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Kaj je vodstvena karizma?

Vodstvena karizma je to, kar ljudje pripisujejo tistim vodjem, ki motivirajo svoje sodelavce k
doseganju najboljših rezultatov. Karizmatični vodje ustvarjajo takšno delovno okolje, v katerem
so zaposleni čustveno in intelektualno predani ciljem podjetja. Gradijo energičen in pozitiven
odnos v ljudeh in jih spodbujajo, da delujejo po svojih najboljših zmožnostih. Ustvarjajo takšno
delovno klimo, v kateri so zaposleni pripravljeni vložiti več energije in tudi svoj prost čas. Mnogo
let so ljudje zagovarjali, da je karizma nekaj genetskega, da se karizmatičen rodiš ali pa ne. Naša
nedavna raziskava je pokazala, da je ta tradicionalen pogled popolnoma napačen. Karizma ni lastnost,
je zaznavanje. Je zaznavanje lastnosti osebe, ki jo dojemamo kot karizmatično. Nihče ni karizmatičen
sam po sebi. Za to sta potrebni dve osebi. Ena oseba opazuje, druga oseba pa se obnaša na način, ki
ga opazovalec zaznava kot karizmatično. Dobra novica je ta, da karizma temelji na vedenjih, katerih
se lahko naučimo. Če želite postati karizmatičen vodja, lahko to tudi postanete – z odločitvijo,
da boste razvijali primerna vedenja. Vsa ta vedenja meri CheckPoint 360. To kar lahko merimo, pa
lahko tudi izboljšujemo. Razvijanje vodstvene karizme je nepogrešljiv element uspeha v modernem
poslovnem svetu.

Pri izvedbi raziskave smo bili posebej pozorni na načela, ki pojasnjujejo, zakaj so nekateri za nekoga
karizmatični, za nekoga drugega pa ne. Ugotovitve so pokazale, da je karizmatičnost povezana z
dvema načeloma: »WIIFM? - What’s In It For Me?« oziroma »KIJOT? – Kaj Imam Jaz Od Tega?«
in karizmatično enačbo. Osrednji načeli vam bosta v pomoč pri ugotavljanju, katera dejanja in vedenja
bodo imela karizmatičen vpliv na vaše sodelavce. Karizmatičen vodja vedno pozna odgovor na
vprašanje: »Kaj imam jaz od tega?« Če vodja tega odgovora nima, potem sodelavci ne delajo
tega kar od njih pričakujemo, razen če so v to prisiljeni.Karizmatična enačba opisuje, kako
karizmatični ljudje zadovoljujejo osnovne življenjske potrebe v medsebojni interakciji z drugimi
in glasi: "Mera, do katere vas ljudje zaznavajo kot karizmatične, je premo sorazmerna z mero,
do katere se ljudje po vsaki interakciji z vami počutijo ali delujejo bolje.” Prizadevajte si za to, da
se bodo ljudje počutili bolje, osredotočajte se na pozitivne lastnosti in ljudje vas bodo dojemali kot
karizmatične. Raziskava je pokazala, da se lahko vsa vedenja vodij, ki vplivajo na karizmatičnost,
pojasnijo z eno ali obema od teh dveh načel.

Kaj je v tem poročilu?

To poročilo vam daje povratne informacije o vaši trenutni vodstveni karizmi in temelji na dveh
primerjavah:

1. Indeks vodstvene karizme: je izmerjen na osnovi ocene vaših sodelavcev in vam pove, v
kakšni meri vas drugi zaznavajo kot karizmatičnega vodjo.

2. Kvocient vodstvene karizme: primerja vaš indeks vodstvene karizme s 40.000 vodji, ki so
bili zajeti v naši globalni raziskavi.

Na koncu tega poročila boste zasledili še napotke o tem kako povečati vašo vodstveno karizmo.
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Indeks vodstvene karizme (IVK)
(Vaša raven karizme glede na ocene sodelavcev, ki jih vodite)

Vaš indeks vodstvene karizme je odvisen od tega, kako vas vaši sodelavci dojemajo kot
karizmatičnega vodjo. Indeks vodstvene karizme je dober pokazatelj tega, kako učinkoviti ste pri
vključevanju sodelavcev in kako jim kot vodja pomagate, da so maksimalno produktivni.

Vaš IVK = 4,04
1 2 3 4 5

4,04
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Kvocient vodstvene karizme (KVK)

Naša raziskava s področja vodstvene karizme je vključevala več kot 400.000 ocenjevalcev, ki je
ocenjevalo 40.000 vodij iz celega sveta. Na osnovi teh podatkov smo izračunali povprečen IVK.

Ko vaš IVK (indeks vodstvene karizme) primerjamo s povprečnim IVK, dobimo vaš kvocient
vodstvene karizme (KVK).

Vaš KVK = 118

Če je vaš KVK... Sodelavci vas vidijo kot...

večji od 100 bolj karizmatičnega od večine vodij

je enako 100 enako karizmatičnega, kot je večina vodij

manj kot 100 manj karizmatičnega od večine vodij

Prvi korak: Sprejmite trdno odločitev

V knjigi Leadership Charisma, avtorja Deirica McCanna, boste našli napotke in praktične nasvete, ki
vam bodo pomagali pri povečevanju vaše karizme. Karkoli počnete ali ne počnete, prispeva ali ne
prispeva k temu, kako karizmatičen vodja ste. Že najmanjša dejanja imajo velik vpliv na to, kako
karizmatično vas dojemajo vaši sodelavci. Ne spreminjajte uspešnih vedenjskih vzorcev, zaradi katerih
so vas vaši sodelavci ocenili kot karizmatičnega in vpeljite v svojo vsakodnevno prakso tista vedenja,
ki vam bodo najbolj koristila. Ne poskušajte spreminjati preveč stvari hkrati. Sprememba enega
vedenja, se bo poznala na večih področjih. Ko si postavljate plan bodite realni, vendar vztrajni.
Raziskava Maxwell Maltza je pokazala, da preteče 21 dni, preden postanejo vedenja del navad.

Preglejte povratne informacije za vsako posamezno vedenje. Osredotočite se na vedenja, kjer ste
bili ocenjeni znotraj ali nad želenim območjem. Razmislite, kaj je tisto, kar počnete, da dosegate
tako visok rezultat. To so vaše ključne prednosti, katere morda v preteklosti niste dovolj cenili. Nato
poglejte, na katerih področjih ste dosegli rezultat pod želenim območjem. Premislite o ”sporočilu
za sporočilom” za vsako vedenje posebej. Kaj vam povedo nizke ocene sodelavcev? Kako lahko
izboljšate svoje vedenje? Kaj bi lahko prenehali početi, da bi lahko imelo pozitiven vpliv na oceno?
Zabeležite ta vedenja v N-P-Z seznam. Takoj, ko boste sprejeli odločitev in pričeli z uvajanjem
novih vedenj, ste na dobri poti, da postanete eden tistih presenetljivo navdihujočih in zelo
uspešnih karizmatičnih vodij, ki jih vsi občudujejo.Spremljajte svoj napredek in CheckPoint
ocenjevanje ponovite čez približno šest do dvanajst mesecev. V tem času boste osvojili nova vedenja, ki
bodo povečala vašo karizmo. Vse to se bo odražalo v izboljšanju rezultatov vaših sodelavcev.


