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POVZETEK
Razumska ali kognitivna inteligenca (IQ) ima malo možnosti za napovedovanje učinkovitosti
vodenja. V današnjem času sta v ospredju predvsem čustvena in duhovna inteligenca. Ker se
vedno več pozornosti posveča zaposlenim v organizacijah, je vnos duhovne inteligence v
organizacijo in na delovno mesto zelo pomemben. To sproži tudi spreminjanje organizacijske
strukture iz tradicionalne v organsko. Duhovno-inteligentne organizacije so bolj odprte za
spremembe, kar je v današnjem razburkanem poslovnem okolju postala nuja. Pobuda za
povečanje duhovne inteligence v organizaciji lahko pride z vseh ravni organizacije.
Učinkovito vodenje pomeni ravnovesje med socialnimi, moralnimi in poslovnimi vidiki vodenja.
Ključni elementi učinkovitega vodenja so: vizija, komuniciranje in presoja. K učinkovitosti
vodenja prispeva tudi duhovna inteligenca, ki se kaže v večji zavezanosti, morali in zadovoljstvu
na delovnem mestu. Transakcijski slog vodenja temelji na vrednotah vodje, ki poudarjajo, da
mora vodja priti v stik s svojimi notranjimi vrednotami in jih nato posredovati svojim sledilcem s
pomočjo vizije, vrednot ter osebnih dejanj.
S pomočjo različnih raziskav smo ugotovili tesno povezanost med duhovnimi vrednotami in
praksami in učinkovitostjo vodenja. Vrline duhovno-inteligentnega vodje (vizija, nesebična
ljubezen in upanje/zaupanje) in njegove duhovne vrednote (poštenost, odkritost in skromnost) ter
duhovne prakse prispevajo k njegovi večji učinkovitosti. Nujne so tudi za uresničevanje potreb
sledilcev (poklicanost in pripadnost), to pa nato vodi do njihove večje predanosti organizaciji in
višji storilnosti. Vrednote, ki so dolgo časa veljale za duhovni ideal (poštenost, odkritost in
skromnost), so se izkazale kot pozitiven vpliv na učinkovitost vodenja. Dokazan je bil tudi vpliv
duhovne inteligence na učinkovitost vodenja s pomočjo empirične raziskave in merjenjem
duhovne inteligence z lestvico ISIS (Integrated Spiritual Intelligence Scale).

Ključne besede: duhovna inteligenca, duhovnost, učinkovito vodenje, vodenje
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ABSTRACT
Rational or cognitive intelligence (IQ) is not a very successful manner for the prediction of the
management efficiency. Nowadays, the importance of emotional and spiritual intelligence is ever
more evident. Since the increased attention is being paid to employees in organizations, the input
of spiritual intelligence into an organization is therefore even more important. This can also
trigger the organizational structure to be changed from traditionally to organic. Spiritually
intelligent organizations are more open for changes, which has become a must in the turbulent
modern business environment. The initiative to increase spiritual intelligence in the organization
can be taken from all levels of the organization.
Efficient management means balance between social, moral and business aspects of management.
Key elements of efficient management are: vision, communication and judgment. Spiritual
intelligence can contribute to efficient management which is reflected in increased liability, moral
and content at the workplace. Transaction management style is based on values of the leader
which emphasize that the leader must come into contact with his inner values and he must
subsequently forward them to his followers through the vision, values and personal acts.
On the basis of various researches, we came to a conclusion that spiritual values and practices are
closely related to management efficiency. Qualities of a spiritually intelligent leader (vision,
selfless love, and hope/trust), and his spiritual values (integrity, honesty, and modesty), and
spiritual practices can contribute to his increased efficiency. Those are necessary for the
realization of the needs of the followers (vocation and membership) which further on leads to
their increased devotion to the organization and higher productivity. Values which have been
considered as the spiritual ideal for a long time (integrity, honesty, and modesty) proved to have a
positive effect on management efficiency. The thesis also proves the impact of spiritual
intelligence on management efficiency through the empirical study and measuring spiritual
intelligence with the ISIS (Integrated Spiritual Intelligence Scale).

Keywords: spiritual intelligence, spirituality, effective leadership, leadership
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1 UVOD
1.1 Opredelitev in opis problema
Trenutni življenjski pogoji in problemi (gospodarska kriza), s katerimi se soočamo kot
posamezniki, podjetja in tudi države, zahtevajo kompleksno in hkrati elegantno rešitev. To
spoznanje zahteva novo obliko vodenja, ki mora prav tako biti kompleksna in elegantno
preprosta. Vodilne sile, ki se skrivajo za tem fenomenom, so internet, televizija, potovanja in
drugi mediji. Odzivanje na te sile zahteva ogromno organizacijsko preobrazbo od tradicionalnobirokratske k učeči organizaciji. Za tako vrsto organizacije je značilno razvijanje, vodenje,
motiviranje in organiziranje ljudi, da so predani organizacijski viziji, ciljem, kulturi in
vrednotam. To so glavne značilnosti, ki predstavljajo ogromne izzive za organizacijo danes. Za
obvladovanje vseh teh izzivov in kontinuiran uspeh organizacije je nujno duhovno-inteligentno
vodenje.
Splošno znano je, da imajo vodje možnost narediti velike razlike v poslovnem nastopanju. Zato je
zelo pomembno, da v času obsedenosti z materialnimi dobrinami, ki so lahko uspešne samo na
kratek rok, vodje vzdržujejo dolgoročne vizionarske načrte, ki vodijo v stabilnost organizacije.
Tradicionalni modeli, osnova katerih je IQ ali osebnostne lastnosti, so pokazali samo omejen
uspeh v razlaganju ali napovedovanju učinkovitega vodenja (Sternberg 1997, 482 ). Na primer,
veliko študij kaže, da je tradicionalni IQ merilo za kognitivno inteligenco, ki se osredotoča na
jezikoslovne in logično-matematične zmožnosti, te pa predstavljajo majhen del učinkovitega
vodenja (prav tam, 482).
Študije o vodenju iz zadnjih nekaj desetletij vključujejo različne oblike inteligenc, vključno s
čustveno in duhovno inteligenco. Trenutne študije raziskujejo, kako lahko duhovna inteligenca
pripomore k učinkovitemu vodenju, ki se zrcali v merjenih rezultatih npr. merjenje predanosti,
morale in zadovoljstva. Te rezultate dobimo z neposrednim poročanjem zaposlenih v vodstvu
organizacije.
Prve in najbolj pogosto citirane definicije in modele duhovne inteligence je podal Emmons
(1999, 163), in sicer pravi, da je »duhovna inteligenca okvir za identificiranje in organiziranje
sposobnosti in zmožnosti, ki so potrebne za prilagodljive uporabe duhovnosti«.

1.2 Cilji in raziskovalne hipoteze
Namen magistrskega dela je bilo raziskati vrste inteligenc, predvsem značilnosti duhovne
inteligence in duhovno-inteligentnega vodenja. Zanimalo nas je tudi, kakšen pomen ima duhovna
inteligenca na učinkovitost vodenja.
Cilji magistrskega dela:
-

opredeliti vrste inteligenc in značilnosti duhovne inteligence;
6

-

ugotoviti, kakšno je učinkovito vodenje in kakšne so značilnosti duhovno-inteligentnega
vodje;
proučiti, kako duhovna inteligenca vpliva na učinkovito vodenje;
ugotoviti glavne probleme v trenutni situaciji vodenja in podati vizijo duhovnointeligentnega vodenja.

Raziskovalne hipoteze, ki jih smo jih poskušali preveriti v magistrskem delu so:
H1 = Duhovna inteligenca vodje prispeva k učinkovitosti vodenja. Večja kot je duhovna
inteligenca vodje, učinkovitejše je vodenje.
H2 = Kvalitete duhovnega vodje (vizija, nesebična ljubezen in upanje/zaupanje) so nujne za
uresničevanje potreb privržencev (poklicanost in članstvo). Oboje vodi do večje predanosti
organizaciji in do večje storilnosti.
H3 = Duhovne vrednote (poštenost, odkritost in skromnost) in duhovne prakse imajo vpliv na
učinkovitost vodenja.

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave
V magistrskem delu smo predpostavljali, da se bo veliko organizacij v današnjem času zateklo k
duhovno-inteligentnemu vodenju, saj bo to nuja za njihovo preživetje in dolgoročno rast ter
razvoj.
Omejitve same raziskave so bile predvsem časovne in stroškovne. Časovne omejitve so bile z
vidika časovnega okvira namenjenega pisanju same magistrske naloge, stroškovne omejitve pa z
vidika razpoložljivih sredstev, ki so nam bila na voljo za izvedbo raziskave (razni plačljivi
podatkovni viri, baze podatkov ipd).

1.4 Raziskovalne metode
V magistrskem delu je prevladoval deskriptivni pristop, ki vsebuje naslednje uporabljene metode:
metoda deskripcije, komparativna metoda in metoda kompilacije. Na začetku magistrskega dela
smo opisovali lastnosti in značilnosti duhovne inteligence ter njen vpliv na ravni organizacije in
delovnega mesta. V nadaljevanju smo predstavili učinkovito vodenje in njegovo povezanost z
duhovno inteligenco. Vseskozi smo uporabljali tudi komparativno metodo, saj smo med seboj
primerjali določena dejstva npr. razlike med uspešnim in učinkovitim vodenjem ter razlike med
duhovnostjo in duhovno inteligenco.
H1: Pri prvi hipotezi smo se oprli na raziskovalno delo Yosepha Yosija Amrama z naslovom The
contribution of Emotional and Spiritual Intelligencies to Effective Business Leadership.
Raziskava je bila empirična, v kateri je sodelovalo 42 generalnih direktorjev in 210 zaposlenih.
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Generalni direktorji so ocenili sami sebe na petstopenjski lestvici, medtem ko so jih vzporedno
ocenili tudi zaposleni.
H2: Pri drugi hipotezi smo se nanašali na znanstvenoraziskovalni članek z naslovom Toward a
Theory of Spiritual Leadership avtorja Louisa W. Frya. Uporabili smo deskriptivno metodo in
metodo kompilacije. Najprej smo podrobneje opisali vse naštete kvalitete vodje, nato pa smo
povzeli bistvo teorije duhovnega vodenja.
H3 : Tretjo hipotezo smo preverjali s pomočjo znanstvenoraziskovalnega članka Spiritual values
and practices related to leadership effectiveness. Avtorica Laura Reave je svojo raziskavo
dokazovala na podlagi kritično ocenjenih 150 študij.
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2 OPREDELITEV POJMA INTELIGENCA
2.1 Kaj je inteligenca?
Inteligenca je širok pojem. Pomeni predvsem, kako se znajdemo in kako se znamo prilagoditi
novim situacijam, kako znamo razmišljati in reševati probleme, kako se znamo učiti iz izkušenj
in ne samo iz knjig. Pomembno je, na kakšen način zaznavamo okolje, razumemo ozadje in
globlji smisel dogodkov in si znamo zamišljati nove korake in odpirati nove možnosti.
Inteligenca izhaja iz latinskega glagola intelligere, ki izvira iz inter-legere kar pomeni »izbrati«
ali »zaznati«.
Inteligenca je pojem, ki je bil široko proučen predvsem pri ljudeh, vendar so ga prav tako
opazovali pri živalih in rastlinah. Umetna inteligenca je simulirana inteligenca v napravah.
Že stoletja so filozofi skušali opredeliti in izslediti pravo mero inteligence. Sokrat je dejal: »Vem,
da nič ne vem«. Einstein je še povedal: »Pravi znak inteligence ni znanje, ampak domišljija«.
Nedavno so nevroznanstveniki odprli razpravo, s katero iščejo odgovore na vprašanja o
inteligenci z znanstvenega vidika. Kaj je tisto, kar naredi nekatere možgane pametnejše od
drugih? Ali so inteligentni ljudje boljši v shranjevanju spomina in njegovem priklicu? Ali imajo
njihovi nevroni več povezav, ki omogočajo ustvarjalno združevanje neenakih idej? Vključevanje
nevronskih mrež v pojem inteligence ni preprosto, saj za razliko od recimo spomina ali čustev
znanstveniki niso soglasni o tem, kaj inteligenca pravzaprav je. Na splošno velja, da obstajajo
različne vrste inteligence, vendar se psihologi in nevroznanstveniki ne strinjajo glede tega, ali so
te vrste inteligence medsebojno povezane ali obstajajo neodvisno ena od druge.
20. stoletje nam je prineslo tri glavne teorije o inteligenci. Prvo je predlagal Charles Spearman
(1904, 284), ko je zapisal, da obstajajo različne vrste inteligence, pri čemer je trdil, da so vse
povezane. Če se ljudje na testu za preverjanje IQ ne izkažejo, imajo tudi nizko stopnjo drugih vrst
inteligence in obratno. Spearman (prav tam, 284) je torej trdil, da obstaja splošni faktor
inteligentnosti, imenovan »g«, ki je danes še vedno sporen. Desetletja kasneje je harvardski
psiholog Howard Gardner (1983) izpodbijal ta pojem s svojo teorijo multiple inteligence. Določil
je devet različnih vrst inteligenc, pri tem pa trdil, da med njimi ni potrebne korelacije (prav tam,
10-11). Torej lahko ima oseba močno čustveno inteligenco, ne da bi bila pri tem analitično
nadarjena. Kasneje leta 1985 je Robert Sternberg predstavil svojo teorijo o inteligenci imenovano
Triarchic, v kateri je trdil, da so predhodne opredelitve inteligence preozke, saj temeljijo
izključno na inteligenci, ki se lahko oceni s testi za preverjanje IQ. Namesto tega Sternberg
predlaga, da je inteligenca razdeljena na tri dele: analitično, ustvarjalno in praktično (1985, 312).
Kot smo že omenili, teorija Howarda Gardna (1983) vključuje devet različnih vrst inteligence, ki
skupaj tvorijo celoto – inteligentnost.
1. Naravna inteligenca je zmožnost zaznavanja narave (rastlin in živali), zaznavanje okolja
(oblaki, gore, reke…). Naravna inteligenca se je razvila že pred tisočletji, ko smo ljudje še
hodili sključeni ter bili lovci in nabiralci.
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2. Glasbena inteligenca je sposobnost poslušanja glasbe, tonov in vokalov. Večja kot je
zmožnost zaznavanja oziroma zahtevnejšo glasbo kot lahko zaznavate, bolj inteligentni
ste.
3. Logična inteligenca je zmožnost logičnega razmišljanja, računanja in načrtovanja.
4. Eksistencialna inteligenca je zmožnost razmišljanja o človeštvu, od kod prihajamo ter
splošna vprašanja o obstoju in smislu življenja.
5. Medosebna inteligenca je zmožnost razumevanja čustev, zmožnost neverbalne
komunikacije, prepoznavanja mimike in občutkov sogovornika.
6. Telesna inteligenca je sposobnost premikanja in sposobnost združevanja misli s telesom.
7. Jezikovna inteligenca je sposobnost govorjenja in razumevanja besed, povezovanja misli
z govorom in splošnega izražanja.
8. Čustvena inteligenca je sposobnost razumevanja samega sebe, svojih misli in čustev ter
uporaba tega pri usklajevanju svojega življenja.
9. Prostorska inteligenca je sposobnost življenja in orientacije v 3D prostoru, spodbujanje
domišljije, manipulacija s slikami in fotografski spomin.
Gardner pravi, da so vse te vrste inteligenc kot nekakšne identitete, ki so samosvoje in skupaj
tvorijo Vas (prav tam, 62). Ker so neodvisne ena od druge, lahko pri ljudeh opazimo, da imajo
eno področje bolj razvito kot drugo. Razvoj inteligence je odvisen od učenja v otroških letih,
genske zasnove in okolja. To pomeni, da je družina zelo pomemben dejavnik pri razvoju
inteligence otroka. Podobno kot se odvija zgodovina in razvijajo kulture, se tudi vrste inteligenc
spreminjajo skozi čas. Včasih je bila razumska inteligenca najpomembnejša, danes pa sta v
družbi pomembnejši čustvena in duhovna inteligenca.
Poleg že omenjenih avtorjev Spearmana, Gardnerja in Sternberga je na tem raziskovalnem
področju veliko prispeval tudi David Perkins s svojo knjigo iz leta 1992 (Smart schools: From
training memories to educating minds) in z več različnimi izobraževalnimi teorijami. Njegova
analiza močno podpira Gardnerjevo teorijo multiple inteligence. Perkins (1995) proučuje veliko
raziskav tako na področju merjenja IQ kot tudi študijskih programov za zvečanje IQ. Predstavil je
podrobne argumente, in sicer da ima IQ tri glavne sestavine ali dimenzije (prav tam, 96-102):
1. nevronsko inteligenco – ta se nanaša na učinkovitost in natančnost lastnega nevrološkega
sistema;
2. izkustveno inteligenco – nanaša se na lastno pridobljeno znanje in izkušnje na različnih
področjih. To lahko obravnavamo tudi kot kopičenje vseh strokovnih znanj in izkušenj;
3. odsevno inteligenco – ta se nanaša na posameznikove strategije za razreševanje težav in
njegov pristop k reševanju intelektualno zahtevnih nalog. Vključuje odnos, ki podpira
obstojnost, sistematizacijo in domišljijo. Vključuje tudi lastno sprejemanje in
samokontrolo.
Obstajajo tehtni dokazi, ki podpirajo prepričanje, da lahko uporaba drog matere (alkohol in
kokain) med nosečnostjo negativno vpliva na razvoj otrokove nevronske inteligence. Svinec (npr.
barva na osnovi svinca) lahko povzroči hude živčne poškodbe otroka. Zelo pomemben vpliv na
živčno inteligenco imajo tudi vitamini in posledično pomanjkanje teh.
Verjetno obstaja toliko definicij inteligence, kot je strokovnjakov, ki jo proučujejo. Preprosto
povedano je inteligenca sposobnost spoznavanja, učenja, razumevanja in vplivanja na druge ter
na okolje. Ta splošna sposobnost je sestavljena iz vrste posebnih sposobnosti:
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prilagajanja novemu okolju in spremembam v trenutnem okolju;
znanja in sposobnost pridobivanja znanja;
razuma in abstraktne miselnosti;
razumevanja odnosov;
vrednotenja in presoje;
izvirne in produktivne miselnosti.

2.2 Vrste inteligenc v poslovnem svetu
V poslovnem svetu se srečujemo z vrstami inteligenc, med katerimi so najbolj pogoste: fizična,
čustvena, razumska in duhovna. Tukaj je vključena tudi morala, ki jo nekateri avtorji vključujejo
v čustveno in duhovno inteligenco, nekateri pa jo obravnavajo posamično. Fizična inteligenca je
sposobnost telesa. Novorojenček ima samo majhno mero te (na primer, ko se trudi fokusirati oči,
dvigniti glavo itd.). Večina od nas ima povprečno razvito fizično inteligenco, medtem ko imajo
olimpijski atleti zelo visoko razvito. IQ ali z drugimi besedami razumska inteligenca tipično
vključuje matematično in jezikovno inteligenco. V naši družbi velja za zelo pomembno vrsto
inteligence in velikokrat celo visoko nadvladuje čustveno in duhovno. Čustvena inteligenca
vključuje sposobnosti obvladovanja odnosov. Moralna inteligenca je proces, v katerem se oseba
odloči o tem, kaj je prav in kaj narobe. Na najnižji ravni je »vse dovoljeno«. Na višji ravni pa se
oseba nauči slediti pravilom o tem, kaj je prav in kaj narobe (npr. krščanskih 10 zapovedi). Na tej
višji ravni ljudje razvijejo tudi sposobnost izbrati pravilno moralno odločitev, pri kateri so
pozorni na različne vidike življenja drugih ljudi, ki so vpleteni v situacijo. Duhovna inteligenca je
v različnih virih različno opredeljena, zato je zelo pomembno, kako natančno jo opredelimo. Zato
bomo v nadaljevanju v duhovno inteligenco, vključili moralno.
Vprašanja v zvezi z vlogo, ki jo ima inteligenca v vodstvu, niso nova. So najpametnejši
posamezniki pridobili vlogo vodje? So visoko inteligentni voditelji res najučinkovitejši? Je visok
IQ pogoj za voditelja? Ker so voditelji v politiki, podjetjih in družbenih gibanjih na visokih
ravneh, se vsekakor zdi smiselno, da so nadpovprečno inteligentni. Nekateri skeptiki menijo, da
so nekateri voditelji precej povprečno inteligentni ali morda celo podpovprečno. Poleg tega
veliko največjih intelektualnih glav v znanosti, raziskovalni dejavnosti in izobraževanju ni na
vodilnih položajih. Tako se na tem mestu poraja vprašanje, kakšna je povezava med inteligenco
in vodenjem.
Znanstvene študije o vlogi inteligence v vodenju večinoma kažejo, da ima visoka inteligenca
dejanski vpliv na vodenje. Na primer, ugotovljeno je bilo, da so voditelji inteligentnejši od svojih
privržencev in da je inteligenca tesno povezana z dojemanjem vodenja (Bass 1990, 21). Od tega,
kako lahko visok IQ pripomore k učinkovitosti vodje, je odvisno predvsem njegovo področje dela
(npr. vodja športne ekipe ne potrebuje posebej visokega IQ, še posebej če je nadarjen in dovolj
izkušen športnik).
Najpogosteje so se v preteklosti pri raziskavah osredotočali na tradicionalni IQ, čeprav
znanstveniki v zgodnjih raziskavah opozarjajo na pomen širšega koncepta inteligence npr.
sposobnost prilagajanja družbenim in medosebnim situacijam. Medtem ko IQ ni bil posebej
dober napovednik učinkovitega vodenja v določenih situacijah, je kombinacija splošno11

akademske inteligence ter čustvene in duhovne inteligence dober napovednik vodstvene
učinkovitosti. Vendar so raziskave, povezane z večimi oblikami inteligence in vodenjem, šele na
začetku raziskovalne poti. To pomeni, da so včasih dajali večji poudarek razumski inteligenci,
danes pa so ugotovili, da je za inteligentnega vodjo pomembno veliko več kot zgolj IQ.

2.2.1 Razumska inteligenca
Na začetku 20. Stoletja, je inteligenčni količnik postal pomembna raziskovalna tema. Umska,
kognitivna oziroma razumska inteligenca je tista, ki jo potrebujemo za reševanje logičnih in
strateških vprašanj. Psihologi so razvili teste za njeno merjenje in na podlagi teh testov začeli
razvrščati ljudi glede na stopnjo inteligence. Inteligenčni količnik naj bi bil torej domnevni
kazalec posameznikovih sposobnosti. Po tej teoriji velja, da višji inteligenčni količnik kot ima
oseba, inteligentnejša je. Inteligenčni količnik ali IQ je rezultat, ki izhaja iz enega od več
standardiziranih testov za oceno inteligence. Kratica »IQ« izvira iz nemškega izraza Intelligenz,
ki pomeni količnik in ga je prvotno skoval psiholog William Stern. Glede na meritve tega testa je
približno 95% prebivalstva v povprečju, in sicer imajo IQ med 70 in 130 (Wikipedia 2012).
Tradicionalni modeli, ki se opirajo na posameznikov IQ ali osebnostne lastnosti, so pokazali
samo omejen uspeh pri pojasnjevanju ali napovedovanju učinkovitega vodenja (Sternberg 1997,
482). Nekatere študije so celo pokazale, da ima zelo visok inteligenčni količnik vodje škodljiv
učinek pri nastopanju v timu. Bahn (1979, 53) trdi, da so si strokovnjaki enotni, da obstaja neka
osnovna mera inteligenčnega količnika, ki je nujno potrebna za dobro vodenje. Obstajajo tudi
različni dejavniki, ki niso povezani z inteligenčnim količnikom in so izredno pomembni za
učinkovito vodenje. Študija Fiedlerja (2001, 91-104) o povezanosti IQ vodje z njegovim
nastopom v timu, je pokazala visoko pozitivno povezanost med stopnjo inteligence vodje in
njegovim nastopom v timu, če vodja uporablja neposredni način vodenja in če tim v visoki meri
podpira vodjo in sodeluje z njim. V nasprotnem primeru pri nizkem sodelovanju v timu in
neposlušnosti privržencev vodji z enakim načinom vodenja, pa je povezanost nizko pozitivna ali
celo negativna, če je tim neposlušen in ne sodeluje in če vodja uporablja neposredni način. Ti
rezultati kažejo na visoko povezanost med IQ vodje in socialnimi zmožnostmi vodje. To pomeni,
da je visok IQ neškodljiv, če ima vodja razvite tudi socialne veščine za ustvarjanje prijaznega
delovnega okolja.
V zadnjih desetletjih so študije o vodenju začele vključevati tudi druge vrste inteligence. Med
njimi tudi čustveno in duhovno, o katerih bomo pisali v nadaljevanju.

2.2.2 Čustvena inteligenca
Čustvena inteligenca je sposobnost prepoznavanja, obvladovanja in izražanja svojih čustev ter
spretnost ravnanja z ljudmi. Je sposobnost osebnega motiviranja in obvladovanja čustev v nas
samih in v odnosih z drugimi. Razvijamo jo vse življenje, ko se učimo razumeti, upoštevati in
izražati lastna čustva ter sodelovati z drugimi ljudmi. Za človeka z visoko stopnjo tovrstne
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inteligence je značilno, da je sposoben hitro zaznati razpoloženje soljudi. Zna se vživeti v svet, ki
ga doživljajo drugi in se temu tudi primerno odzvati.
Lahko bi rekli, da je čustvena inteligenca vsaj tako vplivna kot razumska, ali v nekaterih primerih
celo bolj. Dokazano je, da imajo ljudje, ki poznajo svoja čustva in jih znajo uravnavati pri sebi in
pri drugih ter z njimi spretno ravnati, prednost na vseh življenjskih področjih. Tudi tistih, ki so
pomembna za uspešnost in učinkovitost vodenja. Lahko imamo visoko stopnjo IQ, univerzitetno
izobrazbo, dolgoletne delovne izkušnje in veselje do dela, pa bomo na delovnem mestu vseeno
doživeli neuspeh, če smo čustveno neinteligentni ali če nismo čustveno dovolj inteligentni za
dodeljeno delovno mesto.
Čustvena inteligenca je pojem, ki se v slovenski praksi ravnanja z ljudmi na delovnem mestu
uveljavlja šele v zadnjih letih. Izraz čustvena inteligenca, se je v strokovni literaturi prvič pojavila
v začetku devetdesetih let. Do tedaj so znanstveniki pri proučevanju osebne inteligence, čustva
zanemarjali. Mislili so namreč, da so za uspeh v poslovnem svetu pomembnejši dejavniki, kot so
inteligenčni količnik, izobrazba, delovne izkušnje in strokovnost.
S šolanjem pridobljena inteligenca nima nič opraviti s čustveno inteligenco. Pravilo, da je visok
IQ zagotovilo za uspeh, ima več izjem kot primerov, ki potrjujejo pravilo. V najboljših primerih
IQ prispeva komaj dvajset odstotkov dejavnikov, ki so odločilni za uspeh v življenju. Ostalih
osemdeset odstotkov je prepuščenih drugim »mehkim« dejavnikom, kot na primer čustveni
inteligenci in drugim nadarjenostim ter pripadnosti družbenemu razredu ali tudi sreči v življenju.
Goleman (1998, 42) pravi: »IQ in čustvena inteligenca si nista nasprotujoči, temveč sta ločeni
sposobnosti. Pogosto se razum in čustva med seboj prepletajo. Kljub stereotipom redko srečamo
osebe z visokim IQ in nizko čustveno inteligenco ter obratno. Sicer lahko rečemo, da torej obstaja
delna vzajemnost, ki je navidezna – obe sposobnosti sta še vedno jasno ločeni samostojni,
merljivi enoti. Čustvena inteligenca tako predvsem bolje dopolnjuje lastnosti, zaradi katerih
postajamo bližje svoji osebi in drugim – ostajamo bolj »človeški«.
Vedno pogostejše raziskave o čustveni inteligenci nakazujejo, da je ta izredno pomembna pri
individualnem osebnem nastopu, pri dobrobiti posameznika, timskem nastopanju in učinkovitosti
vodenja (prav tam, 4). Večina empiričnih študij kaže na pozitiven vpliv čustvene inteligence na
učinkovitost vodenja.

2.2.3 Duhovna inteligenca
Kot smo že prej omenili, čustvena inteligenca določa skupek zmožnosti, ki jih črpa iz čustvenih
virov in informacij. Tako tudi duhovna inteligenca vključuje skupek zmožnosti, ki jih črpa iz
čustvenih virov (Emmons 1999, 163). Emmons se opre na Gardnerjevo definicijo o inteligenci in
nadaljuje, da je lahko duhovnost ena vrsta inteligenca, zato ker predvideva funkcioniranje in
prilagajanje ter predlaga možnosti, s katerimi lahko ljudje rešujejo probleme in dosegajo cilje
(Emmons 2000, 22). Z drugimi besedami, duhovnost je zasnovana na zmožnostih, ki razvijajo
koristne izide. Iz različnih strani je bilo predlagano raziskati odnos med duhovnostjo,
življenjskim smislom in zadovoljstvom, zdravjem in dobrim počutjem. Elmer, MacDonalds in
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Friedman (2003, 162) navajajo raziskavo o vplivu duhovnosti na zdravje, s katero dokazujejo, da
ima duhovnost vpliv na nižjo stopnjo bolezni in daljše življenje. Kadar se ranjeni ljudje, ki imajo
visoko stopnjo duhovnosti, soočajo s travmo, se nanjo boljše odzivajo in si prej opomorejo.
Ljudje z višjo duhovno inteligenco imajo tudi nižjo stopnjo depresije.
Popolno podobo človeške inteligence si lahko ustvarimo z razpravo o naši duhovni inteligenci.
Z duhovno inteligenco mislimo na inteligenco, s katero se lotevamo in rešujemo vprašanja smisla
in pomena, na inteligenco, s katero lahko umestimo naša dejanja in naše življenje v širši,
bogatejši okvir, ki ga osmišlja. Prav tako mislimo na inteligenco, s katero lahko ocenimo ali je
neka smer delovanja in neka življenjska pot tehtnejša od druge. Duhovna inteligenca je nujna
osnova za učinkovito delovanje razumske inteligence in čustvene inteligence. Je naša najvišja in
najpomembnejša inteligenca (Zohar 2005, 2).
Kot smo že omenili, Howard Gardner s harvardske univerze v svojem delu Razsežnosti uma
pokaže, da obstaja najmanj sedem vrst inteligenc, med drugim glasbena, prostorska in telesna, pa
tudi razumska in čustvena. Danah Zohar in Ian Marshall v delu Duhovna inteligenca dokazujeta
tudi, da je vsaka od naših potencialno naštetih inteligenc, ki jih opisuje Gardner, dejansko
različica temeljnih inteligenc – razumske, čustvene in duhovne inteligence (2004, 16).
Duhovna inteligenca se od čustvene inteligence najbolj razlikuje po preobražajoči moči.
Čustvena inteligenca nam omogoča oceniti, v kakšnem položaju se nahajamo in kako se lahko v
njem ustrezno znajdemo. Toda duhovna inteligenca nam omogoča, da se vprašamo, ali želimo
biti v tem določenem položaju? Ali bi raje spremenili položaj in ustvarili primernejšega? To
pomeni spreminjanje in premikanje lastnih mej in položaja, kar nam omogoča, da sami
usmerjamo položaj. Duhovna inteligenca povezuje vse naše inteligence in po njeni zaslugi smo
celostna – razumska, čustvena in duhovna bitja, kakršna smo (Zohar in Marshall 2004, 17). V
idealnem primeru tri naše osnovne inteligence delujejo skupaj in podpirajo druga drugo. Toda
vsaka od inteligenc – razumska, čustvena in duhovna – na nekem področju lahko deluje
neodvisno. To pomeni, da ni nujno, da imamo vse tri razvite ali nerazvite v enaki meri. Visoko
razvita razumska inteligenca ali duhovna inteligenca ni pogoj za visoko razvito čustveno
inteligenco. Nekdo ima lahko visoko razvito razumsko inteligenco, vendar je tako čustveno kot
duhovno podpovprečno inteligenten.
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3 OPREDELITEV POJMA DUHOVNA INTELIGENCA
3.1 Kaj je duhovna inteligenca?
Da bi lahko izoblikovali duhovno-inteligentne vodje, moramo vedeti, kaj točno mislimo s
pojmom duhovna inteligenca. Duhovno inteligenco so opredelili različni avtorji. Ena od definicij,
ki jo je podala Cindy Wigglesworth (2004, 7) se glasi: «To sposobnost vedenja z modrostjo in
sočutjem, medtem ko ohranjamo notranji in zunanji mir (umirjenost) ne glede na okoliščine«. Pri
tej definiciji so pomembni trije deli.
Prvi: »vedenje« sveta je kritično. Duhovna inteligenca ne pomeni samo imeti sočutje do ljudi. To
je relativno lahko doseči, ko smo sami v molitvi ali meditaciji. Duhovna inteligenca je
pomembna predvsem pri našem vedenju – kako se vedemo in kako sprejemamo vsakodnevne
odločitve v stresnem svetu, ko se soočamo s težavnimi ljudmi v različnih situacijah (prav tam, 7).
Bistvo vseh kultur na svetu, filozofov in psihologov je spodbujati razvijanje sočutja, razumevanje
in prijaznost do drugih. Tradicije različnih kultur zaznavajo tako vrsto vedenja kot »pravilno
dejanje« in »pravilno razumevanje«, kot neka vrste doprinos k nečemu večjemu – univerzalni
pristop Višje sile. V tej tradicionalni veri najdemo tudi tipičen izraz, neke vrste Zlato pravilo:
»Delaj drugim to, kar želiš, da bi drugi delali tebi.« To v praksi zahteva razvijanje razumevanja
samega sebe, da lahko jasno vidimo samega sebe in posledično razumemo vpliv naših dejanj na
druge. To se kaže v posameznikovi minimalni neškodljivosti do drugih.
Drugi: beseda love (ljubezen, ljubiti) je v angleškem jeziku zelo ohlapna beseda. V angleščini
lahko rečemo, da »ljubimo« svoje otroke in tudi »ljubimo« sladoled. To je beseda, ki ima več
različnih pomenov in jo je težko uporabljati za opisovanje odnosov za namen osvetljevanja
duhovne inteligence. Obstajajo različne definicije za to besedo, ki so lahko v pomoč. Najbolj
elegantna izhaja z vzhoda, kjer pravijo: »Ljubezen je ptica z dvema kriloma: eno krilo je Sočutje,
drugo pa Modrost. Če eno od kril manjka, ptica ne more leteti.« Posledično definicija duhovne
inteligence vključuje besedi sočutje in modrost, namesto besede ljubezen (prav tam, 8). Vedenje
ljudi, ki imajo visoko stopnjo duhovne inteligence in njihovo vedenje prežema ljubezen, bomo
odslej definirali kot sočutno in modro.
Tretji: vzdrževanje notranjega in zunanjega miru, se navezuje na notranji mir, ki ni povezan z
zunanjimi izidi. Deluje s strastnim prepričanjem, ki je stalno dostopno ljudem, na višjih ravneh
razvoja duhovne inteligence in v psihologiji odraslega razvoja. Nenehno uresničevanje modrosti
zagotavlja razdaljo, ki jo potrebujemo, da stvari vidimo s pravega zornega kota (prav tam, 8). Ko
združimo vse to, pridobimo stanje duha, ki je potrebno pri ljudeh na višjih ravneh duhovnosti pri
razvoju v odrasli dobi. To dejstvo visoko duhovno-inteligentne ljudi pripelje skozi čustveno
naporne čase, očitno trpljenje in krivice v določeni situaciji. Ko smo v stresu, jezni ali razburjeni
se naš limbični sistem aktivira v različnih funkcijah. Krvni obtok se zmanjša in s tem izgubimo
učinkovitost. Z drugimi besedami, ko sami sebi dopustimo, da stvari premlevamo in da smo
razburjeni, ne moremo uporabljati višjih možganskih funkcij. Ob tem lahko čutimo aktiviranje
lastnega ega kot načina samoobrambe. Oseba z visoko razvito duhovno inteligenco je zmožna
sočutja ter odpravljanje tega v pravi meri. Prav tako lahko z intuicijo začuti svoje telo in občutke
ter se odloči, ali je dejanje samo zastarela »nižja stopnja« ega in jo lahko ignorira, ali pa je
pomembno v določenem trenutku in ga vključi v pametno sprejemanje odločitev (prav tam, 9).
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Visoko duhovno-inteligentna oseba se lahko vede na način, da se nekaterim ljudem zdi jezna,
čeprav pravzaprav ostaja biološko in psihološko v stanju relativne mirnosti. Povedano drugače,
njena dejanja lahko izhajajo iz mirnega razmišljanja. To bi pomenilo, da imajo visoko duhovnointeligentni ljudje pomanjkanje energije. Ravno nasprotno – ko povečamo učinkovitost, ki izhaja
iz nedejavnosti, se limbični sistem odzove na stresno situacijo, kadar je to potrebno. Nadaljnja
prednost tega stanja notranje spokojnosti je manj stresa, večja odpornost in več energije, potrebne
za vodenje. Ko so ljudje videti mirni, vendar so notranje čustveno razburkani, postanejo utrujeni
in izčrpani. V današnjem času, ko je naše delovno okolje napeto in stresno in se soočamo z veliko
stresnimi situacijami, je zmožnost ostajati miren navznoter in kazati to navzven velika prednost.
Iz tega izhaja tudi lažje, boljše in bolj izkušeno sprejemanje odločitev.
Za nas je pomembno, da vemo, na kakšen način bomo razlikovali duhovnost in duhovno
inteligenco. Duhovnost se nanaša na individualno iskanje svetosti, pomena, višjega zavedanja in
izjemnosti, duhovna inteligenca, pa daje večjo pozornost sposobnosti, ki te duhovne teme
preslika v napovedano delovanje, prilagajanje in proizvajanje pomembnega proizvoda ali izida
(Emmons 1999, 163).
Emmons (2000, 22) razširi Gardnerjevo definicijo o inteligenci in meni, da lahko na duhovnost
gledamo kot na obliko inteligence. Napoveduje delovanje in prilagajanje ter ponuja zmožnosti, ki
omogočajo ljudem, da razrešujejo težave in dosegajo cilje. Z drugimi besedami, duhovnost je
osnovana na zmožnostih za pridobivanje pomembnih izidov. Raziskava predlaga odnos med
duhovnostjo, življenjskim pomenom in zadovoljstvom, zdravjem ter dobrim počutjem.
Pri gledanju na duhovnost z vidika inteligence Emmons piše (1999, 163): »Duhovna inteligenca
je okvir za prepoznavanje in organiziranje veščin in zmožnosti, ki so pomembne za vsestransko
uporabo duhovnosti«. Emmons (2000, 23) predlaga 5 sestavin duhovne inteligence:
1.
2.
3.
4.
5.

zmožnost koriščenja duhovnih virov za reševanje težav;
zmožnost vstopanja v višje stanje zavesti;
zmožnost vnosa svetosti v vsakodnevne dejavnosti in odnose;
sposobnost višjega dojemanja fizičnega in materialnega stanja;
sposobnost biti kreposten.

Kot odziv na kritiko Mayerja, ki je nasprotoval krepostnemu vedenju (to bi naj pripadalo bolj
etiki in osebnosti, kot pa inteligenci), se je Emmons odzval z opustitvijo pete točke (sposobnost
biti kreposten) iz njegove definicije o duhovni inteligenci, vendar ohranil prve štiri sestavine
svojega modela.
Nekoliko drugačno obliko je ponudil Vaughan (2002, 19), ki je duhovno inteligenco opredelil kot
sposobnost za globlje razumevanje eksistencialnega vprašanja in vpogled v več različnih ravni
zavesti. Vključuje tudi zavedanje našega odnosa do nadnaravnega, drugih, zemlje in vseh bitij.
Vaughanov (2002, 20-25) model vključuje tri sestavine duhovne inteligence:
1. zmožnost ustvarjanja pomena, osnova katerega je globoko razumevanje eksistencialnega
vprašanja;
2. zavedanje zmožnosti za uporabo več ravni zavesti pri reševanju težav;
3. zavedanje o medsebojni povezanosti vseh bitij in do nadnaravnega.
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Z duhovno inteligenco mislimo na inteligenco, s katero se lotevamo in rešujemo vprašanja smisla
in pomena, na inteligenco, s katero lahko umestimo svoja dejanja in svoja življenja v širši in
bogatejši okvir, ki jih osmišlja, na inteligenco, s katero lahko ocenimo, da je neka smer delovanja
ali neka življenjska pot tehtnejša od druge (Zohar in Marshall 2004, 16). Zohar in Marshall
duhovno inteligenco opredeljujeta v povezavi z občutkom povezanosti v širšo in večjo celoto
(prav tam, 16).
Definicije Levin (2000), v njeni knjigi Spiritual intelligence: Awakening the power of your
spiritualit and intuition, se večkrat prekrivajo z definicijami drugih avtorjev. Levin nasprotuje
temu, da je duhovna inteligenca predstavljena v povezavi z načinom življenja, ki duhovnost
vključuje v vsakdanje življenje. Predlaga, da bi razvijanje duhovne inteligence zahtevalo
priznavanje povezanosti celotnega življenja in zmožnosti izkoriščanja stalne moči izven petih
občutij, vključno z našo intuicijo, ki jo dojemamo kot drugo stopnjo zavedanja in inteligence
onkraj analitičnega zaporednega in razumskega razmišljanja (Citirano v: Amram 2009, 45).
Wolman (2001, 83) duhovno inteligenco opredeljuje kot: »človeško zmožnost postavljanja
temeljnega vprašanja o smislu življenja in hkrati izkusiti mirne povezave med vsakim izmed nas
in svetom, v katerem živimo«.
Nasel (2004, 42,305) duhovno inteligenco opredeljuje kot zmožnost pritegniti duhovne
sposobnosti in vire k boljši osebnosti, odkriti pomen, razrešiti eksistencialne, duhovne in
praktične probleme. Taki duhovni viri in sposobnost moliti, imeti zadostno intuicijo, ki je
potrebna za lajšanje individualne sposobnosti za iskanje smisla v izkušnjah, so potrebni za
lajšanje in reševanje problemov in za izboljšanje individualne zmožnosti za vsestransko
odločanje.
Amram (2009, 70) je razvil ekonomsko osnovano teorijo duhovne inteligence, ki temelji na
enainsedemdesetih intervjujih z ljudmi, z različnimi duhovnimi tradicijami, ki so jih njihovi
sodelavci označili kot duhovno-inteligentne. Z vsakim intervjuvancem so bili izvedeni najmanj
štirje intervjuji. Vsak intervjuvanec je opisal svojo duhovnost z vidika praks in kvalitet, ki jih
vključuje v vsakodnevno življenje, kako duhovnost vpliva na njihovo delo, njihove odnose in
kako vključujejo duhovnost kot pomoč pri dnevnem delovanju. Na koncu intervjuja so
udeležence prosili, naj kritično komentirajo teme iz prejšnjih intervjujev. Po kakovostni analizi
vseh teh intervjujev je Amram razvil model merjenja duhovne inteligence ISIS (Integrated
Spiritual Intelligence Scale) s petimi glavnimi temami in nekaj podtemami (prav tam, 70-71):
1. zavest – razvoj prečiščenega zavedanja in samopoznavanja;
2. milina – živeti skladno s svetim, razpoznavno ljubeznijo in zaupanjem v življenje;
3. pomen – izkusiti pomembnost v vsakodnevnih aktivnostih skozi pomen in poklicanost za
služenje tudi v težavah in trpljenju;
4. transcendenca – iti preko svojega ega za notranjo povezanost v celoto;
5. resnica – živeti v odprtem sprejemanju, radovednosti in ljubezni do vsega stvarstva.
Duhovna inteligentnost ni nujno povezana z religijo. Pri nekaterih ljudeh duhovna inteligenca
morda najde svoj izraz v formalni religiji, religioznost pa ne pomeni samodejno visokega
»duhovno inteligenčnega količnika«. Številni humanisti in ateisti imajo visoko razvito duhovno
inteligenco, številni dejavno in kričavo religiozni ljudje pa imajo zelo slabo razvito duhovno
inteligenco. Raziskave, ki jih je pred petdesetimi leti opravil psiholog Gordon Allport, so
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pokazale, da ima več ljudi religiozna doživetja zunaj meja prevladujočih verskih institucij kot pa
znotraj njih (Zohar in Marshall 2004, 20).
Duhovna inteligenca počiva v tistem globokem predelu jaza, ki je povezan z modrostjo, ki
presega ego ali zavestni um. To je inteligenca, s katero prepoznamo obstoječe vrednote, poleg
tega z njo tudi ustvarjalno odkrivamo nove vrednote. Duhovna inteligenca je torej starejša in
pomembnejša od vseh posameznih vrednot in katerekoli kulture. Zato je tudi starejša od vsake
oblike religioznega izražanja, ki jo lahko zavzame. Zaradi duhovne inteligence je obstoj religije
mogoč (morda celo potreben), toda duhovna inteligenca ni odvisna od religije (prav tam, 21).

3.2 Uporaba duhovne inteligence
Duhovno inteligenco lahko uporabimo na vseh (različnih) področjih našega življenja. Uporaba
duhovne inteligence ni pomembna samo na delovnem mestu in v poslovnem svetu. Pomembno je
tudi, da se opravil doma in drugje v družbi lotimo z neko mero duhovnosti. Vsako stvar, ki jo
naredimo, tudi najbolj preproste stvari (vezanje vezalk, kuhanje, celo pitje vode iz kozarca),
lahko naredimo z neko mero duhovne inteligence, če jo le počnemo prvinsko iz svojega (jaza)
bitja.
Duhovna inteligenca nam omogoča, da se razvijemo v ljudi, za kakršne imamo potencial, to
pomeni, da lahko neprestano rastemo in nadalje razvijamo svoje zmožnosti. S pomočjo duhovne
inteligence smo ustvarjalni, prožni, vizionarski in ustvarjalno spontani (Zohar in Marshall 2004,
24). Nujno potrebna je tudi v primerih, ko se soočamo z bivanjskimi problemi, na primer, ko
imamo zdravstvene težave ali smo ujeti v preteklih navadah in nevrozah, pa se tega želimo
znebiti in s tem rešiti svoje težave. Tudi smisla življenja in vprašanja, zakaj smo pravzaprav
»tukaj«, ne moremo rešiti in najti primernega odgovora brez uporabe duhovne inteligence. Je kot
nekakšen pripomoček, ki nam pomaga videti težave z razdalje, saj lahko samo tako najdemo
rešitve zanje. Duhovna inteligenca je naša vest.
Povedali smo že, da duhovna inteligenca ni nujno povezana z religijo, lahko pa z njeno pomočjo
postanemo duhovno inteligentnejši na področju religije. Vodi nas k jedru vseh stvari, k našemu
potencialu in nas vleče tudi k najglobljemu smislu vseh velikih religij. To pomeni, da bi naj
človek z visoko razvito duhovno inteligenco živel po naukih ene od velikih religij, vendar bi pri
tem moral gledati širše in brez predsodkov.
V zadnjih letih se je pojem duhovne inteligence vnesel v poslovni svet, njegova uporaba pa je
vedno širša na delovnem mestu in celotni ravni organizacije. Eden izmed razlogov, zakaj je
duhovna inteligenca na področju ekonomije pogosteje omenjena, je tudi gospodarska kriza. Pred
tem je bil podjetjem pomemben zgolj dobiček in se niso preveč ozirala na dobro počutje
zaposlenih. V zadnjih letih se je to spremenilo, saj so se podjetja začela zavedati pomembnosti
svojih zaposlenih in vedno bolj cenijo njihov doprinos k podjetju. Tako je tudi duhovnost vedno
pomembnejša in posledično vnesena v delovno okolje zaposlenih in na raven celotnega podjetja.
Vendar ni dovolj, da so duhovno-inteligentni samo zaposleni, tudi vodje morajo imeti visoko
razvite duhovne vrednote in prakse, če želijo, da je njihovo vodenje učinkovitejše. Zato bo v
nadaljevanju magistrske naloge veliko govora o duhovno-inteligentnem vodenju.
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3.3 Šest poti k večji duhovni inteligenci
Le redki posamezniki že na začetku svoje življenjske poti vedo, kaj želijo postati in v kakšno
osebo se želijo razviti. V nadaljevanju bomo spoznali šest različnih poti, ki vodijo k razvitejši
duhovni inteligenci in jim lahko sledi kdorkoli med nami in tako v življenje vnese več navdušenja
in ljubezni. Vsak od nas lahko med temi potmi najde nekaj primernega zase in za razvijanje
lastne duhovne inteligence, najverjetneje pa bomo ugotovili, da nam ena pot še posebej ustreza
(Zohar in Marshall 2004, 219). V življenju se posameznikova osrednja duhovna pot pogosto
spreminja. Do tega lahko pride postopoma ali v krizi srednjih let ali celo kakšno desetletje
kasneje. Res je, da za metode reševanja osebnih težav ni ene same univerzalne poti. Ne moremo
na primer reševati vseh vrst težav le z eno potjo. Na primer, vase zaprt tip se ne more rešiti svoje
zadržanosti in introvertiranosti ter postati javni govornik že s tem, da postane član nekega odbora
(pot št. 6).
Na vsaki od šestih duhovnih poti do večje duhovne inteligence, lahko napredujemo od duhovne
otopelosti do duhovne inteligentnosti. Naloge, ki jih moramo opraviti se razlikujejo od poti do
poti. Pot ljubeče nege na primer od nas zahteva, da ljubezen, ki je sebična, nadomestimo z
nesebično, osvobajajočo, medtem ko po dolžnosti zahtevajo, da prenehamo s sledenjem čredi in
začnemo spodbujati svetost v vsakdanjih opravilih. Pri vseh šestih obravnavanih duhovnih poteh
obstajata dve možnosti. Prva je, da jim sledimo duhovno otopeli, druga pa, da po njih
napredujemo k večji duhovni inteligenci.
POT ŠT. 1: POT DOLŽNOSTI
To je pot pripadnosti, sodelovanja, prispevanja k skupnemu dobremu, po drugi strani pa ta
skupina ali skupnost varuje posameznika (prav tam, 223). Pomemben poudarek pri delovanju
posameznika v skupini je vedno na tem, da posameznik ustreza določenim zahtevam in da stvari
počne na sprejemljiv način. Ljudje, ki sledijo tej poti dolžnosti, so običajno redoljubni, poslušni
in privrženi tradiciji. Tiste, ki tej poti sledijo duhovno otopeli, vodi dogmatizem, gojenje
predsodkov, ozkosrčnost, pomanjkanje domišljije in energije. Najbolj duhovno otopel
posameznik na tej poti je tisti, ki ga k delovanju spodbuja prazen narcizem, na primer zasvojenost
s cigareti in alkoholom, ponočevanje, pretiravanje s hrano in spolnostjo in posameznikovo
izrazito željo, da ugodi samo sebi, pri čemer zanemarja potrebe drugih ljudi in opravila.
Strokovnjaki so mnenja, da narcizem izvira iz hude travme – bolečine in/ali zanemarjanja s strani
staršev v otroštvu. Prav tako so otopeli na poti dolžnosti posamezniki, ki sledijo skupinskim
pravilom in zapovedim zgolj iz strahu, navade, dolgočasja ali preprosto iz črednega nagona. Prvi
korak v razvoju duhovne inteligence, je želja po spoznavanju samega sebe in po ustvarjalnejšem
življenju.
POT ŠT. 2: POT LJUBEČE NEGE
Večina ljudi, ki jih lahko uvrščamo kot socialne tipe na poti ljubeče nege, spada v skupine
staršev, učiteljev, medicinskih sester, terapevtov, svetovalcev, socialnih delavcev in svétnikov.
Kot pri drugih poteh, je tudi tej poti mogoče slediti na veliko različnih duhovno otopelih in tudi
duhovno-inteligentnih načinov (prav tam, 226).
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Ljubezen je lahko ne samo potrpežljiva in dobrotljiva, ampak tudi besna, trpka in uničevalna. Na
primer mati ali partnerica, ki duši. Njena ljubezen pohablja in omejuje tistega, ki je je deležen,
namesto, da bi ga krepila in osvobajala. Hoče posedovati ljubljeno osebo. Njena potreba, da bi jo
ljubili ali potrebovali, je večja od njene sposobnosti ljubiti (»židovska mati«).
Da bi postali duhovno-inteligentnejši na poti ljubeče nege, se moramo bolj odpreti človeku ali
ljudem, za katere skrbimo. Moramo se naučiti biti rahločutni in poslušati s srcem. Moramo biti
pripravljeni, da se odpremo, razgalimo in razkrijemo pred ljudmi. Na kratko, moramo biti
spontani. Pri duhovnosti, pri vzpostavljanju stika z lastnim duhovnim središčem gre za
potenciale. Torej gre za to, kaj lahko postanemo.
POT ŠT. 3: POT ZNANJA
Pot znanja obsega vse od razumevanja splošnih praktičnih težav, najglobljega filozofskega
iskanja resnice do duhovnega iskanja. Vsakokrat v življenju potrebujemo vsaj grobo izrisan
zemljevid z vrisanimi cilji, da vemo »kam gremo«, od načrtovanja poklicne poti, do izbire
partnerja.
Želja po znanju in razumevanju je lahko močna strast, ki nas pripravi do poglobljenega
ukvarjanja s svetom zunaj ali znotraj nas. Človek, ki živi v senci te poti, ostaja neveden in mu ni
mar za znanje. Duhovno otopeli na poti znanja so hladni in dolgočasni natančneži, ki jim delček
znanja, v katerega se pretirano poglobijo, zamegli celotno širšo sliko. S tem so se sami odrezali
od globljega razumevanja življenja in spoznavanja prave resničnosti (prav tam, 234).
Naravni razvoj v smeri višjega duhovnega količnika, vodi od razmišljanja preko razumevanja do
modrosti. Pri reševanju različnih problemov je vedno bolje, da si probleme ogledamo s širšega
zornega kota, saj jih le tako lažje ocenimo in rešimo. Na primer, ob koncu vsakega delovnega dne
se lahko zamislimo, v mislih preletimo cel dan, se pri temu osredotočimo na težave, njihov izvor
in kako bi jih lahko rešili. Takšen vsakodnevni razmislek je nujen za duhovno inteligentno
življenje. Pri vseh možnih alternativnih rešitvah najdemo rešitev, kako bi lahko izboljšali
situacijo in, ali jo je v resnici sploh mogoče izboljšati.
POT ŠT. 4: POT OSEBNE PREOBRAZBE
Pisatelji, slikarji, pesniki in drugi umetniki tvorijo deset do petnajst odstotkov prebivalstva. Toda
večina med nami – že s tem, ko smo ljudje in premoremo vsaj nekaj duhovne inteligence – vsaj
do neke mere sledi tej poti. Bistvo psihološke in duhovne naloge, ki čaka ljudi na poti
preobrazbe, je osebno in nadomestno združevanje. To pomeni raziskati svoje višine in globine ter
spojiti različne dele svojega razdrobljenega jaza v neodvisno, zaokroženo osebo. V tem pogledu
je ta pot ključnega pomena za vse nas.
Med ljudmi, ki duhovno otopelo hodijo po poti preobrazbe, sodijo tudi esteti, to so posamezniki,
ki izdelujejo sterilne oblike brez vitalnosti. Spet drugi si strastno želijo priti do umetnine in jo
imeti razstavljeno. Potem so tu tisti, ki vsiljujejo samovoljne oblike, pri čemer se ne ozirajo na
organsko rast ali sam izvirni kaos. Ti ljudje ljubijo ravne črte in ostre kote. Ne morejo prenesti,
da kaj nebi bilo na svojem mestu.
Nasprotje reda je kaos. Umetnik, ki v svoji duhovni omejenosti čuti močno nagnjenje do kaosa,
po navadi ustvari le navadno zmešnjavo. Takšni posamezniki se bojijo reda ali forme, bojijo se
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predanosti v odnosih, upirajo se zavoljo upiranja in zoperstavljajo, vredni med njimi se borijo
celo z redom v sebi – zamujajo na sestanke, zamujajo končne roke in trpijo zaradi »pisateljske
blokade« (prav tam, 242).
Vse duhovno otopele skrajnosti, ki smo jih pravkar opisali, so posledica nepripravljenosti ali
nesposobnosti za soočenje s težavami. Umetniške osebnosti se pogosto navdihujejo v težavah – ti
so njihova najboljša motivacija.
POT ŠT. 5: POT BRATSTVA
Kljub nerazburljivemu in umirjenemu videzu in življenjskemu slogu realističnih tipov osebnosti
(20 odstotkov prebivalstva, povečini moških), je lahko njihova pot bratstva ena od duhovno
najnaprednejših poti, ki jih lahko uberemo v življenju. Ti ljudje, ki so redkobesedni, praktični,
realistični, neradi odkrito izražajo čustva, so zgled junaka ali pogubnega bojevnika.
Na tej poti moramo odmisliti svoja nagnjenja, morebitne nagrade in svoje lastno mesto na
hierarhični lestvici moči. Sodobni harvardski filozof John Rawls je opisal, kako ustreči zahtevam
te poti: kadar mora človek sprejeti odločitev glede razporeditve pravic in dobrin v družini, mora
pri tem popolnoma zanemariti svoje mesto v scenariju, ki ga načrtuje.
Biti duhovno otopel na tej poti pomeni živeti ozko v najbolj dobesednem smislu. Tedaj človeka
zanimajo samo lastni vsakdanji praktični cilji, ni mu do sporazumevanja s soljudmi, lahko bi
rekli, da je »čustveno len« (prav tam, 246). Njegovo mnenje je, da čustva prinašajo samo težave.
Ne zanima ga nič drugega kot stroji in šport, za doseganja osebne dobrobiti ceni moč, tekmovalen
pa je v takšni meri, da se mu zdi družiti in sodelovati le zapravljanje časa. V partnerskem odnosu
je čustveno hladen in ne vidi dlje od svojega nosu (prav tam, 246).
Takšni realistični tip človeka začne svojo duhovno inteligenco razvijati takrat, ko postane
nezadovoljen s trenutnim stanjem in ga začnejo stvari dolgočasiti, ali spozna pomanjkanje
čustvenih stikov, saj ni sposoben izraziti svojih misli in čustev. Nato si more iskreno priznati, da
si je težave sam priklical, sam mora hrepeneti in si želeti spremembe, da bi razširil sebe, svoj
krog zanimanj in da bi pripadal širši, bolj raznoliki skupini.
POT ŠT. 6: POT SLUŽEČEGA VODENJA
Vse skupnosti – družine, cerkve, podjetja, narodi – potrebujejo voditelje, ki določajo cilje,
prednostne naloge in taktiko ter skrbijo, da se stvari razvijajo v pravo smer (prav tam, 248-249).
Učinkoviti voditelji so običajno odprti ljudje, s samozavestnim nastopom, ki jih uvrščamo med
podjetni tip osebnosti. Kljub temu, da more v prvi vrsti skrbeti zase, se mora dobro razumeti z
drugimi člani skupine (sleditelji) in biti pošten (ali vsaj dajati vtis). Osrednja energija, ki žene ta
tip osebnosti, je moč. Ali bo to moč voditelj uporabil v dobre namene, ali jo bo le zlorabil, je
odvisno od tega, ali je duhovno-inteligenten ali duhovno otopel. Pot od otopelosti do inteligence
vodi mimo vseh pasti in skušnjav, ki so povezani z močjo. Duhovno otopel pristop k vodenju je
uporaba moči v lastno dobro, za lastne cilje in za lastno dobrobit. Primeri takšnih voditeljev so
pokvarjeni politiki, bahaški nasilneži in nepomembni tirani.
Povprečno duhovno-inteligenten je voditelj, ki služi svoji skupini, skupnosti, podjetju ali narodu,
pri čemer izhaja iz obstoječih mitov in izročil. To je voditelj, ki ohranja obstoječe zmožnosti.

21

4 DUHOVNA INTELIGENCA
DELOVNEM MESTU

NA

RAVNI

ORGANIZACIJE

IN

4.1 Vnos duhovne inteligence v organizacijsko strukturo, procese in prakso
Če lahko človeka opišemo kot duhovno-inteligentnega, se nam poraja vprašanje, ali lahko na
podoben način opišemo organizacijo? Ali lahko tudi organizacijo opišemo kot človeka? Ali lahko
organizacijo opišemo neodvisno od njenih vodij (Biberman 2008, 111)? V tem poglavju bomo
opisali organizacijsko strukturo, procese in prakse duhovno-inteligentne organizacije.
Predpostavljamo, da bo duhovno-inteligentna organizacija imela bolj sploščeno organizacijsko
strukturo in bo bolj odprta za spremembe. Zaupanje organizacije v vire v izobilju lahko vodi v
večjo notranjo povezanost in sodelovanje med organizacijskimi enotami in zaposlenimi na vseh
ravneh organizacije.
Večina literature na temo duhovnosti in dela je osredotočena na individualno in osebno raven. Na
primer, več piscev je opisalo vedenje managerjev in vodstva, ki bi lahko veljalo kot duhovnointeligentno. Poleg tega so razvili različne teorije, načine merjenja duhovnega vodenja in
pripomočke za merjenje duhovne inteligence vodij.
Vodje, ki delujejo z duhovno-inteligentne perspektive, lahko opišemo kot odprte za spremembe,
imajo občutek namena in pomena v svojem življenju, cenijo svojo povezanost z višjo celoto,
imajo razumevanje do posameznikov in izražajo svojo duhovnost. V nasprotju s pomanjkanjem
vere imajo oni nekaj, čemur bi lahko rekli tudi mentaliteta v izobilju – vera v vire v izobilju, ki so
na voljo vsem, zato ni nobene potrebe po tekmovanju za njih. Takšni vodje tudi pogosteje
zaupajo drugim, delijo informacije z drugimi in delujejo usklajeno s timi in sodelavci, da bi
dosegli skupne cilje. Večkrat pooblaščajo sodelavce in ljudi, ki so nižje v organizacijski
hierarhiji. Pogosto uporabljajo tudi intuicijo in čustva pri sprejemanju odločitev. Pogosteje se
poslužujejo tudi win-win strategije, sodelovanja v spornih situacijah.
V nadaljevanju bomo opisali organizacijsko strukturo, procese in prakso ter stopnjo duhovne
rasti, kar nam bo omogočilo, da tudi organizacijo opišemo kot duhovno-inteligentno, kot smo že
storili z duhovno-inteligentnim vodjo.

4.1.1 Organizacijska struktura in procesi
Duhovno-inteligentne organizacije imajo običajno sploščeno, organsko organizacijsko strukturo.
Njihova oblika je najpogosteje decentralizirana in neformalna in je podobna matrični organizaciji
brez mej ali kakšni drugi ohlapnejši organizacijski strukturi. Takšna oblika organizacije omogoča
najboljše komuniciranje z vsemi sestavinami znotraj organizacije in zunaj nje (Biberman 2008,
112).
Duhovno-inteligentne organizacije so bolj odprte za spremembe. Njihovo zaupanje v vire v
izobilju vodi v večjo notranjo povezanost in sodelovanje z organizacijskimi enotami in
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pooblaščanje zaposlenih na vseh ravneh organizacije (Biberman 2008, 113). Bolj kot organizacijo
skrbi njen obstoj in harmonija z okoljem, bolj je ekološko ozaveščena in se zanima za potrebe
notranjega in zunanjega okolja. Duhovno-inteligentne organizacije spodbujajo ustvarjalno
mišljenje in sodelovanje organizacijskih enot za določanje in doseganje medsebojno
dogovorjenih poslanstev in ciljev.

4.1.2 Stopnje duhovne rasti
Posamezniki so na duhovnem popotovanju pogosto zaznamovani, saj gredo skozi različne
duhovne stopnje (prav tam, 113). Te stopnje so v različnih duhovnih tradicijah različno opisane,
vendar imajo kar nekaj skupnih točk. Podobno so teoretiki opisali tudi pot organizacij in skupin
skozi stopnje duhovne rasti. Organizacije se pogosto soočajo z različnimi spremembami, ki jim
lahko odvzamejo duhovnost. Še posebej je to značilno za organizacije, ki iz majhnih zrastejo v
velike in uspešne. Lastniki majhnih organizacij začnejo z duhovnimi vrednotami in namerami,
potem pa, ko se organizacije razširijo in postanejo uspešnejše, preidejo k tradicionalnim
organizacijskim strukturam, ki se nato kažejo v velikih organizacijah s tradicionalno politiko
nadzora. Seveda obstajajo izjeme, podjetja, ki ostajajo zvesta duhovnim vrednotam, s katerimi so
bila osnovana in z njimi tudi rastejo.

4.1.3 Primer duhovno-inteligentne organizacije
Duhovno-inteligentna organizacija je lahko profitna ali neprofitna, lahko obstaja tudi v različnih
okoljih. Od leta 2002 naprej družba International Center for Sprit at Work (ICSW) letno
podeljuje nagrado ICSW organizacijam, ki so vnesle specifične politike, duhovno-inteligentne
programe ali prakse in ki očitno negujejo duhovnost znotraj svojih organizacij (Biberman 2008,
114).
Pri družbi ICSW menijo, da so naslednje lastnosti organizacije kvalitete duhovno-inteligentne
organizacije (prav tam, 115):







organizacija je globoko zavezana k negovanju človekovega duha;
organizacija je mesto, kjer lahko ljudje v delovno mesto vključijo svojo duhovnost;
v organizaciji lahko zaposleni najdejo »hrano« za vertikalno duhovnost (med njimi in
Bogom);
vključuje meditacijske sobe, čas za skupinsko refleksijo, tišino pred sestanki, molitvijo in
podporo za zaposlene, da si lahko vzamejo čas za duhovni razvoj;
organizacija je mesto, kjer lahko zaposleni negujejo horizontalno duhovnost (storitve za
druge), kar lahko vključuje skrb za sodelavce, storitvene obveznosti za kupce, vključeno s
skrbjo za okolje in socialno odgovornostjo;
organizacija eksplicitno neguje duhovnost in tema o duhovnosti je vedno odprta za
razpravo.
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Pri tem moramo omeniti, da se lahko organizacije spremenijo ravno tako kot ljudje in njihova
stopnja duhovnosti se lahko zviša ali pade zaradi različnih dejavnikov, kot so združitve,
prevzemi, spremembe vodstva in podobno (prav tam, 115). Večkrat se tudi zgodi, da potem, ko
so organizacije označene kot duhovno-inteligentne, izgubijo nekaj duhovnih lastnosti.
Pobuda, da bi organizacija postala bolj duhovno usmerjena, lahko izvira s katere koli njene ravni.
V večini primerov pobuda prihaja z vrha, od ustanoviteljev ali direktorjev podjetja. Vendar lahko
pobuda pride tudi z dnu organizacijske strukture ali s katere koli ravni. Na primer, v nekaterih
primerih so zaposleni zaprosili za čas, posvečen molitvi in meditaciji v skupinah. Res je, da
pobuda za spremembe največkrat pride z vrha, vendar lahko pobudo za spremembo podajo tudi
na drugih ravneh organizacije. V vseh primerih se duhovne spremembe začnejo v določenem
posamezniku ali skupini, ki je motivirana za spremembo organizacije v določeno smer.
Tudi najbolj duhovno-inteligentne organizacije se soočajo z izzivi, kako ostati na duhovni poti.
Zelo verjetno je, da se bodo ti izzivi pojavili, ko bo organizacija postala večja in bolj
formalizirana, saj se bo takrat soočala z večjo tekmovalnostjo in ekonomskimi izzivi. Za vsakega
vodjo, ki je predan duhovnosti na delovnem mestu, je pomembno vprašanje, kako lahko
organizacija ostane zvesta svojim duhovnim vrednotam in praksam? Prvič, organizacija mora
ostati odprta za vse izzive in kritike znotraj svojega okolja in zunaj njega. Drugič, biti mora
prilagodljiva in zmožna odzivanja na te kritike in izzive. Tretjič, organizacija mora zagotavljati
pogoste priložnosti za ponovno vzpostavljanje misije in vrednot ter kritično proučiti poti, s
katerimi se lahko odzove na izzive, čeprav hkrati ves čas ostaja zvesta svojim duhovnim
vrednotam.
Kot že vemo, lahko pobuda za spremembe pride z različnih ravni organizacije, ne samo z
vrhovnega vodstva organizacije, tudi s katere koli druge ravni. Pomembno je, da vodje ustanovijo
mehanizem, ki spremlja položaj znotraj organizacije in zunaj nje in se je zmožen odzvati na te
zagone za spremembe.

4.2 Oblikovanje zdrave organizacije
Bistvena stvar, o kateri bo govora v tem poglavju, je premagovanje strahu in grajenje zaupanja.
Pomoč drugim, da razvijejo svoj potencial, se ne nanaša samo na ekonomski smisel, ampak se
odraža tudi v dolgoročni zvestobi, visoki storilnosti in navdušenju za delo. Za oblikovanje zdrave
organizacije je bistvenega pomena zaupanje med vodji, managerji in drugimi zaposlenimi. Strah
posameznika spodkopava zaupanje in se odraža v oblikah teritorializma, agresije, depresije in
eskapizma. V nadaljevanju bomo tudi opisali predloge za oblikovanje zdrave organizacije v štirih
korakih.
Za organizacijo je pomembno, da se znebi strahov (individualnega in organizacijskega), da lahko
vodje gradijo na zaupanju, predanosti in morali. Le tako lahko motivirajo svoje zaposlene, da
dosežejo svoj potencial.
Veliko odločitev se v organizaciji sprejme na podlagi strahu (Helliwell 2009, 130). Strah je
popolno nasprotje motivacije. Motivacija na delovnem mestu pa pritegne veliko zanimanja.
Razumevanje motivacije je pomembno, saj nam pomaga spoznati, za katere stvari si ljudje
24

prizadevajo v svojem življenju in kakšna je razlika med njimi. Do danes je bilo opravljenih
veliko študij o tem, kako motivirati ljudi. Psihologa Herzberg in Maslow sta naredila raziskavo o
vzrokih, zakaj ljudje delajo. Poznamo tudi Druckerja in Blocksa, svetovalca v menedžmentu, ki
sta veliko prispevala v raziskovanju motiviranja zaposlenih.
Študije, ki preučujejo strah, nam kažejo le pol slike, druga polovica pa se ukvarja s tem, kaj
spodbuja in sili ljudi, da pridejo tja, kamor želijo. Temu bi lahko rekli tudi pozitivna sila. Če
želimo povsem razumeti, kaj ljudi in organizacije odvrača od tega, da bi lahko delovali v svojem
polnem potencial, moramo pozornost posvetiti tudi negativnim silam. Te izhajajo iz strahu, ki
drži ljudi nazaj. Medtem ko motivacija poveča naše možnosti za doseganje ciljev, jih strah
zmanjšuje (prav tam, 130).
Naravno gibanje človeške energije navzven pomeni, da si prizadevamo, ustvarjamo,
spreminjamo, se učimo in razvijamo. Za razliko od živali imamo ljudje cilje, upanja in sanje, ki
nas silijo, da zjutraj vstanemo iz postelje in, kar je najpomembnejše, da uspeh življenja merimo
glede na to, ali smo dosegli te cilje. Ti cilji so povsem individualni in odvisni od
posameznikovega skupka vrednot. Za nekatere ljudi je najpomembnejša stvar v življenju imeti
otroke, medtem ko za druge uresničitev cilja pomeni postati predsednik. Kaj je pomembno za
ljudi, se ne razume samo v ciljih, ki si jih postavijo, temveč tudi v tem, ali jih dejansko dosežejo.
Negativni učinki strahu (podzavestnega in zavestnega) se odražajo v štirih najpogostejših
reakcijah (prav tam, 132):








Agresija – nekateri ljudje postanejo jezni na druge in jih vidijo kot vzrok za nedoseganje
svojih ciljev. Vidik teh ljudi sestoji samo iz dveh tipov: zmagovalcev in poražencev.
Torej, če niso med zmagovalci, potem so med poraženci, kar jim povzroča visoko stopnjo
stresa. Tovrstne reakcije so pogosto vidne v organizacijah, ko posamezniki zavidajo uspeh
drugim in svojo energijo negativno usmerijo v sabotažo drugih, namesto da bi spremenili
svoje vedenje in znanje ter tako sami postali uspešnejši.
Depresija – ko se pasivni posamezniki soočijo s strahom, zabredejo res globoko in se
zaprejo vase ter postanejo zelo depresivni. V takem mentalnem stanju lahko ljudje hitro
postanejo odvisni od cigaret, alkohola, tablet ali hrane, da bi ublažili bolečino takega
življenja. Trpijo tudi zaradi pomanjkanja energije in se držijo nazaj, namesto da bi stvari
vzeli v svoje roke in se usmerili v doseganje ciljev.
Eskapizem – taki posamezniki odklanjajo soočanje s svojimi strahovi in eskapističnimi
dejanji. Niso pripravljeni prevzeti odgovornosti za svoje življenje. Raje živijo v fantaziji
in se vedejo kot otroci, za nič nočejo biti odgovorni. Lahko bi jih označili tudi kot »Petre
Pane«. Svoje delo opravljajo minimalno, zgolj da obdržijo službo.
Teritorializem – pri tovrstnem odzivanju na strah ljudje preusmerijo energijo v varovanje
svojega teritorija. Ti ljudje so nenehno sumničavi in varujejo svoje informacije, tako da
jih ne želijo z nikomer deliti. Nočejo, da bi kdorkoli poznal njihovo delo, saj želijo ostati
nenadomestljivi. Najboljši managerji zaposlujejo najboljše sodelavce, jih učijo, da bi
najbolje obvladali svoja dela ter bili zmožni napredovanja. Povprečni managerji pa želijo
imeti še bolj povprečne zaposlene, saj se bojijo, da bi jih ti zasenčili.

Ti negativni učinki strahu se kažejo, ko se ljudje držijo nazaj, namesto da bi naredili nekaj, kar si
res želijo. Ta strah lahko izvira iz občutka, da jih nekdo ne mara, da bodo odpuščeni iz službe, ali
da bodo neuspešni pri tem, kar počnejo. To jim zavira možnost, da bi izkoristili svoj potencial.
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Ločiti moramo strahove, ki jih povzročajo organizacije, od strahov, ki jih imajo posamezniki
neodvisno od organizacij. To ni preprosta naloga, saj sta ta dva strahova večkrat povezana in
»hranita« drug drugega. Zunanja sila, kot je ekonomija v recesiji, povzroča tudi dodatne strahove
vodij: zmanjšanje deleža na trgu za lastne proizvode, zaposleni ne morejo tako dobro misliti, kot
zaposleni največjih tekmecev, niso prepričani, ali imajo pravo tehnologijo, prave zaposlene in
odgovore za reševanje problemov. Strahovi managerjev so povezani z zmožnostmi usklajevanja
potreb svojih podrejenih, zaposlenih in kupcev. Zaposleni se bojijo, da bodo dobili odpoved in da
ne morejo zaupati drugim v podjetju.
Medtem ko se trudimo razumeti strah, kaj pravzaprav je, kaj povzroča in kaj so njegove
posledice, je pomembno, da imamo več kot le teoretično znanje, če si resnično želimo sprememb
na delovnem mestu.
Herzberg (1923-2000) je rekel, da obstajata dve vrsti razlogov, zakaj ljudje delajo: higieniki in
motivatorji (tabela 1). Motivatorji so stvari, ki nam pomagajo rasti, se počutiti produktivne in se
učiti. Higieniki pa naredijo naše življenje udobno in varno. Herzberg je ugotovil, da nam
higieniki ne morejo nuditi sreče ali dajati smisla našemu življenju in delu. Samo motivatorji
lahko naredijo to. Ob pomanjkanju higienikov lahko občutimo veliko nelagodje (Citirano v:
Helliwell 2009, 138).
Tabela 1: Herzbergova dvofaktorska delitev na motivatorje in higienike
Motivatorji

Higieniki
















Uspešnost vodenja
Dosežki
Priznanje
Delo samo po sebi
Odgovornost
Napredovanje
Rast

Poslovna politika in nadzor
Nadzor
Odnosi/nadrejeni
Delovni pogoji-delovno okolje
Plača
Odnosi/sodelavci

Vir: Prirejeno po: Helliwell (2009, 138)
Menimo, da razvoj teži k temu, da se ljudje pomikajo proti motivatorjem, saj je za organizacije v
trenutnem ekonomskem stanju izjemno težko obljubiti higienike, kot so na primer stalna
zaposlitev in plača. Zaradi tega je najbolje, da je v interesu organizacij oblikovanje motivatorjev,
s pomočjo katerih bi nato pritegnili sposobne zaposlene. Motivatorji so ravno nasprotje strahu.
Kako lahko organizacije zadovoljijo potrebe zaposlenih? Tukaj je veliko govora o Total Quality
Managment (TQM) in učečih organizacijah, vendar med teorijo in prakso v organizacijah
pogosto obstaja praznina (Helliwell, 138). Ta praznina je »hrana« za človeški strah. Če smo resno
zainteresirani v preoblikovanje organizacije v novo organizacijsko strukturo, moramo najti način,
kako zapolniti to praznino.
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Štirje koraki do zdrave organizacije (prav tam, 139):
1. Prikaz usposobljenosti, vizije in etike
Warren Schmidt je naredil raziskavo za združenje ameriških managerjev, ki šteje 1.500
managerjev, in jim zastavil vprašanje: »Kaj je najpomembnejša lastnost, ki jo potrebujejo
vodje?« Glavni odgovor, ki ga je podalo 88 % vprašanih, je bil odkritost. Takoj za tem sta
sledila usposobljenost in vizija.
2. Spodbujanje zaupanja in odprava strahu
Če zaposleni verjamejo, da so njihovi vodje etični, usposobljeni in vredni zaupanja, bodo
visoko napredovali v organizaciji. Ko zaupanje narašča, se strah znižuje. Posledično bodo
ljudje imeli občutek povezanosti (»vsi za enega, eden za vse«).
3. Razvijanje občutka podpore in pripadnosti
Ko zaposleni čutijo, da so nepogrešljivi del tima, postanejo tolerantnejši v medosebnih
razlikah, bolj razumevajoči in si raje pomagajo med seboj. Prav tako raje sprejemejo
tveganje v svojih odnosih, saj razumejo, da obe strani težita k istemu cilju.
4. Spodbujanje ustvarjalnosti
Že ko naredimo prve tri korake, vodi to do sinergijskega reševanja problema. Osnova
sinergije je princip, da je ena plus ena enako tri in da »več glav več ve.« Posamezniki in
skupine postanejo ustvarjalnejši, to pa je tudi začetek razširjene rasti obeh strani,
organizacije in njenih članov.
Po teh štirih korakih bo organizacija preobražena iz tiste s strahom v takšno, kjer ljudje občutijo,
da so njihove čustvene, mentalne in duhovne potrebe zadovoljene. Pred desetletji je psiholog
Abraham Maslow tovrstno lastnost imenoval samoaktualizacija in pri tem dejal, da samo deset
odstotkov ljudi živi samoaktualizirano življenje. Ostane še devetdeset odstotkov ljudi, ki so
nesrečni v svojem delu ali osebnem življenju. Zakaj prihaja do tega? Po našem mnenju zaradi
strahu. Ta zavira zaposlene, da bi jasno izrazili svoje želje in potrebe, saj se premnogokrat bojijo,
da bi bili odpuščeni. Pogosto tudi organizacije pokažejo premalo zanimanja za zadovoljevanje
duhovnih potreb zaposlenih. Menimo tudi, da si organizacije in posamezniki delijo odgovornost
za uresničevanje tovrstnega zadovoljevanja potreb. Da bi zaposleni bili na delovnem mestu
produktivni, morajo sami premikati svoje meje. Že kar nekaj časa zaposleni niso samo delovna
sila, ampak so pomemben del organizacije, če ne celo najpomembnejši. Da bi zmanjšali strah,
morajo vodje motivirati ljudi s podporo in priznavanjem njihovih dosežkov in hkrati zmanjšati
organizacijsko vedenje, ki ga spodbuja.

4.3 Vrednote duhovno-inteligentnih zaposlenih
Veliko ljudi in organizacij danes ugotavlja, da je življenje posameznikov pomembnejše kot sam
dobiček. Dobiček kot najpomembnejši razlog za poslovanje organizacije, je vse bolj stvar
preteklosti, vrednote in etika pa so nujna skrb sedanjosti. Dobiček kot edino bistvo se je danes
spremenil v trojno – skrb za ljudi, planet in dobiček. Zaposleni in okolje so enako pomembni kot
ekonomija.
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Duhovna inteligenca in donosnost se ne izključujeta. Povezovanje etike in duhovno-inteligentnih
vrednot na delovnem mestu lahko vodi do večje storilnosti in donosnosti, tudi do zadovoljnejših
zaposlenih, večji poštenosti odjemalcev in tudi večjemu ugledu organizacije.
Zaposleni na vseh ravneh organizacije, si vedno bolj želijo negovati svojo duhovno inteligenco in
ustvarjalnost. Spodbujanje zaposlenih, da izrazijo svojo ustvarjalnost, je doprineslo k bolj
izpopolnjenim duhovno-inteligentnim ljudem. Duhovno-inteligentni zaposleni delajo več in
bolje, pri tem pa se trudijo, da bi ohranili svoje delovno mesto.
Veliko ljudi pri delu uporablja molitev iz več razlogov: kot vodilo pri sprejemanju odločitev, da
se pripravijo na težke situacije, ko gredo skozi težko obdobje ali pa kadar se želijo zahvaliti za
nekaj dobrega. Poleg molitve duhovna praksa v podjetjih in organizacijah vključuje tudi
meditacijo, dihalne vaje za zmanjšanje stresa, vaje za razvijanje vizije (oblikovanje skupnih
vrednot, aktivno poslušanje in izvajanje ukrepov, povezanih z intuicijo in notranjem vodenju pri
odločanju).
Če želimo, da v poslovanju organizacija prihaja do pozitivnih učinkov, morajo biti vrednote
duhovno-inteligentnih zaposlenih povezane z duhovnimi vrednotami organizacije.
Po raziskavi A. A. Braama Rust in C. E. Cecilie Gabriels (2011, 1360) so duhovno-inteligentne
vrednote naslednje (slika 1):








odkritost,
spoštovanje,
poštenost
enakost,
odprtost,
delovna etika,
sočutje.
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Slika 1: Vrednote duhovno-inteligentnih zaposlenih

Vrednote duhovno-inteligentnih zaposlenih
6%

Odkritost
19%

10%

Spoštovanje
Poštenost
Enakost

11%
14%

Odprtost
Delovna etika
Sočutje

14%
4%

14%

Drugo
Ni določeno

8%

Vir: A. A. Rust in C. E. Gabriels (2011, 1360)
Iz rezultatov raziskave je razvidno, da se večina vprašanih močno povezuje z vrednotami, ki so
odkritost, spoštovanje in poštenost. Ali so ljudje duhovno-inteligentni ali ne, je veliko odvisno od
tega, ali same sebe vidijo kot duhovno-inteligentne. V okviru definicije o duhovni inteligenci
nam rezultati kažejo, da se zaposleni vidijo kot duhovno-inteligentne. Pet razlogov, ki so jih
ameriška podjetja naštela kot glavne razloge za povečano zanimanja za duhovno inteligenco na
delovnem mestu so (Duchon in Ashmos 2005, 807-809):
1. Zaradi številnih odpuščanj delovne sile v zadnjem desetletju je postalo ameriško
delovno okolje demotivirajoče za zaposlene.
2. Služba je v življenju mnogih zaposlenih bila na prvem mestu zaradi odmikanja od
soljudi, družin in krajev, kjer bi lahko vzpostavili svojo duhovnost.
3. Zanimanje za starodavne (pacific) rimske kulture in vzhodno filozofijo.
4. S staranjem »baby boomersov« in bližanjem največji življenjski negotovosti – smrti –
je poraslo zanimanje za višji življenjski smisel.
5. Pritisk globalne konkurenčnosti je vodje pripeljalo do spoznanja, da je ustvarjalnost
zaposlenih na delovnem mestu potrebna v polnosti.
Duhovna inteligenca na zaposlene vpliva tako, da postanejo bolj usklajeni sami s seboj, srečni,
globlje povezani in harmonični. Za iskanje duhovne inteligence ni univerzalnega recepta. Vsak
posameznik jo najde sam pri sebi in samo on ve, kako priti do nje. Veliko je odvisno od tega,
kakšne izkušnje ima oseba iz preteklosti in kakšna so bremena, ki jih nosi v sedanjosti. Obstaja
tudi univerzalno vprašanje, in sicer, kako najti zunanjo moč in vitalnost ter ji dati smisel in
pomen za vse zunanje dogodke.
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4.4 Razumevanje duhovne inteligence na delovnem mestu
Zaposleni si nestrpno želijo več duhovnosti na svojih delovnih mestih. Nedavni val literature, ki
se ukvarja z novo dobo duhovne inteligence na delovnem mestu, je še povečal želje in potrebe
zaposlenih po duhovni inteligenci na delovnem mestu. Dosegli smo točko, na kateri je
tradicionalni pristop managerjev doživel neuspeh v mnogih podjetjih. Posledica tega je, da so
mnogi zaposleni po celem svetu izgubili svoje službe. Končale so se dolgoletne kariere v
podjetjih. Še več, zadnjih nekaj let skoraj več ne poznamo stalnih zaposlitev. Uničena je bila
varnost in spokojnost na delovnem mestu. Ljudje zato potrebujejo nekaj, kar bi popravilo nastalo
škodo. Duhovna inteligenca je odgovor za vse več ljudi.
Ljudje si s svojo notranjostjo prizadevajo za pomensko usklajeno delovno mesto. Iščejo delovno
mesto, na katerem bi se lahko osebnostno razvijali. S tem svoje delovno mesto preoblikujejo v
del večje družbe. Dandanes zaposleni hrepenijo po vključevanju svojih notranjih duhovnih potreb
v delovne izkušnje, posledično tudi ekonomskih in produktivnih, kot še nikoli poprej. Tako vodje
kot zaposleni pričakujejo več od svojega dela kot le plačilni list na koncu meseca. Želijo, da bi
njihove vrednote in morale bile upoštevane ter da bi se odkrito odražale v delovni kulturi. Pri tem
se spreminja organizacijska struktura in življenje zaposlenih se preoblikuje.
V življenju se srečujemo z izzivi, kako premagati zunanje vplive, da se lahko soočimo z
notranjim glasom, ki nas poziva, da težimo k svoji popolnosti. Ta izziv je prisoten v našem
poslovnem in zasebnem življenju. Ker na delovnem mestu preživimo toliko časa (vsaj tretino), je
delo postalo del te bitke.
Večina avtorjev, ki pišejo na temo duhovne inteligence, se strinja, da je duhovnost na delovnem
mestu zaželena, če ne celo potrebna. Potrebna zato, ker ljudje nismo samo »stroji« in si želimo
raznolikega in ustvarjalnega dela. Tukaj nastopi potreba po duhovnosti.
Vključevanje duhovne inteligence v organizacijsko strukturo naj ne pride z vrha, ampak naj se v
organizacijo vključi skozi vse ravni in jo zaobjame v celoti. Vodje lahko v organizaciji
učinkovito uporabijo moč duhovne inteligence s pretežno rabo njenega posrednega načina
vključevanja v organizacijsko strukturo. Uporabijo lahko svojo duhovno inteligenco in duhovno
inteligenco slediteljev ter tako spodbujajo individualne morale na delovnem mestu. Vodje lahko
aktivirajo moč duhovne inteligence v zaposlenih takrat, ko bolje spoznajo njih in njihove
individualne potrebe. Več informacij pridobijo pri odpiranju komunikacijskih poti. Te
komunikacijske poti pa odprejo s pomočjo duhovne inteligence na delovnem mestu. S tem
zaposlenim omogočijo, da posledično delujejo kot samostojne enote, neodvisno, in s tem
pripomorejo k njihovemu prispevanju k skupnim vrednotam. Vodje imajo tudi moč, da duhovno
inteligenco vključijo kot del treninga.
Tisti zaposleni, ki si delijo skupen pogled in imajo podobna mnenja, dvignejo raven nastopa
organizacije, saj sprejemajo boljše odločitve, so nasploh bolj disciplinirani, odkriti in manj
tekmovalni z ostalimi zaposlenimi. Ko ljudje postanejo dovzetnejši za duhovnost in njen pomen v
življenju in tudi na delovnem mestu, so bolj osredotočeni na svoja dejanja. Na kratko povedano,
ko delujemo v nasprotju s svojo duhovnostjo, delujemo v nasprotju s samim sabo.
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Kljub nekaterim odzivom na te pobude po višji duhovni inteligenci, še vedno obstaja potreba po
večjem vključevanju duhovne inteligence na delovno mesto. Ljudje so »lačni« pomena v svojem
življenju. Ta pomen iščejo tudi v svojem delu. V neformalni raziskavi dr. Joana Markuesa je
petindevetdeset odstotkov vprašanih odgovorilo, da bi želeli, da bi njihovi vodilni posvečali večjo
pozornost duhovni inteligenci zaposlenih na delovnem mestu (Citirano v: Fairholm 2000, 79).
Prav tako je bila odkrita pomembna povezava med duhovno inteligenco vodje ter njegovim
vplivom na delo.
Duhovna inteligenca zaposlenih vpliva na njihov občutek o tem, kdo so, na njihov notranji jaz (se
povsem razlikuje od čiste fizikalnosti, vendar vključuje duhovnost). Duhovna inteligenca
obravnava probleme najvišjih ravni. Opisuje tiste osnovne človeške vrednote, ki nas naučijo,
kako naša človečnost sodi v večjo sliko in kako lahko živimo harmonično življenje na našem
delovnem mestu.
Zaposleni v organizaciji so mnogo več kot samo skupek sposobnosti, veščin in znanja, kot bi
lahko marsikateri manager mislil. Ti zaposleni pridejo na delovno mesto, »oboroženi« z duhom,
življenjskimi nauki in željo po večjih moralnih kakovostih. Opisani na ta način, zaposleni v svoje
delo vključujejo vso svojo dušo, čeprav morda v managersko teorijo ne sodi prav takšna
definicija. Zaposleni si od dela želijo več kot samo službo in možnost napredovanja. Nova
generacija delovne sile je inteligentnejša in bolje informirana kot starejša. Danes so zaposleni
bolje izobraženi in imajo več znanja o tem, kaj pomeni »dobro živeti« (prav tam, 77). Veliko jih
pride na delovno mesto prevzemat večjo odgovornost, se soočat z zahtevnim delom in prispevat v
organizacijski uspeh. V svoje delo so pripravljeni vključiti celega sebe, ne le nekaj veščin, svoja
znanja in zmožnosti. Zaposleni si danes želijo tudi dela z večjim pomenom in s svojim delom
želijo prispevati k izboljšanju samega sebe, drugih in skupnosti.
Ko bodo ljudje resnično razumeli razliko med religijo in duhovnostjo, bo duhovnost postala
pomemben del vseh posameznikov in skupin v organizacijskih dejanjih. Naša duhovna
inteligenca nas naredi ljudi in individualne osebnosti. Določa tudi, kdo smo na delovnem mestu.
To dvoje je med sabo nerazdružljivo. Pri vsakodnevnem soočanju z ljudmi se opiramo na naše
glavne vrednote. Naše vrednote tudi določajo, ali bomo dober zgled drugim, ali bomo skrbeli za
druge ljudi in se trudili živeti po »Zlatem pravilu«, kolikor je to mogoče. Duhovna inteligenca
nam pomaga pri našem razmišljanju in dejanjih, da so ta v skladu z našimi vrednotami.
Priporočljivo je, da se osebne lastnosti, vrednote in prepričanja zaposlenih v organizaciji skladajo
z vrednotami drugih zaposlenih v organizaciji in organizacije kot celote. Če si vrednote med
zaposlenimi niso podobne, je sodelovanje med njimi težko, saj ne morejo izraziti svojih idej.
Posledica tega je nižja stopnja ustvarjalnosti in zanesenosti na delovnem mestu. Odtujijo se od
samega sebe in tudi delovne naloge opravljajo nemotivirano, samo po navodilih nadrejenih. Ker
pri svojem delu niso več inovativni in ustvarjalni, se od dela oddaljijo in ga ne opravljajo več z
veseljem. Taki zaposleni ne izkoriščajo svojega potenciala in imajo do svojega dela samo
polovičen pristop (prav tam, 77). Duhovna inteligenca je nekaj, kar poseduje vsaka oseba, vendar
so le redki tisti, ki jo tudi razvijajo. Šolski sistem je osredotočen po večini na razumsko ali
kognitivno inteligenco in v zadnjem času tudi nekoliko na čustveno. Vedno bolj se v šolskem
sistemu zavedajo tudi pomembosti duhovne inteligence.
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Duhovno inteligenco na delovnem mestu potrebujemo iz naslednjih razlogov (prav tam, 78):





razvoja jasne in stabilne duhovno-inteligentne osebe;
zmožnosti zaznavanja pravega pomena dogodkov in spoznavanja okoliščin, dajanja
smisla delu in prilagoditve osebnih vrednot na delovnem mestu;
živeti osebne vrednote brez kompromisov (tako zasebno kot tudi na delovnem mestu);
iskanja in uporabe najglobljih virov, iz katerih prihaja zmožnost za skrb in moč za
toleranco in prilagoditev.

4.5 Merjenje duhovne inteligence na delovnem mestu
Pomembno je, da lahko katero koli vrsto inteligence ali človeško sposobnost izmerimo. Emmons
(2000, 15) je podal naslednji izjavi, ki se navezujeta na merjenje inteligence: »Meritev duhovne
inteligence ne obstaja. Sam sem skeptičen, da bi lahko preprosto oblikovali primeren
samoocenjevalni sistem meritev; ravno nasprotno pa bi bilo povsem nepremišljeno poskušati
oceniti posameznikov »duhovni IQ««. Zohar in Marshall (2000, 276) sta se strinjala s
pojasnilom, da za razliko od IQ, ki je linearen, logičen in racionalen, duhovne inteligence ni
mogoče izmeriti.
Wolman (2001, 118) se večinoma strinja: »Ocena duhovne inteligence je po mojem mnenju
uspešen podvig, če želimo primerjati meritve ene osebe z drugo in jima soditi na enak način, kot
merimo analitično, verbalno ali celo čustveno inteligenco. Na tej točki se mi zdi, da je najboljše,
kar lahko storimo, da zapišemo različne načine, na katere ljudje doživljajo svojo duhovnost in
uveljavljajo svojo duhovno inteligenco. Če bomo našli način, kako poenotiti koncept duhovnosti
in duhovne inteligence, potem bomo začeli iskati načine, na katere lahko to strukturo skrbno in
premišljeno testiramo v okviru empiričnih dokazov.« Wolman (prav tam, 118) je predlagal
uporabo lastne psihomatrice duhovne ankete (PsychoMatrix Spirituality Inventory – PSI) za
merjenje duhovne inteligence. Njegova monografija z naslovom Thinking with your Soul:
Spiritual Ineteligence and Why It Matters, ki jo uporablja kot orodje, bolj meri duhovno
usmerjenost kot duhovno inteligenco.
Emmons (2000, 15) je nadalje predlagal, da bi bila meritev na osnovi sposobnosti obetavnejša kot
samoocenjevanje. Vemo, da je bilo to tudi potrjeno in empirično dokazano v primerjavah
samoocenjevanja in kazalnikov uspešnosti čustvene inteligence. To vseeno ne pomeni, da
samoocenjevanje duhovne inteligence nima nobene vrednosti. Kot je Emmons (prav tam, 15) tudi
priporočil, mora biti najprej uveljavljeno soglasje o znanstveni upravičenosti strukture merjenja,
šele nato se lahko lotimo dejanskega merjenja.
Če bi razvili lestvico samoocenjevanja duhovne inteligence, bi si lahko veliko kategorij sposodili
od že obstoječih načinov merjenja duhovnosti. Eno od pomembnih vprašanj pri oblikovanju
takšne sheme bi bilo raziskovanje med kazalci mentalnih sposobnosti in kazalci vedenja, izkušenj
in odnosov. Bistveno je, da je vsaka inteligenca ločena od nepomembnih dejavnikov in tudi
samoocenjevanje mora biti v skladu s tem standardom.
Do danes sta bili razviti dve samoocenjevalni lestvici. Prvo je razvil Nasel (2004, 75), ki je trdil,
da je duhovno inteligenco mogoče oceniti s pregledom subjektivnih opisov posameznikove
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duhovnosti, prepričanja v sistem, vrednot, ciljev in duhovnih izkušnj (in osebne interpretacije teh)
ter načina, na katerega so bili ti uporabljeni in so prispevali k osebnemu razvoju. Čeprav se
veliko teh področij življenja v resnici nanaša na duhovno inteligenco, je takšna rešitev za
merjenje duhovne inteligence problematična, saj obstaja le malo razlik med duhovnostjo na
splošno in duhovno inteligenco. Nasel (prav tam, 76) je razvil lestvico za merjenje duhovne
inteligence, ki vsebuje sedemnajst elementov (lestvica SIS (Spiritual Intelligence Scale)). Ta
lestvica se opira na dva dejavnika: eksistencialno vprašanje in zavedanje božje navzočnosti.
Čeprav je lestvica SIS dokaj uveljavljen in zanesljiv način merjenja duhovne inteligence, je bilo
ugotovljeno, da sta dva dejavnika močno povezana s krščansko religioznostjo. To daje lestvici
omejeno uporabnost, zlasti pri uporabi v tujih kulturah. Kljub temu se veliko elementov lestvice
zdi obetavnih pri bolj neposrednem merjenju mentalnih sposobnosti, zlasti tistih, povezanih z
eksistencialnim vprašanjem.
Drugo samoocenjevalno lestvico za merjenje duhovne inteligence sta razvila Amram in Dryer
leta 2008 (Amram 2009, 49). ISIS (Integrated Spiritual Intelligence Scale) je lestvica za merjenje
duhovne inteligence, ki vključuje 83 elementov, krajša oblika pa jih vključuje 45. Priznana je bila
kot zanesljiva metoda merjenja duhovne inteligence in je zato njena uporaba razširjena. Vsebuje
22 podlestvic, ki ocenjujejo ločene zmogljivosti in so združene v pet glavnih področij duhovne
inteligence, ki jih je določil v svojih intervjujih Amram, leta 2007 (Amram 2009, 49). V študiji,
ki je zajemala 263 sodelujočih, je lestvica ISIS pokazala zadovoljujoč faktor strukture,
vsesplošne sestave, zmožnost zanesljivega testiranja in tehtne zgradbe. Lestvico ISIS lahko
ocenimo s šestimi stopnjami in je sestavljena iz petih elementov, ki si sledijo: zavest, milina,
pomen, transcendenca, resnica. Za razvoj lestvice SIS (Nasel, 2004) in ISIS (Amram in Dryer,
2008), (Wolman, 2001) se priporoča uporaba informacij javnega sektorja (PSI) za merjenje
duhovne inteligence. Vsi govorijo o potrebi veljavnejše oblike merjenja duhovne inteligence.
Medtem ko so se predhodne meritve približale natančnemu merjenju strukture, so spodletele v
ključni točki: merjenju mentalnih sposobnosti, stališč, vrednot, vedenja, osebnostnih lastnosti in
izkušenj. Poleg teh empirično podprtih poskusov je nedavna uporaba interneta, ki temelji na
obveščevalnih ukrepih v popularni kulturi, pokazala na potrebo po natančnejši konceptualizaciji
in merjenju.

33

5 VODENJE

5.1 Opredelitev pojma vodenje
Vodenje se v ožjem smislu nanaša na ljudi in na to, kako jih usmerjati, motivirati in vplivati
nanje, da bi naloge izvrševali čim bolje ob čim manjši potrošnji energije ter s čim večjim osebnim
zadovoljstvom. Namen vodenja je oblikovati vedenje posameznika in skupine pri doseganju
delovnih in organizacijskih ciljev. V okviru vodenja pride velikokrat v poštev tudi svetovanje,
formiranje, ocenjevanje in razvoj sodelavcev. Pri tem je pomembno tudi vzdušje, odnosi med
ljudmi, kultura dela in vedenja v organizaciji (Možina e tal. 2000).
Gary Yukl (1998, 2) piše, da je bil pojem vodenje prenesen iz splošnega slovarja v strokovnega,
ne da bi ga kakor koli spreminjali ali prilagajali (Citirano v: Prevodnik 2004, 21). To še danes
povzroča nemalo težav pri razumevanju tega pojma, ki ga skušamo enačiti s pojmi moči,
avtoritete, managementa, administracije in nadzora. Tako pri prevajanju angleške besede
leadership prihaja do velikih težav, ker pojem razumemo na več načinov.
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) najdemo glagol voditi opredeljen kot »biti na
najvišjem mestu pri usmerjanju dejavnosti«:



kakšne skupine, skupnosti, organizacije: voditi stranko; voditi državo;
kakšne delovne enote; voditi podjetje, šolo, tovarno/voditi prodajni oddelek/biti na
najvišjem mestu pri odločanju o poteku česa: predsednik vodi delo, priprave.

Vodje na svoje sledilce vplivajo s karizmo. Voditeljstvo po navadi pripišemo ljudem na vodilnih
položajih v vojski in cerkvi, predsedniku države ali stranke.
Bass (1990) vodenje opisuje kot proces vplivanja na posameznika ali skupino z namenom
doseganja ciljev. Po njegovem je vodenje proces vplivanja na delovanje skupine z namenom
doseganja ciljev skupine ali organizacije.
Yukl (1999, 286-296) analizira različne avtorje, ki so raziskovali vodenje in poskušali najti
ustrezen pomen in definicijo vodenja ter opredeliti vloge učinkovitega vodje. Vodenje razume
kot:







proces vplivanja, ki ima učinke na sodelavce;
izbiro ciljev skupine ali organizacije;
organizacijo delovnih aktivnosti za izpostavitev zastavljenih ciljev;
motiviranje sodelavcev za doseganje ciljev;
vzdrževanje kooperativnih odnosov v skupini in timskem delu;
zagotavljanje zunanje opore in vključevanje znanj sodelavcev v skupino ali organizacijo.

Vodenje pomeni zmožnost motivacije ljudi, da dajo najboljše od sebe, jih navdihniti in
spodbuditi, da uporabijo svojo energijo, sposobnosti in talente za doseganje organizacijske vizije.
Vodenje vpliva na vedenje in dejanja drugih.
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Sodobni pogledi vodenja so se odmaknili od vplivanja z uporabo avtoritete, položaja, ukazovanja
in nadzora. Danes se vodje osredotočajo na vplivanje na naslednje načine:








se poistovetiti z ljudmi in se z njimi povezati;
vzpostavljanje zaupanja;
motiviranje;
pooblaščanje ljudi;
ustvarjanje privlačne vizije prihodnosti;
posredovanje vizije na način, da se lahko zaposleni povežejo z njo;
vzpostavljanje odkritosti in poštenosti.

V nasprotju z industrijsko ekonomijo, ki zahteva management delovne sile, delo katere temelji na
ročnih spretnostih, nova informacijska tehnologija, ki vključuje turbulentno, spreminjajoče
okolje, zahteva management delovne sile, delo katere temelji na znanju. Managerji ne morejo
preprosto voditi delavcev s specializiranim znanjem. Ta nova vrsta ekonomije je s sabo prinesla
številne nove managerske paradigme. Vodje nove vrste ekonomije se osredotočajo na
spodbujanje sodelovanja, zaupanja in ustvarjanja občutka namena.
Zaleznik (1977) razlikuje med managerjem in vodjo. Managerji usklajujejo potrebščine z
nakazovanjem nagrad (plača, bonusi, delnice, nagrade ipd.), medtem ko vodje navdihujejo.
Navdihniti pomeni obdati z duhovno energijo in motivacijo (beseda navdihniti vsebuje enak
latinski koren kot beseda duhovnost, ki se nanaša na dih življenjske sile) (Citirano v: Amram
2009, 10).

5.2 Kaj je učinkovito vodenje?
Kaj je učinkovito vodenje? To zveni kot filozofsko vprašanje, resnica pa je, da je vsakdo lahko
dober vodja. Treba je samo najti pravo ravnovesje med socialnimi, moralnimi in poslovnimi
vidiki vodenja. Dober vodja je po navadi nekdo, ki druge ljudi vodi z zgledom, in nekdo, ki mu
sledilci sledijo, saj verjamejo, da počne pravo stvar. Če se vrnemo nazaj, smo v nalogi, na poti
spoznali duhovno-inteligentnega posameznika (zaposlenega), ki ga je odlikovalo poštenje,
odkritost in je druge postavil predse. Te lastnosti odlikujejo tudi učinkovitega duhovnointeligentnega vodjo. Če je človek odkrit, mu to daje verodostojnost in se izkazuje s tem, da mu
drugi ljudje zaupajo ter verjamejo vanj.
Dobri vodje vodijo z zgledom in s tem privabljajo druge, da mu sledijo. Uresničevanje obljub je
še en znak učinkovitega vodenja. Verjamejo v druge in nikoli ne pozabijo na nagrajevanje ali
pohvalo za dobro opravljeno delo. Dober vodja prizna, kadar naredi nekaj narobe, saj ve, da se je
motiti človeško in da se vsak lahko kdaj zmoti. To, kako dobro človek obravnava napake, je
lastnost dobrega vodje. Dobremu vodji zaposleni toliko zaupajo, da mu povedo, če naredijo kaj
narobe in ga brez skrbi prosijo za pomoč ter nasvet.
Veščine dobrega poslušanja so pomemben del učinkovitega vodenja. Oseba, ki je pripravljena
poslušati težave in skrbi zaposlenih, bo imela na voljo več informacij. Tako je lahko učinkovit

35

vodja dobro obveščen in na podlagi tega sprejema premišljene odločitve. Dober vodja daje tudi
pozitivne okrepitve.
Biti vodja je pomembna naloga, čeprav ni vedno preprosta. Vodje morajo sprejemati težke
odločitve, ki niso vedno vsem po volji. Odgovorni so za skupino. Ni dovolj, da samo prevzamejo
odgovornost za stanje ali nosijo naziv vodje. Da je vodja spoštovan in dober, je potrebnih več
različnih lastnosti.
Učinkovito vodenje v prvi vrsti izhaja iz načina, kako vodja ravna s svojimi sodelavci. Ali ravna
z njimi in z njihovimi idejami s spoštovanjem, ali jih preprosto presliši in uporabi svoje ideje? Ali
obravnava vse zaposlene enakovredno in jim daje občutek, da so vsi del skupine? Kadar ljudem
pokažemo spoštovanje, so ga ti pripravljeni vračati. Kot rezultat bodo vodje imeli bolj
pripravljene in zveste sledilce.
Kot smo že prej navedli, vsak dober vodja posluša ideje vsakega posameznika in jih tudi
upošteva. Vsakdo si želi, da bi se počutil kot del skupine in bil vpleten v dogajanje ter bil cenjen.
To se lahko zgodi v samo v določenem okolju, ustvarjanje tega pa je naloga vodje. Uspešen vodja
bo tak, ki bo ravnal v dobro skupine. Včasih to vključuje sprejemanje težkih odločitev (nosi svojo
glavo na prodaj), vendar mora znati sprejeti tovrstno tveganje, če bo to koristilo vsem.
Delo z različnimi tipi osebnosti je težko, še posebej ko gre za projekt, ki mora biti končan v
določenem časovnem roku. Dober vodja mora ne samo znati delati z vsakim od teh tipov
različnih osebnosti, temveč jih mora znati tudi spodbujati in motivirati, da bi bilo delo opravljeno
v predvidenem času.
Obstajajo tudi druge spretnosti, kot je komunikacija, ki lahko še dodatno izboljšajo učinkovitost
vodenja, vendar na koncu vse vodi do spoštovanja. Če vodja podrejene obravnava s
spoštovanjem, mu bodo to spoštovanje tudi vračali. Taki sledilci bodo pripravljeni poslušati in
slediti zgledu vodje.
Uspešni vodje svojo pot vedno začnejo z vizijo. Henry Ford je sanjal o družinskem avtu, ki bi si
ga družine lahko privoščile. Steve Jobs je sanjal o računalniku, ki je preprost za uporabo in hkrati
vzpodbuja ustvarjalnost. Nelson Mandela je sanjal o integrirani in uspešni Južni Afriki. Privlačna
ideja ima moč. Ta navdihuje, pojasnjuje in se osredotoča na delo posameznika ter po možnosti
celotne organizacije v daljšem časovnem obdobju. Vsak vodja bi moral premisliti in ustvariti
svojo vizijo uspeha (Ryan 2009).
Toda kljub neverjetno prepričljivi viziji vodja ne bo naredil veliko dobrega, če ta ostane samo v
njegovi glavi. To nas vodi do druge ključne spretnosti, komunikacije. Zelo zaposlenim in
zasedenim vodjam z malo časa se včasih zdi mamljivo, da bi svoje misli obdržali samo zase,
pogosto zaradi pritiskov na delovnem mestu in pomanjkanja časa. Ustaviti se in poslušati se jim
zdi potrata časa, preprosteje je predčasno zaključiti debato, še posebej v teh kriznih časih (Ryan
2009).
Poleg izmenjave strategij s svojim osebjem in neposrednega komuniciranja s strankami, je to za
vodje samo polovica truda. Še vedno se morajo posluževati učinkovite komunikacije, kar pa
pomeni, da samo pošiljanje elektronske pošte in podajanje govorov brez časa, namenjenega
postavljanju vprašanj, ni dovolj. Za učinkovito komuniciranje je potrebnega več truda. Ni
smiselno, da bi se na koncu spraševali, zakaj stranke ne marajo njihovega izdelka ali zakaj
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zaposleni ne razumejo svoje nove strategije, če učinkovitemu komuniciranju ne posvečajo
zadostne pozornosti (Ryan 2009).
Ključni element uspešnega vodenja vključuje tudi presojo. Rezultat presoje vodje so odločitve, ki
so sad njegovega karakterja in nato ostanejo njegova zapuščina. Če vodje ne posedujejo pravih
vrednot, je njihova presoja lahko izmišljena in spodbudi neprimerne spodbude in slabe etične
odločitve. Dobra presoja strategije večkrat pomeni, da mora vodja poiskati novo pot, še posebej
takrat, ko njegova organizacija gre v napačno smer. Kako dobro bo to izpeljal, je odvisno
predvsem od njegovih sposobnosti za določanje trenutnega stanja in postavitev pravih vprašanj.
Toda brez pravih ljudi na krovu, ne more izvesti svoje strategije. Zagotoviti si mora prave talente
in jih primerno umestiti v organizacijo ter jih nenehno vključevati v proces. Skupek sposobnosti,
ki jih potrebuje, se spreminja glede na stanje organizacije in glede na stanje okolja organizacije,
ki zajema tudi spremembe njene konkurence.
Po izkušnjah vodij, zaposlenih v podjetjih, ki se ukvarjajo s poslovnim svetovanjem, je naslednjih
šest ključnih področij pokazalo nadpovprečne učinke (Effective Leadership; Leadership Business
Acedamy):







imajo značaj in osebnostne lastnosti, ki jih bomo podrobneje opisali v
nadaljevanju (podpoglavje »Lastnosti učinkovitega vodje«);
opredelijo in komunicirajo privlačno pot;
pozornost namenjajo predvsem pridobivanju rezultatov;
so inovativni in povečujejo organizacijske zmogljivosti;
pritegnejo, navdihujejo in upravljajo s talenti in oblikujejo nove voditelje;
so pristojni na svojem organizacijskem območju.

5.3 Proces vodenja
Proces vodenja je povezava v teku med vodjo in sledilci za dosego ciljev organizacije. Vodenje je
pravzaprav vpliv vodje za doseganje skupnih ciljev s pomočjo sledilcev. Proces vodenja, ki
vključuje vodjo in sledilce, deluje na vsako posamezno podjetje drugače.
Nekatera podjetja vrednotijo in v svojo kulturo podjetja vključujejo programe razvoja vodenja.
Vodenje na vseh ravneh negujejo tako, da zagotavljajo aktivnosti, kot so delavnice »team
building«. Koncept tima je v procesu vodenja zelo pomemben, saj se je treba osredotočiti na
sledilce in na vodje. Organizacija ali organizacijska kultura je lahko vidna kot okolje delovnega
prostora, ki ga oblikujejo vodje in njihovi sledilci.
Sledilci postanejo del procesa vodenja ob svoji zaposlitvi. Kako zadovoljni so s svojim vodjo, je
pogosto povezano s tem, kako dobro so motivirani za doseganje uspehov v podjetju. Ocena vodij,
ki jo dajo sledilci, odloča o prihodnosti vodij v podjetju.
Veliko podjetij uporablja program za ocenjevanje svojih zaposlenih. Sledilce lahko vodje ocenijo
vsakih nekaj mesecev ali enkrat letno, odvisno od politike podjetja, namenjene temu delu procesa
vodenja. Običajno vodje pripravijo pisno oceno, o kateri nato razpravljajo na zasebnih sestankih s
svojimi sledilci. Če vodja zazna, da bi njegovi sledilci morali izboljšati nekatera področja
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njihovega dela, potem je z njihove strani potrebnega več usposabljanja. Če pa vodje ugotovijo, da
so sledilci presegli pričakovanja na delovnem mestu, jih lahko nagradijo s povišico ali
napredovanjem.
Ocena vodij s strani višjega managementa je v podjetju večkrat neformalna in tudi formalna.
Izvršilni direktor ali »Chief Executive Officer« (CEO) ocenjuje vodje tudi glede na to, kako
dobro proces vodenja motivira zaposlene, da ti dosegajo cilje (povečanje prodaje ali uspešno
razvijanje novega izdelka). Čeprav obstajajo različni slogi vodenja, mora vsak vodja motivirati in
navdihniti druge, da ti delajo za dosego in uresničitev skupnih ciljev.
Najbolj pogoste in učinkovite tehnike vodenja za navduševanje in motiviranje zaposlenih
vključujejo vodenje s primerom in nagrajevanjem pobud. Vodenje s primerom pomeni, da vodja
določi učinkovite smernice in se vede tako, kot pričakuje, da se vedejo njegovi sledilci. Tak tip
vodenja požanje veliko spoštovanja in hkrati navdušuje ter deluje motivacijsko. Nagrajevanje
pobud zaposlenih lahko pomeni manj napak med procesom vodenja in poudarja njihove dosežke.

5.4 Vloga in naloge vodje
Vodje se morajo zavedati, kaj vse vpliva na vodenje in morajo hkrati skušati doseči sinergijo
učinkov med posameznikom, skupino in dejavniki iz okolja. Vodja mora aktivno usmerjati
dogajanje.
Avtorji, ki pišejo o dodajanju vrednosti z vodenjem, menijo, da mora vodja ne le usposobiti
zaposlene, da dosežejo cilje, temveč jih mora predvsem pripraviti do tega, da si to želijo. S tega
vidika bi lahko vodenje opredelili kot zmožnost spodbujanja in pripravljanja ljudi, da se želijo
bojevati za skupne cilje. Iz definicije torej nikakor ne smemo izpustiti glagola želeti, saj se brez
njega opredelitev močno spremeni. Gre za to, da ljudi pripravimo, da hočejo delati tako, da bodo
skupni cilji doseženi. To je tista odlika, ki odločilno vpliva na povečanje obsega dodatne
vrednosti zaposlenih. Ker ima večino zaslug za to povečanje prav vodja, ne naredimo bistvene
napake, če rečemo, da gre torej tudi za dodajanje vrednosti z vodenjem (Bauer in Mihelič 2005).
Pri konceptu dodajanja vrednosti se prvotno nanašamo na proizvodno verigo input–output, po
kateri proizvod potuje od proizvajalca do kupca. Enako zasnovo lahko prenesemo tudi na
področje vodenja. Pri tem mislimo na output vodje, ki naj bi bil na koncu več vreden kot njegov
input v njegovo delo, v tem primeru vodenje. Gre za proces izboljšanja in prispevanja k večji
učinkovitosti vodenja, torej dodajanja vrednosti procesu vodenja, katerega prikazujemo na sliki 2.
Vodja lahko vpliva na dodajanje vrednosti v podjetju, če pozna in razume situacijo v njem,
ustvari vizijo, ki vodi v boljšo prihodnost podjetja, in na koncu sproži proces sprememb, da bi to
vizijo tudi uresničil. Vse skupaj je za vodjo težka naloga, zato se je je treba lotiti sistematično in
pri tem ubrati uspešen in učinkovit pristop.
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Slika 2: Analiza sedanjega in predvidenega prihodnjega stanja organizacije
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Vir: Možina (2002, 499)
Kot je razvidno z zgornje slike, obstajata dve vrsti sil. Ena vrsta sil premika sedanje stanje proti
želenemu. Imenujemo jih podporne sile. Druga vrsta sil pa ohranjajo sedanje stanje. To so tako
imenovane omejevalne sile. Večina vodij se osredotoča predvsem na moč podpornih sil in se z
njihovo pomočjo premika proti želenemu stanju, kar pa je bistvena napaka. Za pomikanje
podpornih sil porabijo veliko energije, napredek pa je komaj opazen, če sploh. Za doseganje
uspeha vodenja bi morali vodje posvetiti pozornost predvsem odstranjevanju omejevalnih sil.
Tako bi podpornim silam omogočili, da bi pomikale dosežke k želenemu stanju na naravnejši
način brez veliko potrebne energije. Spremembe, dosežene na takšen način, so organizacijam
prijaznejše in tudi člani skupin tako raje sledijo vodji. To je tisto, kar je pomembno pri vodenju,
da sledilci radi sledijo vodji.

5.5 Lastnosti učinkovitega vodje
V študiji, v kateri je sodelovalo 60 dobrih poslovnih vodij, je Bennis (2000,) odkril, da imajo
učinkoviti vodje štiri ključne sposobnosti (Citirano v: Amram 2009, 12):





management pozornosti, ki vključuje tudi sposobnost, da druge čustveno pritegnejo na
sebe;
management pomena skozi oblikovanje in komuniciranje vizije;
management zaupanja skozi odnose;
management in zavedanje sebe, vključno s samozavedanjem svojih sposobnosti.

Na osnovi teh raziskav in opazovanj vodenja, ki so bila izvedena v šestih desetletjih, je Bennis
(2007) temu seznamu dodal nekatere dodatne sposobnosti, ki vključujejo vzbujanja optimizma v
vodjih samih in v tistih, ki jim sledijo. Odkril je tudi, da ljudje, ki delajo za takšne vodje, čutijo,
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se veselijo svojega dela in oblikujejo skupnost, v kateri je pomembno učenje (Citirano v : Amram
2009, 12).
Za nastop managerjev in vodij je pomembno, da poznajo sami sebe ter da imajo razvito
samozavedanje, saj to vpliva na njihovo učinkovito vodenje.
Kousez in Posner (2005) sta opisala pet praks, ki so skupne uspešnim vodjam. Raziskavo sta
izvedla z intervjuji v katere sta vključila več kot 500 vprašanih. Pet praks in vedenjskih
predanosti, ki jih podpirajo in si sledijo, je naslednjih (Citirano v: Amram 2009, 13):
1. modeliranje poti: razvije se z odkrivanjem notranjega glasu in osebnih vrednot ter z
zgledom, tako da vodje delujejo v skladu s svojimi vrednotami;
2. navdihovanje skupne vizije: podprto je z načrtovanjem razburljive prihodnosti in častnih
možnosti ter vključevanje v skupno vizijo;
3. izzivanje procesa: vključevanje tega je povezano z iskanjem inovativnih idej za
spreminjanje, rast in izboljšanje, pa tudi z eksperimentiranjem, tveganjem in učenjem na
napakah;
4. dajanje možnosti drugim za nastop: pomeni spodbujanje sledilcev s povečanim
sodelovanjem in zaupanjem ter z deljenjem moči;
5. spodbujanje srca: pogojeno je s priznavanjem dosežkov drugih in izražanjem zahvale za
njihove odličnosti ter spodbujanjem vrednot in zmag za ustvarjanje občutka skupnosti.
Na podlagi teh praks sta Kousez in Posner razvila model Leadership Practices Inventory (LPI), ki
ga je priznalo 350.000 ljudi. Kaže, da so te prakse v pomoč pri večji učinkovitosti vodenja (prav
tam, 13).
Z aktivnim delom na naslednjih opisanih lastnosti se lahko vodje razvijejo v močnejšega vodjo
(Leadership-toolbox.com 2008):








Sočutje: ustvarjanje legitimnega ozračja z osebjem daje manj možnosti, da bi osebne
zamere vplivale na skupino in jo razdrle, saj tim ve, da je vodja sočuten do njihovih skrbi.
Tako bodo člani tima zagotovo bolje sodelovali z njim in delali za njegovo vizijo ter ne
bodo ustvarjali negativnih občutkov.
Doslednost: če je vodja dosleden, lažje pridobi spoštovanje in verodostojnost, kar pa je
nujno potrebno za učinkovito vodenje skupine. Z vzorom, ki temelji na poštenosti in
verodostojnosti, bo tim želel delovati v istem smislu.
Odkritost je naslednja lastnost vodenja, ki sama vodi do verodostojnosti. Tisti vodje, ki so
odkriti, še posebej o skrbeh, se bodo bolj verjetno soočali s problemi, kot pa bežali od
njih. Odkritost pripomore tudi k večji duhovni rasti.
Smer: imeti vizijo je vzvod za doseganje boljših ciljev. Je nujna lastnost dobrega vodje. Z
vizijo, kaj bi lahko bilo, in organiziranjem ciljev ter poti, kako priti tja, lahko dober vodja
ustvari pomembno spremembo.
Komunikacija: učinkovita komunikacija pripomore k temu, da tim dela na pravih
projektih s pravim odnosom. Če je komunikacija ob pričakovanih problemih učinkovita in
so nasveti pravi, potem bi osebje moralo doseči postavljene cilje vodje.
Prilagodljivost: različni problemi zahtevajo različne rešitve. S tem, ko so vodje
prilagodljivi in odprti za nove ideje, o njih dovolj razmišljajo in tako povečajo možnost,
da bodo našli najboljšo rešitev. S tem bodo tudi dober vzor svojemu timu.
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Prepričanje: močna vizija in pripravljenost videti skozi eno najpomembnejših lastnosti
vodje. Vodje, ki verjamejo v misijo in delajo za njo, bodo navdih ter vir za sledilce.

5.6 Slogi vodenja
V poslovnem svetu je zelo pogost in tudi zelo učinkovit slog vodenja, ki se imenuje
transformacijsko vodenje. Transformacijski vodje imajo integriteto, s katero ljudi navdihujejo s
skupno vizijo prihodnosti, postavijo jasne cilje in nato motivirajo ljudi, da te cilje dosegajo.
Vendar pri vodenju ne moremo govoriti o univerzalnem slogu, ki bi zadovoljeval vse potrebe v
vseh situacijah. Slog ali stil vodenja morajo vodje prilagoditi glede na položaj in posebno
situacijo, v kateri se znajdejo. Zato je koristno, da pridobijo poglobljeno znanje in razumevanje
drugih slogov vodenja, saj z več pristopi kot so seznanjeni in več orodij kot poznajo, bolj
učinkovito lahko vodijo. V nadaljevanju si oglejmo nekatere od slogov vodenja, ki jih lahko
vodje uporabijo (Mind Tools):
1. Transakcijsko vodenje: začne se z idejo, da se člani skupine strinjajo in spoštujejo svojo
vodjo že ob začetku zaposlitve. Kot nam sama beseda transakcija pove, organizacije
dobro plačujejo člane tima v zameno za njihov trud in sposobnosti. Vodje imajo pravico,
da »kaznujejo« člane skupine, če njihovo delo ne ustreza podanim standardom. Čeprav se
tak slog vodenja sliši zelo pokroviteljski, ponuja nekaj prednosti. Jasno so opredeljene
vloge in naloge ter tudi nagrajevanje članov temelji na njihovem doprinosu. Slaba stran
tega je, da se člani tima na svojem delovnem mestu hitro počutijo nezadovoljne in tudi
fluktuacija zaposlenih je posledično večja.
2. Avtokratsko vodenje je skrajna oblika transakcijskega vodenja, pri katerem imajo vodje
popolno oblast nad svojimi zaposlenimi. Člani skupin imajo le malo možnosti, da dajo
predloge, četudi bi to bilo v interesu organizacije. Prednost avtokratskega vodenja je, da je
neverjetno učinkovit. Odločitve se sprejemajo hitro in tudi delo je izvršeno hitro. Slaba
stran je, da večina ljudi ne mara, da se jih obravnava tako. Posledično je odsotnost z dela
velika, prihaja pa tudi do visoke fluktuacije zaposlenih.
3. Birokratsko vodenje: vodje vodijo po pravilih, ki jim strogo sledijo, in zagotavljajo, da
zaposleni delajo enako. Ta slog vodenja je primeren za dela, ki vključujejo resno
varnostno tveganje (npr. delo s strupenimi snovmi ali delo na nevarni višini) ali pri
upravljanju z velikimi vsotami denarja. Učinkovit je tudi v organizacijah, kjer zaposleni
opravljajo rutinske naloge. Slaba stran tega sloga je, da je neučinkovit v skupinah in
organizacijah, ki temeljijo na prilagodljivosti, ustvarjalnosti in inovacijah.
4. Karizmatično vodenje je lahko podobno transformacijskemu vodenju, saj so vodje
svojim članom tima navdih in so energični pri motiviranju drugih, da se premikajo naprej.
To navdušenje in predanost ekipam je ogromna prednost. Razlika med karizmatičnim in
transformacijskim vodjo je v pomenu. Transformacijski vodje želijo preoblikovati svojo
ekipo, medtem ko so karizmatični osredotočeni nase in ne želijo spremeniti ničesar.
Slabost karizmatičnih vodij je, da verjamejo bolj vase kot pa v svoj tim. To ustvari
tveganje za propad projekta ali celo organizacije, če jih tak vodja zapusti. Problem
nastane tudi takrat, ko je karizmatični vodja prepričan, da ne dela napak, čeprav ga drugi
svarijo ravno o takem početju.
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5. Demokratično/participativno vodenje: demokratični vodje vključijo člane tima v proces
vodenja, vendar na koncu sami sprejmejo končno odločitev. Spodbujajo kreativnost in
člani tima so pogosto vključeni v projekte in odločitve. Obstaja veliko prednosti
demokratičnega vodenja. Člani skupine so večino časa zadovoljni in produktivni, ker so
sami vključeni v proces odločanja. Ta slog prispeva k razvoju znanja ljudi. Člani skupine
čutijo velik nadzor nad svojo usodo, zato so zelo motivirani in delajo bolj trdo. Motivira
jih več kot samo finančna nagrada. Slaba stran demokratičnega vodenja je, da lahko
pogosto ovira proces vodenja, kadar je hitrost ali učinkovitost ključnega pomena. Na
primer, v času krize lahko ekipa zapravlja čas za zbiranje prispevkov ljudi.
6. Laissez-Fair vodenje: ta francoski izraz pomeni »pustiti biti« in vodje opisuje kot ljudi,
ki ljudem omogočajo, da delajo sami. Ta vrsta vodenja se lahko pojavi takrat, ko
managerji nimajo dovolj nadzora nad svojim delom in ljudmi. Laissez-fair vodje svojim
ekipam pustijo popolno svobodo, da naredijo svoje delo in določijo svoje ljudi za
končanje dela. Z viri in nasveti zagotavljajo podporo ekipi, če je to potrebno, sicer pa niso
vključeni v proces. Ta slog vodenja lahko uporabimo samo v primeru, če so člani skupine
izkušeni in izobraženi in sami dovolj zagnani za delo. Glavna prednost tega sloga vodenja
je, da lahko avtonomija članov pripelje do večjega zadovoljstva na delovnem mestu in
posledično to pomeni večjo storilnost. Slaba stran je, da je slog škodljiv, če člani skupine
svojega dela ne opravljajo dobro, nimajo zadostnega znanja, spretnosti ali motivacije za
učinkovito delo.
7. V nalogo usmerjeno vodenje: tovrstni vodje so osredotočeni samo na to, da je delo
opravljeno. Lahko so tudi avtokratični. Nenehno opredeljujejo dela in vloge, ki so
potrebne za opravljanje dela, postavljajo strukture ter načrtujejo, organizirajo in
nadzorujejo delo. Ti voditelji opravljajo tudi druge naloge, ključne za ustvarjanje in
ohranjanje standardne učinkovitosti. Prednost tako usmerjenega vodstva je, da zagotavlja,
da so izpolnjeni roki za dokončanje dela, slabost pa, da ne razmišljajo o dobrem počutju
svojih zaposlenih.
8. K ljudem/odnosom usmerjeno vodenje: v tem primeru so voditelji v celoti osredotočeni
na organiziranje, podpiranje in razvoj ljudi ter ekip. To je participativni slog, ki pride prav
predvsem pri dobrem timskem in ustvarjalnemu delu. Ta slog je nasprotujoč nalogam,
usmerjenim k vodenju. Prednost tega sloga vodenja je, da vodje ustvarijo takšno ekipo,
katere člani želijo biti vsi. Člani skupine so pogosto produktivnejši in pripravljeni tvegati,
saj verjamejo v svojega vodjo. Slaba stran je, da nekateri vodje pripeljejo ta pristop
predaleč, saj zaradi razvoja svoje ekipe zanemarjajo naloge in projekte.
9. Služeče vodenje: ta izraz je oblikoval Robert K. Greenleaf leta 1970. Opisuje vodjo, ki
pogosto ni formalno priznan kot tak. Ko nekdo na kateri koli ravni organizacije vodi na
način, da želi zadovoljevati potrebe tima, bi ga lahko opisali kot »služečega vodjo«. Taki
vodja pogosto vodi z zgledom, ima visoko stopnjo integritete in je velikodušen.
Zagovorniki tega modela menijo, da je to dober način za premik naprej v svetu, kjer so
pomembne vrednote. Vendar spet drugi verjamejo, da v konkurenčnih razmerah ta način
vodenja ni najprimernejši in bi bilo bolje, da vodje izberejo drug slog vodenja.
10. Transformacijsko vodenje: kot smo že prej omenili, je ta slog vodenja pogosto najboljši
za uporabo v poslovnih situacijah. Transformacijski vodje navdušujejo, saj pričakujejo
najboljše od članov svoje skupine in od sebe. To vodi k večji storilnosti in boljšemu
sodelovanju v skupini. Slaba stran transformacijskega vodenja je, da medtem ko vodja
navdušuje svoje člane, on potrebuje podporo »natančnega« člana. V mnogih organizacijah
sta uporabni obe obliki transakcijskega in transformacijskega vodenja. Transakcijski
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vodje poskrbijo, da je rutinsko delo dobro opravljeno, medtem ko transformacijski vodje
skrbijo za pobudo in dodajanje nove vrednosti.

5.7 Modeli vodenja
Sternberg (2007, 38) predstavi sistemski model vodenja, ki vključuje tri ključne komponente:
modrost, inteligenco in ustvarjalnost. Modrost je opredeljena kot uporaba uspešne inteligence,
ustvarjalnosti in znanja kot posredne vrednote za (a) vzpostavljanje skupnega dobro, (b)
uravnoteženje medosebnih in zunaj-osebnih duhovnih interesov, (c) kratkoročnih in dolgoročnih
izrazov za (d) prilagajanje, oblikovaje in izbiro okolij.
Z drugimi besedami, Sternberg vidi modrost kot celoten ali sistemski pogled, ki vključuje
razsodnost, osnovano na kodeksu vrednot, ki uravnotežujejo ozkost sebičnih interesov s širšo
perspektivo večje celote.
Drugi učenjaki s področja vodenja poudarjajo pomembnost vrednot in razsodnosti v odnosu do
vodenja. Bennis (2007, 3) je dejal: «Eden večjih izzivov za študente vodenja je najti spoštljivo
akademsko pot za soočanje z obremenjenostjo subjekta vrednot. Ne glede na to, kako zelo bi se
psihologi radi izognili spopadanju s problemi vrednot, se na koncu ne morejo. Vrednote so
sestavni del tega fenomena (Citirano v: Amram 2009, 14).
Sternbergov sistemski model vodenja (2007, 34) poudarja tudi vlogo ustvarjalnosti, ki jo
opredeljuje kot ustvarjanje idej in produktov, ki so (a) relativno novi pojmi, (b) visoki in
kakovostni in (c) primerni za nalogo, ki je pri roki. Tovrstna ustvarjalnost običajno zahteva
občutek notranje svobode in oddaljenost od zunanjih norm, da bi ustvarjalec lahko ustvaril take
osnutke idej in produktov. Odkril je, da je ustvarjalnost zelo pomemben prispevek k učinkovitosti
vodenja.
Koestenbaum (2002) je opisal model vodenja, ki ga je sam imenoval Diamantni model vodilne
odličnosti. Ta sestoji iz štirih strateških lastnosti vodenja in vodilne odličnosti: (a) vizija –
ustvarjalno razmišljanje; (b) realnost – brez iluzij; (c) etika – vključuje storitev; in (d) pogum –
delovanje s trajno pobudo. Koestenbaum je dejal: »Nič ni bolj praktično kot ljudje, poglobljeni
sami vase. Bolj kot razumejo človeško stanje, bolj učinkoviti so kot poslovneži. Človeška
poglobljenost naredi smisel poslovanju« (Citirano v: Amram 2009, 15).
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6 DUHOVNA INTELIGENCA IN VODENJE
6.1 Prispevek duhovne inteligence k učinkovitosti vodenja
Že v poglavju o duhovni inteligenci smo opazili več možnih povezav med duhovno inteligenco in
učinkovitostjo vodenja. Na primer, zmožnost razumevanja eksistencialnega vprašanja, občutka
namena in klica po služenju bi združili v vlogo vodje z namenom obstoja podjetja (Fry 2003,
693).
Duhovno-inteligentni vodje bodo svoje delo opravljali z motivacijo z nagradami, ki presegajo
finančne nagrade in status, saj svoje delo raje vidijo kot pomembno in tako, ki ima namen (kot
npr. klic po služenju). Občutek namena in/ali klic po služenju sta povezana z inspiracijskim
motiviranjem, ki je element teorije transformacijskega vodenja, v katerem vodje svojim sledilcem
zagotavljajo namen skozi skupne cilje (Bass 1999, 20). Prav tako sklepamo, da imajo vodje z
razvito zavestjo boljše zmožnosti za uporabo več načinov vodenja in intuicije sanj ter ekstra
senzoričnih zaznavanj za učinkovitejše reševanje problemov. Več avtorjev je intuicijo in
intuitivno vedenje tesno povezalo z duhovno inteligenco. Trdili so tudi, da je intuicija pomembna
pri učinkovitejšem reševanju problemov. Odkrili so tudi, da je njena raba razširjena, ko se
pomikamo navzgor po managerski lestvici. Top management je v raziskavah pokazal izjemno
višjo raven intuicije kot srednji do nižji management.
Isenberg (1986, 775) je v svoji raziskavi ugotovil, da vodje pri sprejemanju pomembnejših
odločitev ne sledijo klasičnemu modelu racionalnega odločanja, ampak da najuspešnejši vodje v
svojem procesu sprejemanja odločitev uporabljajo mešanico intuicije in disciplinirane analize.
Opravljane so bile tudi raziskave o povezanosti ekstra senzoričnega zaznavanja s sposobnostjo
ustvarjanja dobička. Vodje so pri tem povedali, da pri svojem procesu odločanja uporabljajo
dejavnike, kot so slutnja, šesti občutek ali notranji občutek, po drugi strani pa se prav tako
zanašajo na logiko in številke. Glede na rezultate raziskav so raziskovalci predlagali, da se pri
testiranju vodilnih zaposlenih v podjetju opravi tudi test ekstra senzoričnega zaznavanja.
Veliko dokazov, pridobljenih z raziskavami, kaže tudi na to, da duhovne prakse, ki ciljajo na
razvijanje zavesti (npr. meditacija), pozitivno vplivajo na mentalne sposobnosti in kognitivno
delovanje, prav tako pa zmanjšujejo stres in izboljšujejo osebne odnose na delovnem mestu. Ti
napredki v kognitivnem, čustvenem in socialnem delovanju se izkazujejo v praksi, ki cilja na
razvoj zavesti, lahko pa tudi pripomore k učinkovitemu vodenju.
Druge duhovno-inteligentne sposobnosti, ki se nanašajo na razvoj zavesti (samozavedanje,
samopoznavanje, pozornost in vključevanje), sodijo v eno od ključnih sposobnosti vodij. Biti
pozoren na zaposlene in biti prisoten z njimi ima lahko dobro podlago za odnose in zvestobo med
sledilci. Pri učinkovitejši komunikaciji vodij, lahko govorimo tudi o I-Thou usmerjenosti. Take
vrste sporazumevanja lahko vodje spodbudi k človeški interakciji, ki vključuje negovanje
odnosov in skupnosti s sočutjem in empatijo. S tem pridobijo večje zaupanje sledilcev in
ustvarijo skupnost ter timski duh. Izpostavljanje I-Thou usmerjenosti k odnosom, vključno z
večjo stopnjo sočutja, nakazuje tudi na posamezne elemente transformacijskega sloga vodenja
(Bass 1990, 21). Prav tako prispeva k zadovoljstvu med zaposlenimi, strankami in delničarji.
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Vodje z zmožnostmi, ki se nanašajo na milino in motive, kot so na primer veselje, lepota in
optimizem ter zaupanje, imajo več možnosti, da bodo navdihnili sledilce. Kouzes in Posner
(1992) sta poudarila pomembnost usmerjenosti vase – biti razsoden, razjasnitev vrednot, biti
pošten in živeti v povezavi z njimi – in postavljanja meril za sledilce (Citirano v: Amram 2009,
35).
Vodje, čigar ego jim ni v napotu pri odprtosti, odkritosti in radovednosti o tem, kaj lahko
pričakujejo, spodbujajo odločitev in večjo ustvarjalnost sledilcev, kar privede do stimulacije
intelektualnih elementov teorije transakcijskega vodenja (Bass, 1990, 1997). Vodje, ki so bolj
odprti in jih ne ovira njihov ego, imajo več možnosti, da bodo iskali nove poti za spremembe, rast
in razvoj. Vse to so pomembne prakse vodje (Korezes in Posner 2005, 19). Torej če povzamemo
analizo več komponent duhovno-inteligentnega modela, meritveni inštrumenti kažejo na
pozitiven prispevek duhovne inteligence k poslovnemu vodenju. Tak prispevek duhovne
inteligence k nastopanju izvršilnega direktorja je lahko razviden v boljši organizaciji in večji
duhovnosti na delovnem mestu. Večja stopnja duhovne inteligence med izvršilnim direktorjem in
njegovimi sledilci prispeva k boljšemu nastopu direktorja ter posledično k večji duhovnosti
organizacije.
Malo empiričnih raziskav je bilo izvedenih na osnovi raziskovanja odnosa med duhovno
inteligenco in učinkovitostjo vodenja. Večina empiričnih raziskav je bilo izvedenih na osnovi
odnosa med duhovnostjo in ne duhovne inteligence ter vodenja, Amran (2009) pa je v svojem
delu The Contribution of Emotional and Spiritual Intelligences to Effective Business Leadership,
raziskal prispevek duhovne inteligence k učinkovitosti vodenja. Vzorec raziskave je obsegal 42
izvršilnih direktorjev in 210 zaposlenih. Vsak vodja je bil ocenjen na podlagi samoocenjevanja in
360° opazovanjem na podlagi petfaktorskega modela osebnostis. Duhovna inteligenca vodje je
bila izmerjena na lestnici ISIS, katero smo opisali že v poglavju o duhovni inteligenci (str. 17).
Učinkovitost vodenja direktorja so opredelili kot oceno sledilcev, sestavljeno iz njegovih
vodstvenih sposobnosti in predanosti sledilcev organizaciji, čuta za skupnost, storilnosti,
zadovoljstva na delovnem mestu, morale in nizke stopnje namena zapustiti organizacije. Obe
oceni sta pokazali jasen prispevek duhovne inteligence na učinkovitost vodenja vodje.
Zaradi izogibanja pogostim pristranskim metodam so duhovno inteligenco ocenili s pomočjo
samoocenjevanja vodij in z uporabo ocen sledilcev. Tovrstna metoda je bila izbrana zaradi
nadzora uveljavljenih demografskih spremenljivk (starost, spol in etnična pripadnost) in lastnosti
podjetja (velikost in rast podjetja) ter petfaktorskega modela osebnosti, da bi duhovno inteligenco
in njen prispevek k razumevanju učinkovitosti vodij lahko označili kot neodvisno vrednost.
Direktorjevo samoocenjevanje duhovne inteligence pomembno vpliva na njegovo učinkovitost
vodenja. Prav tako pomembno vplivajo samoocenjene osebnostne lastnosti in ocena njegovih
sledilcev. Duhovna inteligenca ogromno doprinese k večji predanosti organizaciji, čutu za
skupnost, storilnosti/trudu, navdihujočemu vodenju, vsesplošni morali in znižanju stopnje
namena zapustiti organizacijo.
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6.2 Vrednote in prakse duhovno-inteligentnega vodje
Louis W. Fry je v svojem znanstvenoraziskovalnem članku z naslovom Toward a Theory of
Spiritual Leadership (2003), duhovno vodenje opredelil kot tako, ki je sestavljeno iz vrednot,
odnosov in vedenj, ki so potrebna za motiviranje samih sebe ter drugih, da imajo čut za duhovno
preživetje skozi poklicanost in pripadnost (slika 3). To pripelje do (Fry 2003, 695):
1. ustvarjanja vizije, s katero člani organizacije dobivajo občutek poklicanosti ter občutek,
da ima njihovo življenje pomen in da s svojim delom nekaj doprinašajo svetu;
2. ustvarjanje kulture organizacije, ki je osnovana na nesebični ljubezni, saj imajo vodje in
sledilci izvirni občutek skrbi, zaskrbljenosti ter cenijo sebe ter druge in s tem ustvarjajo
občutek pripadnosti, razumevanja in cenjenosti.
Slika 3: Vzročni model duhovnega vodenja
NAPOR
(Upanje/
zaupanje)

NASTOP
(Vizija)

PRIZNANJE
(Nesebična ljubezen)

Vrednote, odnos
in vedenje vodje
Vir: Fry (2003, 695)

POKLICANOST
Doprinos svetu
Življenje s pomenom

Organizacijska
predanost in
storilnost

PRIPADNOST
Biti razumljen
Biti cenjen
Potrebe sledilcev za
duhovno preživetje

Organizacijski
izid

Fry (2003) opisuje tudi teorije vodenja na osnovi vrednot, ki poudarjajo, da morajo vodje priti v
stik s svojimi notranjimi vrednotami in jih nato posredovati svojim sledilcem skozi vizijo,
vrednote in osebna dejanja. Da lahko vodje to ustvarijo, morajo zadovoljevati potrebe sledilcev
po duhovnemu preživetju skozi splošne duhovne vrednote, kot so skromnost, dobrodelnost in
verodostojnost. V nadaljevanju sledijo tudi bolj podrobno opisane vrline duhovnega vodenja, ki
jih prikazuje tabela 2.
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Tabela 2:Vrline duhovnega vodenja
Vizija
Privlačna za delničarje
Določa cilje
Odseva visoke ideale
Spodbuja upanje/zaupanje
Vzpostavlja standard odličnosti

Nesebična ljubezen
Odpuščanje
Prijaznost
Poštenost
Sočutje
Odkritost
Potrpežljivost
Pogum
Zaupanje/zvestoba
Ponižnost

Upanje/zaupanje
Vzdržljivost
Vztrajnost
Stori, kar je potrebno
Širjenje ciljev
Pričakovanje
Nagrade/zmage

Vir: Fry (2003, 695)
Že v poglavju o duhovnih vrednotah zaposlenih smo omenili pomembnost vizije in njeno tesno
povezanost s potrebami organizacije. Izraz vizija je do leta 1980 redko uporabljen v literaturi o
vodenju. Takrat so bili poslovni vodje zaradi intenzivne globalne konkurenčnosti prisiljeni
posvečati pozornost prihodnosti svojih podjetij, skrajšanemu ciklu, razvoju tehnologij in
zastaranju strategij. Vizija je slika prihodnosti z vsebino o tem, za kar bi si naj ljudje prizadevali
ustvarjati prihodnost. Vizija opisuje pot organizacije in zakaj vodje ter sledilci gredo po tej poti.
Pri motiviranju spremembe vizija pripomore k trem pomembnim funkcijam s pojasnilom
glavnega namena spremembe, preprostejšimi več stotimi podrobnostmi odločitev in s pomočjo
hitrega ter učinkovitega usklajevanja dejanj več različnih ljudi. Prav tako bi morala vzpostaviti
standard odličnosti.
Vrednote upanja/zaupanja in nesebične ljubezni kot osebne potrditve vodje so naslednje (prav
tam, 712):
1. Zaupanje/zvestoba: v svojih izbranih odnosih sem zvest in imam zaupanje v svoj karakter
ter se zanašam nanj, na svoje sposobnosti, moč in resnico drugih.
2. Odpuščanje/sprejemanje/hvaležnost: ne trpim zaradi bremen, kot so neizpolnjena
pričakovanja, govorice, ljubosumnost in maščevanje. Namesto tega izberem moč
odpuščanja skozi sprejemanje in hvaležnost. To me osvobaja od obsojanja drugih, zamer,
smiljenja samemu sebi in jeze ter mi daje spokojnost, veselje in mir.
3. Poštenost: kar rečem, tudi storim in se držim obljub. Sem mož beseda.
4. Odkritost: sem resnicoljuben, opiram se na resnico in moja dejanja temeljijo na njej.
5. Pogum: imam trdno voljo, prav tako tudi mentalno in moralno moč za vzdrževanje svoje
morale ter preprečevanje ekstremnih težavnosti, groženj, nevarnosti in strahu.
6. Skromnost: sem skromen, spoštljiv in brez lažnega ponosa. Nisem ljubosumen, nesramen
in aroganten. Se ne hvalim.
7. Prijaznost: sem dobrosrčen, obziren, human in sočuten do občutkov ter potreb drugih.
8. Sočutje: razumem občutke drugih in, ko trpijo, jih razumem in jim skušam pomagati.
9. Potrpežljivost/krotkost/vzdržljivost: sem vztrajen in potrpežljiv brez pripomb. Za kakršen
koli namen, nalogo ali idejo vedno vztrajam in ne odneham zlahka tudi v luči ovir ali
odvračanja.
10. Odličnost: dam vse od sebe, priznavam in se veselim napredka drugih in truda svojih
sodelavcev.
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11. Zabavnost: zabavnost in igrivost morata biti prisotni pri dejavnostih za stimulacijo misli
in doprinos sreče na delovnem mestu. Posledično svoje dnevne aktivnosti na delovnem
mestu vidim kot razlog za smejanje in ne kot izčrpavajoče delo za služenje drugim.
Kouzes in Posner (1987) sta vodenje opredelila kot »umetnost usmerjanja drugih, da se želijo
boriti za skupna prizadevanja« (Citirano v: Fry 2003, 709). Pet osnovnih praks vodjam omogoča,
da pridobijo posebne stvari, vključno z spodbujanjem procesa, navduševanjem s skupno vizijo,
omogočanjem drugim, da delujejo, ustvarjanjem poti in zgledom z vedenjem, ki je usklajeno s
skupnimi vrednotami (prav tam, 709).
Kouzes in Posner (1993) omenita štiri ključne lastnosti in vrednote vodje, ki jih sledilci
občudujejo ter vodjam dajejo verodostojnost in sposobnost za motiviranje ljudi za nastop in
zadovoljevanje osnovnih človeških potreb po poklicanosti in doprinosu svetu, so: odkritost,
usmerjenost v prihodnost, navduševanje in sledenje skupni viziji ter usposobljenost (Citirano v:
Fry 2003, 709). Ko ljudje svoje vodje sprejmejo kot zelo kredibilne, so na delovnem mestu bolj
zadovoljni in predani organizaciji ter produktivnejši.
Iz raziskave Reave (2005, 655), ki je bila povzeta po 150 drugih študijah, je prav tako razvidna
tesna povezanost med duhovnimi vrednotami in praksami ter učinkovitostjo vodenja. Raziskave
so pokazale, da imajo vrednote, ki so dolgo časa veljale za duhovni ideal (poštenost, odkritost in
skromnost), pozitiven učinek na učinkovitost vodenja. Podobno tudi prakse, ki so tradicionalno
povezane z duhovnostjo in vzpostavljanjem vsakodnevnega življenja, kažejo na povezavo z
učinkovitostjo vodenja. Vse v nadaljevanju naštete prakse so bile osvetljene v veliko člankih o
duhovni inteligenci in prav tako veljajo za ključne sposobnosti vodenja: izražanje spoštovanja do
drugih, dokazovanje pravičnega obravnavanja, izražanje skrbi in zaskrbljenosti, odzivno
poslušanje, priznavanje prispevkov drugih ter vključevanje v prakso odražanja.
Ta pregled 150 študij kaže na jasno povezanost med vrednotami (v smislu uveljavljenih idealov)
in praksami. Katere duhovne vrednote in prakse imajo vpliv na učinkovito vodenje je prikazano v
tabeli 3 in 4. Različne duhovne prakse vodij so, da so sposobni motivirati sledilce, ustvariti
pozitivno etično klimo v organizaciji, spodbuditi in povečati pozitivnost odnosov na delovnem
mestu in dosegati cilje organizacije (prav tam, 657). Te duhovne vrednote in prakse vodjam
omogočajo, da dosegajo naslednje cilje organizacije: večja storilnost, manjša stopnja fluktuacije,
večja stabilnost in izboljšanje zdravja zaposlenih.
Vse zgoraj naštete lastnosti in prakse vodje, so prikazane v odnosih z različnimi meritvami
(tabela 3). Že prej omenjena študija Laure Reave meritve uspeha vodenja razdeli v tri kategorije:
tiste, povezane s sledilci (tabela 3), skupinami in z vodji kot posamezniki (tabela 4). Na področju
sledilcev je šest meritev uspeha, ki so prepoznane kot zadovoljstvo sledilcev z vodjo, ohranitev
sledilcev, etika in etično vedenje sledilcev in na koncu organizacijsko dobrososedsko vedenje
(ODV). Meritve uspeha vodje, povezane s skupino, so še naprej razdeljene v tri kategorij:
storilnost/nastop/izid, podjetniška obstojnost in sloves organizacije (tabela 4). Meritve, povezane
z uspehom vodje kot posameznikom, so podobno razdeljene v tri kategorije: motiviranje vodij,
odnos z drugimi in osebna trdoživost (tabela 4).
Raziskovalci in pisci s področja duhovnosti na delovnem mestu so odkrili veliko jasnih povezav
med duhovnimi vrednotami, praksami in meritvami ter učinkovitostjo vodenja. Na primer, pogled
na delo kot na duhovni klic, je povezan z motivacijo sledilcev in njihovim zadovoljstvom,
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storilnostjo ter nastopom skupine in motivacijo vodje (tabeli 3,4). Poštenost vodje so povezali z
devetimi od dvanajstih meritev uspeha. V duhovnih praksah, ki so povezane s skrbjo in
zaskrbljenostjo, so prav tako odkrili vpliv sedmih od dvanajstih meritev učinkovitosti vodje
(tabela 3).
Veliko strokovnjakov pričakuje, da bo ravno strategija, inteligenca, celo neusmiljenost tista prava
oznaka za uspešnega vodjo, vendar povzetek literature kaže, da pri tem ni teh elementov, ki bi
kazali na to. Ravno nasprotno so odkrili, da so duhovne vrednote, kot so poštenost, odkritost in
skromnost ponavljajoči ključni element uspešnega ter učinkovitega vodenja. Na primer, osebna
poštenost je prikazana kot najpomembnejši element za pridobitev zaupanja in spoštovanja
sledilcev. Duhovna spoznanja kažejo na nujnost praks ravnanja z drugimi ljubeznivo in sočutno:
izkazovanje spoštovanja, pravičnosti in skrbi, odzivno poslušanje ter cenjenje prispevkov drugih.
Tabela 3: Duhovne vrednote in prakse povezane z učinkovitostjo vodenja
Meritve uspešnega vodenja
Duhovne
Povezano s sledilci
vrednote in
prakse
Zaznavanje
Motiviranje Zadovoljstvo Ohranitev Etika
Delo kot
duhovni klic
Poštenost
Odkritost
Skromnost
Spoštovanje do
drugih
Pravično
obravnavanje
Skrb in
zaskrbljenost
Poslušanje
Ceniti druge
Praksa odražanja
Vir: Reave (2005, 658)
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Tabela 4: Duhovne vrednote in prakse povezane z učinkovitostjo vodenja
Duhovne
vrednote in
prakse

Meritve uspešnega vodenja
Povezano s skupino
Storilnost/nastop
izidi

Povezano z vodji

Organizacijska Sloves
obstojnost
org.

Motiviranje

Odnosi

Trdoživost

Delo kot
duhovni klic
Poštenost
Odkritost
Skromnost
Spoštovanje
do drugih
Pravično
obravnavanje

Skrb in
zaskrbljenost
Poslušanje
Ceniti druge
Praksa
odražanja
Vir: Reave( 2005, 659)
Pristop in namen teh študij ni vsiliti duhovnost v raziskovanje vodenja, ampak razširiti raziskavo
vodenja in pomembnih elementov, ki so skupni pri poudarjanju duhovnega poučevanja.
Duhovnost je eden od vidikov gledanja na vodenje. Pokaže nam tudi, kako lahko vključimo
karakter vodij v učinkovito vodenje. Karakter je namreč pomemben pri vplivanju na sledilce in
posledično pri doseganju ciljev organizacije.

6.3 12 načel za spodbujanje duhovno-inteligentnega vodenja
Vsi ljudje so rojeni z možnostjo uporabe vseh treh inteligenc (razumske, čustvene in duhovne) do
neke mere, saj vsaka prispeva k preživetju. Vodja je lahko močan v eni in šibek v drugih, vendar
ima pri vsaki možnost razvijanja. Duhovno-inteligentno vodenje lahko spodbudimo, če
upoštevamo naslednjih dvanajst načel (Zohar 2005, 2):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

samozavedanje: zavedati se svojih prepričanj in vrednot ter tega, kaj me notranje motivira;
spontanost: živeti in biti odziven v določenem trenutku;
usmerjenost k viziji in vrednotam: delovanje po načelih, prepričanjih in živeti po njih;
holizem: videti širše vzorce, odnose in povezave, imeti občutek pripadnosti;
sočutje: imeti lastnost »občutiti iz« globokega sočutja;
spodbujanje raznolikosti: ceniti druge ljudi zaradi njihovih razlik in ne delovati proti njim;
neodvisnost: stati nasproti množici in imeti svoje prepričanje;
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8. skromnost: imeti občutek, da si del večje slike;
9. nagnjenost k postavljanju osnovnih vprašanj »Zakaj?«: potreba po razumevanju stvari in jim
priti do dna;
10. sposobnost gledati na stvari z drugega zornega kota: oddaljiti se od situacije in problema ter
gledati širšo sliko, videti stvari s širšim kontekstom;
11. pozitivna raba tegob: učenje in rast iz napak, nazadovanj ter trpljenja;
12. poklicanost: občutek poklicanosti za služenje, da bi nekaj vrnili.
Danah Zohar (prav tam, 2) je ta načela izpeljala z lastnostmi, ki določajo kompleksen,
prilagodljiv sistem. V biologiji poznamo življenjske sisteme, ki iz kaosa ustvarjajo red. So v
nenehnem ustvarjalnem dialogu z okoljem. Vsak od nas je zavesten, kompleksen in prilagodljiv
sistem, tako fizično, kot tudi mentalno. Vsaka dobra organizacija ima prilagodljive meje in je v
nenehnem kreativnem dialogu z okoljem. Medtem, ko je avtorica opisovala lastnosti zavestnega,
kompleksnega in prilagodljivega sistema, je prav tako opisala lastnosti dobrega, duhovnointeligentnega vodenja, opredeljenega z vizijo, namenom, pomenom in vrednotami. 12 načel za
spodbujanje duhovno-inteligentnega vodenja, je podrobno opisanih spodaj (prav tam, 2-4):
1. Samozavedanje – to načelo izhaja iz Golemanovega čustvenega samozavedanja, ki se
nanaša na vedenje in občutenja v vsakem trenutku. Duhovno samozavedanje pomeni, da
spoznamo svoja zanimanja, zakaj živimo in zakaj bi umrli. Pomeni živeti iskreno do sebe,
medtem ko spoštujemo druge. To vključuje tudi iskreno in pristno komunikacijo s samim
sabo ter z drugimi, ki jih vodimo. Dovoljuje nam, da na plano prikličemo resnico svojega
notranjega jaza.
2. Spontanost – biti spontan ne pomeni zgolj usmerjati svojih dejanj glede na trenutne
kaprice, ampak pomeni pristno vedenje, ki ga vodita samodisciplina in
samoobvladovanje. Da smo spontani pomeni, da za sabo pustimo svojo prtljago, težave iz
otroštva, predsodke, sklepe, interpretacije in predvidevanja ter smo odzivni glede na
trenutek in cenimo »ta trenutek zdaj«.
3. Usmerjenost k viziji in vrednotam – vizija je zmožnost, da vidimo nekaj, kar nas
navdihuje, to pomeni nekaj večjega, kot je vizija organizacije ali vizija za razvoj
izobraževanja. Je iskanje odgovorov na večje, težje vprašanje, na primer, zakaj hočemo
svetu dati svoje izdelke? Zakaj se trudimo izobraževati otroke? Pomembno je, da sledimo
temu, kar želimo, in ne počnemo stvari, kot nam jih narekujejo drugi. Vendar kar koli
počnemo, naj ima to smisel. Imeti takšno življenje pomeni, da nas v njem vodijo vizija in
vrednote.
4. Holizem – v kvantni fiziki se holizem nanaša na sistem, v katerem so vsi deli povezani in
vsak del določajo drugi deli sistema. Pomeni to, da kar jaz mislim, občutim in cenim,
vpliva na ves svet. Holizem spodbuja sodelovanje, ker, ko spoznamo da je naš del
enakovreden drugim delom v sistemu, sprejmemo odgovornost za svoj del v njem.
Pomanjkanje holizma spodbuja tekmovalnost, ta pa povzroča odtujevanje. Da bi podjetja
postala učinkovitejša, potrebujemo vodje, ki bodo spodbujali sodelovanje in čut za
zedinjenost.
5. Sočutje – v latinščini sočutje pomeni »čutiti z«. To posebej težko občutimo z nekom, ki
nas je prizadel. Ali lahko občutimo bolečino in frustracijo za njihovim vedenjem? Ne
smemo dovoliti, da z nami tako ravnajo in velikokrat se je treba bojevati. Vendar se v boj
podajamo s sočutjem in razumevanjem ter »opremljeni« z znanjem o svojih nasprotnikih.
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6. Spodbujanje raznolikosti – sočutje je močno povezano z načelom raznolikosti. Veliko
organizacij ponuja programe raznolikosti, ki na primer zagotavljajo določeno število
žensk na vodilnih položajih ali to, da delovna sila vključuje odstotek različnih etničnih
skupin. Pomen tega se skriva za večjim spodbujanjem raznolikosti, saj nas ta uči, kaj je v
življenju resnično pomembno. Dober vodja nam pri tem pomaga. Naše razlike nas učijo,
kaj je v življenju resnično pomembno. Ko se nekdo ne strinja z nami, nam dobesedno
povzroči rast novih nevronov. Možgane moramo še enkrat napeti, izzvati moramo svoja
domnevanja in pod vprašaj postaviti svoje vrednote. S tem se učimo. Z izzivi se moramo
soočati s pozitivizmom in ne smemo se bati raznolikosti. Ceniti moramo to, da nam nekdo
lahko zamaje naša prepričanja, saj nam to povzroči, da razmišljamo in posledično
rastemo.
7. Neodvisnost – je izraz iz psihologije, ki pomeni »stati nasproti množici«. Biti moramo
voljni, če smo nepriljubljeni, in stati za tem, kar verjamemo. Pomeni pripravljenost biti
sam, vendar šele po tem, ko skrbno razmislimo, kaj imajo o stvari za povedati drugi. Vsak
vizionarski vodja mora v določenih situacijah stati sam. Tak tip vodje je velikokrat »pred
časom«.
8. Skromnost – je obvezna druga stran neodvisnosti, ko se zavemo, da nismo edini igralec v
tej večji sliki in da obstaja možnost, da se motimo. Torej samega sebe neusmiljeno
postavimo pod vprašaj. Ali imamo prav, da storimo tako, kot mislimo? Ali smo poslušali
vse argumente proti temu? Ali smo res globoko razmislili o stvari? Skromnost vodjo
naredi odličnega, ne majhnega. V nas vzbuja ponos, saj smo lahko glas v zboru.
9. Nagnjenost k postavljanju osnovnih vprašanj »Zakaj?« – Zakaj? je provokativno
vprašanje in ljudje se pogosto bojijo vprašanj, na katere ne poznajo preprostih odgovorov.
Zakaj raje delam v tej smeri, kot v drugi? Zakaj sem del tega sodelovanja in zakaj sploh
obstaja? Zakaj ne počnem česa drugega? Einstein je rekel, da je že kot deček v šoli
nenehno bil v težavah, saj so ga učitelji obtoževali postavljanja neumnih vprašanj. Ko pa
je postal slaven, se je pošalil, da zdaj, ko vsi menijo, da je genij, mu dovolijo postavljati
neumna vprašanja, kolikor mu srce poželi.
10. Sposobnost gledati na stvari z drugega zornega kota – ta sposobnost nam omogoča
stopiti korak nazaj, se oddaljiti od situacije in gledati večjo sliko. Eden od največjih
problemov danes na svetu je kratkoročno razmišljanje. Večina ljudi v poslovnem svetu
ve, da veliko organizacij načrtuje samo tri mesece vnaprej. Pomembno jim je le, da se
četrtletje konča in da je vrednost delničarjev izplačana. To kratkoročno razmišljanje se
kaže tudi v izobraževalnem sistemu. S tem ko se šole osredotočajo na izpite in se trudijo
izmeriti napredek otrok v enem šolskem letu, pozabljajo na njihov dolgoročni potencial,
ki ga imajo kot človeška bitja .
11. Pozitivna raba tegob – to načelo se nanaša na prepoznavanje, sprejemanje in priznavanje
napak. Marsikdo od nas je že storil napako, ki je ni upal priznati, in se je s tem samo
zakopal v globljo zmedo. Odlični vodje so dovolj samozavestni, da priznajo svoje napake.
Pozitivna raba tegob je tudi sposobnost prepoznavati, da je trpljenje v življenju
neizogibno. Soočamo se z bolečimi preizkušnjami, hkrati pa nas ravno te naredijo
močnejše, pametnejše in pogumnejše.
12. Poklicanost – to načelo povzema duhovno inteligenco in duhovni kapital. Poklicanost
izhaja iz latinske besede vocare in pomeni »biti poklican«. Izvirno se nanaša na
duhovniško poklicanost od Boga. Danes pa se pogosto nanaša na poklice, kot so
medicina, učiteljevanje in pravo. Tudi v poslovnem svetu lahko govorimo o poklicanosti,
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ki usmerja ljudi k večjemu hrepenenju, ustvarja bogastvo, ki pripomore ne samo tistim, ki
ga ustvarijo, ampak tudi skupnosti in svetu.
Vodje, ki izvajajo teh dvanajst načel duhovne inteligence, jim te zagotavljajo navdih in energijo,
potrebno za učinkovito vodenje.

6.4 Problemi v trenutni situaciji vodenja
Ideja duhovno-inteligentnega vodenja je intelektualno smiselna, vendar lahko vodje s to vrsto
vodenja v praksi naletijo na probleme. Vse se začne s pomanjkanjem uveljavljanja duhovnointeligentnega vodenja v literaturi kot ene od modernih teorij managementa. To pa se kaže v
teoretični in praktični izobrazbi mladih vodij.
Poslovni uspeh je opredeljen z objektivnimi izrazi. Duhovno zadovoljstvo in profesionalni uspeh
veljata za dva različna cilja, ki ju vodje ne dosegajo z enako količino truda. Kariera in materialne
dobrine so v današnjem poslovnem svetu merila uspeha in ne duhovni mir. Ti cilji so
predstavljeni kot najpomembnejša posameznikova hrepenenja in želje, medtem ko si ljudje
pravzaprav želijo zadovoljstva in miru (Fairholm 2000, 42). Ti ideali veljajo univerzalno za vse
ljudi na svetu tako doma kot na delovnem mestu. Te vsesplošne potrebe ljudi so v procesu
vodenja in teoriji managementa spregledane. Na podlagi tristo let stare znanosti teorija
tradicionalnega vodenja, ni dovolj za pojasnjevanje in napovedovanje poslovnega življenja.
Pravzaprav je neprimerna za soočanje z radikalnimi spremembami in ustvarjalnostjo v današnjem
poslovnem svetu. Klasični model poslovnih organizacij je visoko strukturiran in se osredotoča na
obvladovanje oprijemljivih predmetov – izdelki, storitve, ljudje. Okolje, v katerem dela večina
ljudi, je birokratično (prav tam, 38). Vodje zagotavljajo visoko storilnost in se pri tem ne
prilagajajo upoštevanju individualnih človeških potreb. Predstava o duhovnih potrebah v vodenju
je za marsikaterega vodjo tuja.
Dejstvo je, da z izobrazbo širimo dušo – telo in duha – v polnosti njenih zmožnosti. Izobrazba
zvišuje kakovost naših fakultet. Pomaga izoblikovati človeški um in duha, vendar ga ne ustvarja.
V najbolj realističnem pogledu izobrazbe ne izkusimo v šoli. Življenje samo, je realna šola, čigar
izobraževalni proces izkusijo vsi. Izobrazba je nagrada, bogata z izkušnjami, in napredek je viden
v vseh ljudeh. Popolna izobrazba je poln in neformalen razvoj mentalnih, fizičnih, moralnih in
duhovnih zmožnosti (prav tam, 34-35).
Šola nam ponudi le malo duhovne izobrazbe, ki pa je zelo pomembna. Šola nas pripravi in nam
pokaže pot za učenje, vendar ne more zagotoviti, da bo študent dosegel cilj. Šola nam zagotavlja
orodje, s katerim lahko razvijemo svojo izobrazbo. Pomembno in potrebno je, da duhovno
inteligenco posameznika razvijamo vsakodnevno na delovnem mestu, priprave na to pa se
začnejo že v šoli (prav tam, 35).
Če je vse, kar potrebujemo, mentalna in fizična disciplina, zapori ne bi bili polni visoko
izobraženih obsojencev. Ne bi se zgodile polomije s posojili in posledično se tudi banke ne bi
zlomile. Vojne bi bile nepomembne.
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V današnjem času delamo trdo, pogosto delo postavljamo na prvo mesto, kar nam omogoča, da
živimo dobro, vendar ne živimo več plemenito. Deloholizem in materializem nista edina socialna
problema, obstajajo tudi duhovno-inteligentna vprašanja, ki se ukvarjajo z jedrom posameznika,
vse pogosteje z osiromašenjem vrednot, ki niso povezane z materialnim uspehom. Uspeh
duhovno -inteligentnih vodij nima dosti skupnega z nazivi, ampak z upanjem, vizijo in ljubeznijo,
ki jo vnesejo v delo. Duhovno-inteligentni vodje so več kot le novi ideali vodenja, so premik v
paradigmi vodenja. Ta premik vpliva na zaposlene in vodje, saj preoblikuje njihove standarde
uspeha. Ne glede na to, kakšno delo opravljamo, je to lahko narejeno s srcem in dušo (prav tam,
36).
Trenutno stanje vodenja po svetu izhaja iz neprimernega sloga vodenja. Premalo je vodij, ki bi se
posvečali delovnemu okolju svojih zaposlenih, v katerem bi lahko zaposleni spoznali sebe in ne
samo delali za materialne dobrine. V boju proti pretiranemu materializmu morajo ljudje sami
oceniti svoja življenja in s tem pomagati svojim vodjam pri opredeljevanju duhovnih vrednot.
Največji problemi, s katerimi se vodje soočajo, niso površinski izzivi pri delu. Ti ležijo globoko v
duhu vodij in njihovih sledilcev. Duh vsebuje v karakterju vse, kar skušamo izraziti (vse, kar nas
osrečuje), prav tako tudi vse, kar želimo potlačiti (vse, kar je boleče ali ob čemer se počutimo
ničvredne). Vnos duha na delovno mesto spodbudi razmislek o organizacijskem duhu in njenih
prednostih in slabostih. Pogosto ocenjujemo prednosti, ki so del neke organizacije, pozabimo pa
oceniti duhovne pomanjkljivosti. Ko analiziramo slabe strani organizacijskega duha, lahko
vključimo naslednje pomanjkljivosti (Fairholm 2000, 37):









nikoli ne obravnavamo določenih tem;
previdno varujemo informacije;
rituali nam služijo bolj za izključevanje kot vključevanje;
v naši kulturi prevladuje politično korektna propaganda;
namen jezika je namerno zavajanje;
vodje se trudijo odprto in prikrito povečati moč, tisti, ki pa upajo izraziti svoje mnenje, pa
so zatirani;
ne trudimo se reševati pomembnih dilem;
ne promoviramo etike kot pomembnega dejavnika v organizacijskem procesu.

Dejstvo je, da dlje kot zanemarjamo slabe strani, temnejše te postanejo.
Po svetu se vodje zavedajo potreb po boljšem, učinkovitejšem vodenju, ki je potrebno za
doseganje potencialov podjetja in zaposlenih. Zaradi doseganja ciljev na današnjih konkurenčnih
trgih in večje tekmovalnosti veliko duhovno-inteligentnih managerjev postaja vse bolj vpletenih v
vsakdanje življenje organizacije. Trudijo se vzpostavljati odkrito komunikacijo med sabo in
zaposlenimi. Priznajo si, da je sreča glavni namen v življenju, tako v zasebnem kot tudi
poslovnem svetu. Samo tako lahko izboljšamo delovno okolje zaposlenih.
Danes dobro organizirane organizacije upravljajo vodje skupnih oddelkov. Duh v skupini in
organizaciji podpira in spodbuja ter ohranja vsakega posameznika v njej. Tako so
najučinkovitejši vodje tisti, ki ustvarijo enotni duh v skupini, saj ta delo naredi razburljivo.
Ideje o svobodi in pooblaščanju so konkurenčne zahteve vodilnih pristopov. Enotnost in modrost
sta lastnost te nove paradigme. Model, ki nastopa v njej, je teorija transformacijskega vodenja,
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njegova osnova pa so duhovne vrednote. Nova paradigma se osredotoča na vizijo, pooblaščanje,
tveganje, ustvarjalnost, harmonijo, zaupanje, poštenost in sočutje. Ključna vprašanja pristopa, ki
je del te spremembe, so (prav tam, 43):







prestrukturiranje dobička za oskrbo družbe s storitvami in dobrinami, oskrbo ljudi s
prostimi delovnimi mesti in zagotavljanje vsesplošnega zdravja (dobička);
odnos organizacije, spoštovanje različnosti pri ustvarjanju skupnosti;
ustvarjanje dela z globljim pomenom za življenje; delo, ki ljudem vzbuja občutek, da
delajo razliko, občutek polnega življenja, ki ga živijo pošteno, razvijajo svetost v svojih
odnosih in spreminjajo organizacijo v skupnost, kjer se lahko vsi učijo in rastejo;
konkurenca, sodelovanje korporacije in soustvarjanje tekmovalnosti;
hrepenenje po odkriti komunikaciji in organizaciji, ki sprejema napake delavcev;
razvijanje notranje modrosti, ki spodbuja transformacijo.

6.5 Duhovno in etično vodenje: moralni ljudje in moralni managerji
Zagotavljanje etičnega vodenja je ena najpomembnejših lastnosti vsakega vodje, še posebej za
duhovno-inteligentne. Tistim, ki jim izvajanje te naloge ne uspe, postavljajo svojo organizacijo
prav tako pa svojo kariero v nevarnost. Organizacijski škandali, kot so Quest, World com, AIG
Ensurance, Enron, Brocade in Communications, služijo kot dokaz, kakšno škodo lahko
povzročijo neetični vodje. Ravno nasprotno lahko duhovno-inteligentni vodje, ki zagotavljajo
izvajanje svojih etičnih nalog, preprečijo drage škandale in hkrati gradijo osnovo za dolgoročni
uspeh organizacije (Johnson 2009, 75-76).
Etični vodje nastopajo kot moralne osebe in se pri opredeljevanju svoje vodilne vloge vedejo
etično. Z zaposlenimi ravnajo pošteno in izražajo skrb ter zaskrbljenost zanje. Živijo v skladu z
vrednotami, ki jih sami določijo, prav tako so dojemljivi, odprti in odkriti. Hkrati pa etični vodje
nastopijo kot moralni managerji, ki aktivno izvajajo etično vodenje pri sledilcih. Sami služijo kot
vzor, ki usmerja organizacijski proces k etiki. Velikokrat komunicirajo o pomembnosti etike.
Navzven postavljajo jasne standarde in se poslužujejo nagrad ter discipline, s katerimi skrbijo, da
so sledilci odgovorni za svoje moralne odločitve (prav tam, 76).
Duhovno-inteligentne posameznike in organizacije motivira občutek misije ter pomena. Člani
verjamejo, da je njihovo delo poklicanost, ne samo služba. Organizacija želi delovati z
vrednostnimi nameni, kot so proizvodnja potrebnih izdelkov in izvajanje storitev, izpolnjevanje
človeških potreb ter doprinos k okolju.
Duhovna inteligenca motivira vodje, da postavijo druge pred sebe in usmerja njihovo energijo za
služenje drugim (prav tam, 78). Nasprotno pa neetični vodje s pomanjkanjem duhovne
inteligence svoje potrebe postavljajo na prvo mesto in manipulirajo s sledilci za dosego sebičnih
ciljev. Duhovna inteligenca spodbuja tudi nesebično vedenje s poudarkom na povezavah in
skupnosti. Povezave ne moremo vzdrževati brez tega, da bi se člani zavzemali za dobrobit drugih
in s sodelavci ravnali sočutno in spoštljivo.
Duhovna inteligenca motivira posameznike, da se nenehno vedejo pošteno in pravično do drugih.
Poštenost se nanaša na celotnost in izpopolnjenost, da živimo v skladu z vrednotami ter smo
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pošteni v odnosu do soljudi. Taka poštenost je znak visoko razvite duhovne inteligence in kaže na
to, da med notranjostjo človeka in njegovim vedenjem navzven ni velike razlike. Pomanjkanje
poštenosti pri vodjih lahko hitro zamaje temelje njihove moralne avtoritete. Skromnost je
setavljena iz treh komponent: samozavedanje, odprtost in transcendenca. Vse tri spodbujajo
duhovne vrednote in prakse. Pravičnost vključuje oboje, čut za zavezanost k skupnemu dobremu
in za enakovredno ter pošteno obravnavanje drugih. Pravičnost do drugih je tudi sestavina
duhovno-inteligentnega vodenja (prav tam, 78-79).
Moralni vodje priznavajo, da nepristranska obravnava izkazuje spoštovanje, sočutje in poštenost.
Duhovno neinteligentni in nemoralni managerji pa zanikajo pravice sledilcev ter sprejemajo
pristranske odločitve, ki favorizirajo nekatere skupine in posameznike pred drugimi. Za
motiviranje etičnih dejanj so poglavitna načela vodjam v pomoč, da lahko sprejemajo etične
odločitve.
Ker so duhovne vrednote in prakse pomembne za duhovno inteligenco vodje, je pomembno, da
več pozornosti posvetimo razvijanju duhovne inteligence posameznika in organizacije. V
nadaljevanju bomo zato pregledali strategije in taktike, ki so uporabne za tak razvoj.

6.5.1 Povečanje osebnega duhovnega razvoja
Odkrivanje poslanstva je ključno za razvijanje občutka in pomena, ki je v središču duhovne
inteligence. Ob običajni rabi besede poslanstvo pomislimo samo na službo, vendar je njen pomen
veliko širši. Odkrivanje naše poklicanosti zajema vsak del našega življenja, tako zasebnega kot
poslovnega in odnose, ki se nahajajo v njem.
Vključevanje v samoodsevne prakse: vodjam pomaga priti v stik s svojo notranjostjo (Johnson
2009, 83). Tovrstni rituali vključujejo tudi samoocenjevanje. Te prakse imajo praktično in
duhovno korist za vodjo, da mentalno napreduje in si izboljša psihološko zdravje. Posledično se s
pomočjo teh ritualov zmanjšujeta stres in izčrpanost. Pomagajo jim tudi, da lažje premagujejo
krize.

6.5.2 Povečanje duhovnosti na delovnem mestu

Na organizacijski ravni ima razvoj duhovnosti pomemben vpliv na duhovni razvoj njenih vodij.
Večji kot je napredek pri duhovnem razvoju organizacije, večja verjetnost je, da bodo razviti
duhovno-inteligentni etični vodje. Koraki za napredovanje skupnega duhovnega razvoja so:
ustvarjanje privlačne vizije, spodbujanje bistvene motivacije, povečevanjenje duhovnih vrednot
in ustvarjanje prostora za duha (prav tam, 83).
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6.6 Vizija duhovno-inteligentnega vodenja
Vrednote, ki pomagajo vodjem, da lahko opredelijo karakter skupine, narekujejo tudi značaj
odnosa med njimi in njihovimi sledilci. Vrednote, ki so skupne vsem članom v skupini, ne
določajo samo karakter organizacije, ampak tudi vrsto odnosa med njimi. Vodje v visoko
pozicioniranih organizacijah povečujejo učenje in tveganje (Fairholm 2000, 137). Na kratko
povedano, so predstavniki transformacijskega vodenja in njihovo vodenje temelji na vrednotah.
Duhovno-inteligentni vodje in organizacije odražajo globlje notranje duhovne vrednote.
Visoko pozicionirane organizacije se vseskozi trudijo izboljšati svoj nastop. Osredotočene so na
vizijo in skrbijo jih notranje potrebe ter razvijanje duhovne inteligence njihovih vodij in
sledilcev. Ti novodobni duhovno-inteligentni vodje se zelo trudijo za skupno vizijo. Ustvarijo
nekakšno kemijo med vodilnimi vodji in jih povežejo med seboj ter posledično z organizacijskovizijskimi nalogami (prav tam, 137). Duhovno-inteligentni vodje so še posebej potrebni v času
razvijanja nove organizacije in v času, ko se organizacije soočajo s krizo. Ti vodje se soočajo s
situacijo negotovosti in pomanjkanjem koherence skupne vizije. V teh časih globalno-ekonomske
krize so potrebni vodje, ki postorijo več, kot je potrebno, in so dovolj vizionarski, da opazijo
potrebe ljudi okoli sebe, se zaposlijo in vzpostavijo ravnovesje v teh viharnih časih.
Vedno več organizacij se raje poslužuje vodenja na osnovi vrednot, kot na osnovi ciljnega
vodenja. Vrednote so ustaljeno prepričanje o tem, kaj je res in kaj dobro, prav in primerno.
Vrednote, ki prevladujejo, so tiste, ki sprožijo najintenzivnejše občutke v vodjih in članih
skupine, da je nekaj prav. Skupne vrednote, ki jih določimo, so osnova za zaupanje med
posamezniki in med skupinami, narodi, skupnostmi ter organizacijami in timi v njih. Vrednote
določajo organizacijo, njen namen in osnove za merjenje uspeha. So močna paradigma za
določanje organizacijske vizije in pravil ter urejanje dejanj zaposlenih. Prav tako so to
prepričanja, da je določeno stanje z osebnega ali socialnega vidika boljše od drugega. Jih zelo
cenimo in so del ponavljajočega vedenja. Posamezniki jih svobodno izbirajo iz različnih
razlogov, odražajo pa se v njihovem vedenju in dejanjih. Osebne vrednote nas opredeljujejo in
opisujejo, kdo smo in kaj mislimo, kaj je namen našega življenja. So del opredeljenega občutka o
nas samih, našem smislu in duhovnem centru (prav tam, 139).
Vizija je različica skupka vrednot vodje o tem, kaj je organizacija in v katero smer se usmerja,
vodi ter oblikuje smernice organizacijskih sposobnosti. Je glavna vez voditeljeve vere v delo,
zaposlene in organizacijske zmožnosti (prav tam, 140). Voditeljeva vizija je tako bolj duhovna
kot operacijska izjava. Ljudje se zavežejo takrat, ko jih vodje pritegnejo v smisel vrednot, potreb,
verovanj in praks. Vizija zajema skupne vrednote, ki ljudi povezujejo v neki skupnosti. Ravno
nasprotno pa konfliktne vrednote med zaposlenimi vplivajo na njihov odnos in nastop do dela.
Lahko zmotijo ali celo uničijo skupnost in strukturo tima.
Poenotena tema, za katero si prizadevajo vodje, je vizija, ki jo oblikujejo in predstavijo skupini.
Opredeljevanje vizije je najpomembnejša dejavnost vodij. Je tudi naloga, ki loči vodjo od
managerja. Beninss (1998) predlaga, da lahko povzamemo različne aktivnosti vodje v zvezi z
vizijo in nato sodimo o njeni učinkovitosti (Citirano v: Fairfolm 2000, 142). Vizija je miselna
slika ali razumevanje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti organizacije. Oblikovanje vizije je
sposobnost videti nekaj, kar drugi ne vidijo. Je realnost v mislih in videnju vodje. Je tudi izvir
moči vodje. Izraža se v vznesenosti, želji in energiji, ki se kaže v dejanjih. Prestavlja meje
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mogočega. Je razumevanje preteklosti in prihodnosti kot celote. Cilj vodje je, da to realnost
vizije, ki jo vidi sam, predstavi sledilcem tako, da jo bodo tudi oni videli skozi isto prizmo.
Vizija, ki jo vodja vzpostavi v organizaciji, je nato osnova za vse nadaljnje notranje dejavnosti
organizacije. Vizija je most med danes in jutri. Ustvarjanje vizije vključuje vodje v več različnih
aktivnosti in nalog. Prva in celo najpomembnejša naloga je sama priprava. Vizija se v mislih
vodij ne pojavi kar tako, ampak so za to potrebna določena znanja in sposobnosti. Nanus (1992)
omenja štiri (Citirano v: Fairholm 2000, 141):





management pozornosti,
management pomena,
management zaupanja,
management samega sebe.

Oblikovanje vizije je proces premostitve preteklosti, sedanjosti in še posebej prihodnosti ter
bodočega potenciala organizacije. Je integriran proces poenotenja kulturnih elementov med
delničarji z vključevanjem sedanjosti. Oblikovanje vizije ustvari te vrednote, sile, ki vodjo in
sledilce usmerjajo k enotni prihodnosti. Je tudi pripomoček za merjenje uspeha med potjo.
Oblikovanje vizije vodje in skupin je preprost proces, ki pa je zelo pomemben za uspeh vodje.
Vodje morajo ustvariti prihodnost podjetja, namesto da se prihodnost zgodi sama po sebi.
Oblikovanje vizije vključuje hrepenenje in razumevanje sil, ki vplivajo na spremembe v
organizaciji, skupnosti in v širšem kulturnem okolju. Išče odgovore na vprašanja o vlogah
(posameznikovi in organizacijski), storitvah in zakonitih, moralnih ter socialnih povezavah iz
razrešitve možnih bodočih kultur (prav tam, 142).
Razvijanje učinkovite vizije zahteva, da vodje poznajo in razumejo zapletene ekonomske sile,
tehnološko stopnjo razvoja ter da so dobro seznanjeni s politični sfero in procesi v državi.
Zahteva tudi, da so vodje zvedavi in predvsem da so dobri učitelji.
Vizija je osnova misije organizacije. Je jasna izjava o tem, kakšne osebe želijo postati vodje in
sledilci. Vizija je preprosto razlog za obstoj aktivnosti skupin. Je nekakšen standard, s katerim
organizacija sprejema odločitve in ustvari jasne smernice skupine. Za oblikovanje vizije je
potrebno dovolj časa, razmišljanja in ustvarjalnosti. Vodje se morajo pripraviti, da imajo jasno
oblikovano vizijo in idejo, še preden jo začnejo razvijati. Ko je vizija enkrat oblikovana, je
izrednega pomena, da jo znajo vodje pravilno posredovati delničarjem (prav tam, 144).
Velikokrat jo posredujejo s pomočjo metafor in modelov. Ta naloga od vodje zahteva, da je
vznesen, čustven in strasten.
Vizije so izjave, ki jih vodijo vrednote in niso racionalne izjave. Nosijo močno sporočilo o tem,
da bo prihodnost drugačna. Vizija mora biti prožna in je poglavitno orodje za ustvarjanje
sprememb za vodje ter njihove organizacije. Večina izjav je strnjenih v samo nekaj besed, ki nam
povedo, kaj je pri tej organizaciji edinstvenega in posebnega. Je smernica, uporabna za vse
zaposlene, da svojo pozornost usmerjajo v cilje, za katere si prizadeva organizacija. Same po sebi
te izjave niso smiselne. Šele ko vodje trdno verjamejo v njih, o njih veliko govorijo in jih
uporabljajo pri stiku s sledilci, te oživijo ter postanejo navdihujoča vizija sedanjosti in
prihodnosti za člane organizacije, vodje ter sledilce.
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Vodenje je resnično učinkovito, ko posamezniki namenu vizije določijo svobodno vrednost in
izrazijo svoje mnenje. Vodje morajo nato tudi delovati v skladu z vizijo, saj je samo tako vizija
nekaj vredna. Morajo biti poenoteni z njo, saj tako povečajo zaupanje sledilcev. Vizija usmerja
pozornost vodij in sledilcev k skupnim ciljem, metodam ter vrednotam. Vizija je resnično
uspešna, ko se odraža v vseh dejanjih vodij in celotnega tima ter širši delovni sili (prav tam, 146).
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE
Vodenje v poslovnem svetu pritegne veliko pozornosti, saj vlada splošno prepričanje, da lahko
vodje pomembno vplivajo na poslovne izide organizacije. Trenutni življenjski pogoji
(gospodarska kriza) od organizacij zahtevajo, da svojo obliko organizacije spremenijo od
tradicionalno-birokratske k učeči. Zaradi hitrih sprememb v poslovnem okolju je fleksibilnost
organizacije pogoj, ki ga duhovno-inteligentne organizacije lažje izpolnjujejo, saj so bolj odprte
za spremembe. S tem začne prevladovati tudi nov slog vodenja, to je transakcijsko vodenje, čigar
osnova so vrednote. Duhovne vrednote in prakse pomembno vplivajo na učinkovito vodenje. Na
podlagi te izjave smo na začetku naloge postavili drugo in tretjo hipotezo, ki smo ju s pomočjo
raziskav tudi potrdili. Vrline duhovnega vodje (vizija, nesebična ljubezen in upanje/zaupanje) in
njegove duhovne vrednote (poštenost, odkritost in skromnost) ter duhovne prakse prispevajo k
njegovi večji učinkovitosti.
S pomočjo razumske inteligence (IQ) lahko sicer napovemo učinkovitost vodenja, vendar zelo
omejeno. Danes vodje pozornost usmerjajo na vedenje in zadovoljstvo zaposlenih, saj verjamejo,
da ti niso samo “stroji”, ampak cenijo njihov doprinos podjetju. Zaposleni želijo s svojim delom
in znanjem ter celotnim “biti” prispevati k uspešnosti organizacije. To nas privede do
vključevanja drugih oblik inteligence, čustvene in duhovne. Duhovna inteligenca prispeva k
učinkovitosti vodij, ki se kaže v večji zavezanosti, morali in zadovoljstvu na delovnem mestu.
Spodbuda za povečanje duhovne inteligence na delovnem mestu in v organizaciji lahko pride z
različnih ravni organizacije. Duhovna inteligenca na delovnem mestu je v današnjem času, ko je
naše delovno okolje napeto in stresno ter se soočamo z veliko stresnimi situacijami, izjemnega
pomena, saj nam omogoča, da v sebi ostajamo mirni in to kažemo tudi navzven. Duhovnointeligentni zaposleni posedujejo vrednote, ki so odkritost, spoštovanje, poštenost, enakost,
odprtost, delovna etika, sočutje in druge.
Za učinkovito vodenje so zelo pomembne vizija, komuniciranje in presoja. Učinkoviti vodje
oblikujejo privlačno vizijo, ki zagotavlja doseganje ciljev organizacije. Vizija je različica skupka
vrednot vodje o tem, kaj je organizacija in v katero smer se usmerja, vodi in oblikuje smernice
organizacijskih sposobnosti. Voditeljeva vizija je tako bolj duhovna kot operacijska izjava.
Duhovno-inteligentni vodje oblikujejo vizijo, ki njihovim sledilcem daje občutek poklicanosti in
občutek, da ima njihovo življenje smisel in da s svojim delom nekaj doprinašajo svetu. Iz
različnih raziskav in študij je razvidna tesna povezanost med duhovnimi vrednotami ter praksami
in učinkovitostjo vodenja. Ključne sposobnosti duhovno-inteligentnega in hkrati učinkovitega
vodenja so: izražanje spoštovanja do drugih, pravično obravnavanje, izražanje skrbi in
zaskrbljenosti, odzivno poslušanje, priznavanje prispevkov drugih in vključevanje v odsevno
prakso. Potrdili smo tudi prvo hipotezo, saj je v raziskavi Yosepha Yosija Amrama bil ugotovljen
jasen vpliv duhovne inteligence vodje na učinkovitost vodenja.
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