
Vprašanje, kako pametne so v resnici različne 
skupine ljudi, buri duhove v znanstvenih kro-
gih in krogih praktikov že več kot 100 let. 
Raziskovalci iščejo dokaze - na eni strani o 
pomembnosti, na drugi o nepomembnosti 
ustvarjanja in pravilnosti skupinskih odloči-
tev, pa naj gre za najmanjše time v organiza-
cijah, ali pa za proces demokratičnega odlo-
čanja na globalnem nivoju. Z vprašanjem »pa-
meti množic« se je v svojem znanem delu po-
globljeno ukvarjal ameriški raziskovalec Ja-
mes Surowecki in svoja dognanja opisal v 
svoji svetovni uspešnici The Wisdom of Cro-
wds. V tej knjigi (ki je bila deležna tudi nič 
koliko kritik) avtor na različne načine na 

praktičnih primerih dokazuje, koliko boljše in 
natančnejše odločitve lahko sprejme skupina 
ljudi, kot bi jih v določenih primerih sprejeli 
posamezniki (Surowiecki, 2005).
Kako pa si s tem vedenjem lahko pomagamo v 
praksi, v delovnih organizacijah? So skupine 
res lahko pametnejše od posameznikov in kot 
take pridejo do boljših rešitev? Dejstvo je, da 
tim ljudi z različnimi kompetencami k reševa-
nju problemov doprinese celo paleto različnih 
znanj in izkušenj. Vprašanje pa je, ali je ekipa 
istih posameznikov učinkovita tudi pri izpolnje-
vanju različnih tipov nalog. Takšno raziskova-
nje učinkovitosti timskega dela v modernih or-
ganizacijah ni pomembno le zato, ker timi ves 

čas opravljajo bolj kompleksne naloge, pač pa 
tudi zato, ker vedno več timov dela skupaj dalj-
še časovno obdobje in se sooča z vedno širšim 
naborom nalog in problemov. Le-ti so veliko-
krat zelo drugačnih od tistih, zaradi katerih so 
bili timi v osnovi sestavljeni. Nekateri timi so 
pač bolj učinkoviti pri opravljanju različnih ti-
pov nalog kot drugi. Raziskovalci so uspeli do-
kazati, da imajo ti timi nekaj skupnega - nekaj, 
kar je na las podobno inteligenci pri posame-
znikih – imajo namreč svojo kolektivno inteli-
genco. Le-ta jim omogoča, da se znajdejo in so 
uspešni v zelo različnih situacijah in so sposob-
ni reševati serijo zelo različnih kompleksnih 
problemov. 

Pri delu s stotinami popolnoma različnih timov, 
na vseh hierarhičnih nivojih, smo v zadnjih le-

tih vedno znova prišli do iste ugotovitve: timi skri-
vajo ogromno neodkritih potencialov, ki jih zaradi 
takšnih in drugačnih razlogov nikoli ne izkoristijo. 
»Skrivna zaloga« učinkovitosti, ki jo lahko dobimo 
z dobrim timskim delom, je ena največjih rezerv 
človeškega intelektualnega kapitala v organizaci-
jah. Kaj pa lahko storimo, da bi ti potenciali prišli 
na plano in povečali učinkovitost ekip? Kakšno odgovornost pri tem nosimo vodje, 
kadrovski delavci, izobraževalci ali sami člani timov? V tekstu bomo osvetlili nekate-
ra področja, ki jih v prihodnje ne bomo smeli več potiskati na stranski tir, če bomo 
želeli, da se bo naša organizacija uspešno spopadala z novimi izzivi vedno bolj kom-
pleksnega poslovnega okolja.

Dani Polajnar

Inteligenca timov – 
največja skrita zaloga 
človeškega kapitala  
v organizacijah
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Kolektivna  
inteligenca timov

Zanimivo je, da so raziskovalci MIT-a (Mas-
sachusetts Institute of Technology) in Univer-
ze Carnegie Mellon šele pred nekaj leti kot 
prvi izvedli raziskavo o inteligentnosti timov 
(Woolley, Malone, 2010). Predpostavili so, 
da lahko na podoben način kot merimo inteli-
genco posameznih ljudi, z uporabo enakih 
tehnik in metod, izmerimo tudi kolektivno in-
teligenco timov. Inteligenco so razumeli kot 
zmožnost, da je tim z visokim kvocientom 
sposoben opravljati zelo različne tipe nalog in 
biti pri tem uspešen. Za tim z visoko izmerje-
no kolektivno inteligenco so sklepali, da bo 
uspešnejši kot drugi timi, ne glede na tip pro-
blema, ki ga mora rešiti.

Praktični primeri dokazujejo, 
da skupina ljudi sprejema 
boljše in natančnejše 
odločitve kot bi jih v 
določenih primerih sprejeli 
posamezniki.

V poskusih so sodelovale osebe, stare od 18-
60 let, v majhnih timih od 2 do 5 ljudi. Naj-
prej so izmerili inteligenčne kvociente vseh 
članov, potem pa še skupno kolektivno inteli-
genco njihovega tima. Pri timih so se usmeri-
li predvsem na različne procese, v katerih se 
lahko tim znajde, vsak med njimi pa za reše-
vanje potrebuje popolnoma drugačen pristop 
in način dela. Osredotočili so se na štiri raz-
lične procese:
•	 generiranje	(npr. viharjenje možganov za 

iskanje kreativnih rešitev), 
•	 izbiranje (npr. sprejemanje pravih odloči-

tev)
•	 izvajanje (npr. koordinacija znanj in kom-

petenc ob reševanju problema) 
•	 pogajanje (npr. kaj so pripravljeni dati, da 

bi nekje drugje dobili nekaj več).
Prva presenetljiva ugotovitev raziskovalcev je 
bila, da ima kolektivna inteligenca timov zelo 
nizko povezavo s povprečno inteligenco posa-
meznikov v njih. Nobene pomembne poveza-
ve niso našli niti med kolektivno inteligenco 
timov in kvocientom najbolj inteligentnih čla-
nov v timih. Nadaljnje raziskave so pokazale, 
da kolektivna inteligenca tudi ni povezana z 
nobenim dejavnikom, po katerem navadno 
napovedujemo učinkovitost delovnih ekip, kot 
je na primer zadovoljstvo in motiviranost čla-
nov tima, kohezivnost med njimi, njihove 
osebnostne lastnosti, število ekstrovertiranih 
posameznikov itd. (Woolley, Malone, 2010).
Če klasični elementi za učinkovitost tima ne 
vplivajo na njegovo kolektivno inteligenco, kaj 
pa potem vpliva nanjo? Kateri so dejavniki, ki 
jih tim potrebuje, da bi bil bolj kolektivno in-
teligenten? Že kmalu po začetku raziskovanja 

kolektivne inteligence timov se je pokazala 
korelacija na štirih področjih, vsa pa so bolj 
ali manj povezana s prenosom informacij med 
člani tima:
1.	 Komunikacija	–	enakost	prispevanja
 Kot eden najpomembnejših dejavnikov, ki 

vpliva na kolektivno inteligenco, se je po-
kazal nivo izmenjave mnenj v timu. Tisti 
timi, v katerih je bila porazdelitev govor-
nega razmerja med člani enakomerna, so 
dobili na testih kolektivne inteligence višje 
rezultate. V teh timih so člani enakomerno 
komunicirali med seboj in si enakovredno 
izmenjevali mnenja – v komunikaciji ni bilo 
dominantnih posameznikov, hkrati pa v 
njem ni bilo »tihih mišk«. 

2.	Odstotek	žensk	v	timu
 Raziskave so pokazale, da kolektivna inte-

ligenca v timih v povprečju linearno nara-
šča z odstotkom žensk v njih. Če pogleda-
mo bolj natančno, kolektivna inteligenca 
tima sicer pada, ko se odstotek žensk veča 
iz 0% na približno 20%. Ko odstotek na-
rašča od približno 20 % na 75%, kolektiv-
na inteligenca strmo narašča, po tem pa 
spet malenkost upade, ko se število bliža 
100% (Wooley, Malone, 2011). Ugoto-
vitev sovpada s starejšimi raziskavami, ki 
potrjujejo dejstvo, da ženske, ki so v manj-
šini, po navadi ne izražajo svojega mnenja 
glasno in je nivo enakomerne komunikaci-
je v takšnih timih nizek. Pri moških je rav-
no obratno, zato imajo timi z nižjim od-
stotkom moških lahko visok nivo enako-
merne komunikacije, saj se moški v ta-
kšnih timih običajno komunikacijsko ne 
»potuhnejo«, tudi če so v manjšini.

3.	 Socialna	percepcija
 Vsem timom, ki so sodelovali v raziskavi, 

so izmerili njihov nivo socialne percepcije 
in ugotovili visoko korelacijo z njihovo ko-
lektivno inteligenco. Merili so sposobnost 

posameznikov v timu, da brez verbalne 
komunikacije pridobijo informacije o ču-
stvenem stanju ostalih članov tima. Merili 
so jo s pomočjo starejše Baron-Cohenove 
raziskave, imenovane »Branje misli iz oči« 
(angl. Reading the Mind in the Eyes), ki 
jo največkrat uporabljajo pri testiranju av-
tizma. Pri tej raziskavi morajo udeleženci 
samo s pogledom na predel oči človeka na 
fotografiji ugotoviti, kako se ta človek na 
sliki počuti. Število dobljenih točk na tem 
testu je visoko koreliralo z rezultati kolek-
tivne inteligence timov.

 Rezultati testov »Branje misli iz oči« na 
širši populaciji so pokazali, da v povprečju 
ženske na testih socialne percepcije dose-
gajo višje rezultate kot moški. Iz tega lah-
ko sklepamo, da je z večjim številom žen-
sk v timu višji tudi skupni nivo socialne 
percepcije tima, kar dvigne njegov nivo 
kolektivne inteligence. To bi lahko pome-
nilo, da je inteligenca tima višja glede na 
to, kakšen nivo socialne percepcije imajo 
posamezniki v njem - ne glede na to, ali so 
v njem ženske ali moški (Woolley, Malo-
ne, 2010).

4.	Majhna	kognitivna	raznolikost	članov	tima
 V nasprotju s sprejetim mnenjem, da je 

tim bolj učinkovit, če so v njem čim bolj 
različni posamezniki, se je pri merjenju 
kolektivne inteligence timov pokazalo, da 
v timih z visoko inteligenco posamezniki 
niso bili zelo kognitivno raznoliki. Rezulta-
ti raznolikosti kognitivnih (zaznavnih) sti-
lov posameznikov so bili porazdeljeni v 
obliki krivulje, ki je najslabše rezultate in-
teligence prikazovala pri popolni enakosti 
in pri popolni različnosti kognitivnih stilov 
posameznikov v timu. Najboljši rezultati 
so se pokazali pri majhni do srednji različ-
nosti kognitivnih stilov. Če je različnost 
prevelika, se timi težko uskladijo pri do-

Graf: Faktor c glede na % žensk v timu
Vir: Woolley A., 2010
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govoru o strategiji reševanja problemov, 
če pa je premajhna, je v timu premalo kre-
ativnih idej.

Ali sodelovanje na 
daljavo niža inteligenčni 

potencial timov?
Prihodnost timskega dela bo vse bolj odvisna 
od sodelovanja na daljavo. Nove tehnologije, 
kot so Skype, Google Drive in ostale platfor-
me, že omogočajo kakovostno sodelovanje 
med ljudmi, ki ne sedijo skupaj na isti lokaci-
ji. Najnovejše raziskave kolektivne inteligence 
timov so zato usmerjene ravno v to področje. 
Glede na predpostavko, da na inteligenco 
močno vpliva prav socialna percepcija, ki naj 
bi bila v komunikaciji na daleč omejena, bi 
morala biti tudi inteligenca takšnih timov niž-
ja. Presenetljivo pa so raziskave pokazale 
drugače (Engel, Jing, 2014). Timi z visoko 
kolektivno inteligenco, ki so komunicirali 
samo preko pisanja tekstovnih sporočil, so iz-
kazali višji nivo inteligence tudi če so sodelo-
vali na daljavo. Ozadje pa je bilo enako: v 
timu so bili posamezniki, ki so med seboj ve-
liko komunicirali, sodelovali na enakem nivo-
ju in imeli razvito veščino prepoznavanja ču-
stvenih stanj drugih. Raziskovalci zato skle-
pajo, da za visoko kolektivno inteligenco tima 
ni dovolj le, da znajo člani prepoznati čustve-
na stanja preko obrazne mimike, pač pa mo-
rajo imeti bolj splošno sposobnost razumeva-
nja in sledenja temu, kar drugi čutijo, vedo in 
v kar verjamejo.

Kritični pogled  
na kolektivno 

inteligenco timov
Zavedati se moramo, da je kolektivna inteli-
genca tima potencial, ki ga tim ima. Vpraša-
nje pa je, ali ga v praksi tudi izkoristi, pa tudi 
ali mu to omogoča sistem, v katerem deluje. 
V praksi obstaja veliko timov, ki izkazujejo vi-
sok nivo kolektivne inteligence, pri svojem 
delu pa niso tako uspešni in učinkoviti, kot bi 
lahko bili. Na tem mestu lahko izpostavim ne-
kaj kritičnih dejavnikov učinkovitosti, ki mo-
rajo biti prisotni v timu, če želimo maksimal-
no izkoristiti potencial njegove kolektivne in-
teligence:
•	 Ciljna	usmerjenost: vsaka skupina ljudi (ne 

glede na stopnjo kolektivne inteligence) še 
ni tim. Tim povezujejo skupni nameni in 
ponotranjeni cilji, katerim člani sledijo z vi-
soko delovno vnemo. Tudi visoka stopnja 
kolektivne inteligence v timu, ki nima sku-
pne vizije in merljivih sprejetih ciljev, mu v 
delovnem okolju ne pomaga pri njegovi 
učinkovitosti (Katzenbach, Smith, 2006).

•	 Majhno	število	članov:	dosedanje raziska-
ve kolektivne inteligence timov so bile  

narejene na majhnih timih (2 - 5 članov). 
Če imajo člani razvite socialne veščine in 
visoko stopnjo čustvene inteligence, teče 
komunikacija med njimi nemoteno in je 
stopnja kolektivne inteligence lahko viso-
ka. Kaj se zgodi pri večjih timih, pa razi-
skovalci še ne vedo natančno. Komunika-
cijski vzorci so pri večjem številu članov 
bolj kompleksni, raznolikost članov se po-
veča. Predvidevamo lahko, da to vpliva 
tudi na kolektivno inteligenco tima.

• »Luknje« v komunikaciji pri večjih skupi-
nah ljudi pa danes zelo hitro zapolnjuje 
moderna tehnologija. Kot ekstrema v dru-
go smer glede števila članov skupine lahko 
izpostavimo izkoriščanje kolektivne inteli-
gence na globalni ravni, ki je močno pod-
prto z moderno tehnologijo: to sta feno-
men Wikipedia in pa celoten sistem delo-
vanja portala Google.

Timi z visoko kolektivno 
inteligenco, ki so 
komunicirali samo 
preko pisanja tekstovnih 
sporočil, so izkazali višji 
nivo inteligence tudi če so 
sodelovali na daljavo.
•	 Zaupanje: ena od osnovnih predpostavk 

za učinkovito delo tima je zaupanje med 
njegovimi člani. Zaupanje pa v kontekstu 
učinkovitega timskega dela ne pomeni le, 
da člani lahko računajo na pomoč svojih 
sodelavcev, ko jo potrebujejo. Njegov po-
men je mnogo širši. Zaupanje v timu po-
meni prepričanje, da so vsi nameni članov 
tima dobri in osnovani na sledenju našim 
(in zato tudi mojim) skupnim ciljem. V ta-
kih timih zato ni potrebe po zaščiti svojih 
lastnih interesov in po nenehni previdnosti 
pri izražanju svojega mnenja. V praksi to 
pomeni, da so tudi ostre kritike idej članov 
tima dobronamerne in usmerjene k skupni 
dobrobiti celotne ekipe z namenom dose-
ganja zastavljenih in sprejetih ciljev (Len-
cioni, 2002). Bolj ko si člani tima zaupa-
jo, bolj odprta je lahko komunikacija in 
manj je ovir pri izmenjavi tudi tistih mnenj, 
ki so drugačna od naših. 

•	 Sodelovanje: kot smo že poudarili, je eden 
od dejavnikov, ki vpliva na visoko kolektiv-
no inteligenco timov, dokaj majhna kogni-
tivna raznolikost članov tima. Večja ko je 
različnost med člani, bolj je za učinkovi-
tost pomembno dobro medsebojno sode-
lovanje in skupen dogovor o pristopu do 
dela in načinu reševanja prihajajočih pro-
blemov. To pa je tudi tema, ki je vse bolj 
moderna pri raziskovanju timskega dela - 
imenujemo jo sodelovalna inteligenca. Za-
nimiv pogled na to temo je podan v novi 

knjigi Collaborative Intelligence (Marko-
va, McArthur, 2015).

•	 Odgovornost: Timi so lahko učinkoviti, če 
imajo člani ravno pravo razmerje med in-
dividualno in skupinsko odgovornostjo za 
doseganje ciljev. Sposobnost posamezni-
kov, da prevzemajo odgovornost za svoje 
naloge, hkrati pa odgovornost za pozitivne 
ali negativne posledice skupnega dela 
tima, je eden od bistvenih elementov, ki 
tvori kohezivni in učinkovit tim. Odgovor-
nost pa je močno povezana z že prej ome-
njenim zaupanjem med člani tima. 

Zgoraj je navedenih samo nekaj tez in pomi-
slekov, ki so vredni nadaljnjega raziskovanja. 
Kolektivna inteligenca timov seveda predsta-
vlja njihov velik potencial za uspešno in učin-
kovito delo. Kako pa ta potencial spodbuditi 
tudi v delovni praksi, pa je drugo vprašanje. Z 
njim bi se morali vodje timov ukvarjati na 
dnevni bazi. Znanje s tega področja nam lah-
ko zelo pomaga pri izbiri kandidatov za dolo-
čeno ekipo – v praksi pa je večina timov že 
vnaprej sestavljenih. Kako potem dvigniti nivo 
kolektivne inteligence tima? Ozadje kolektiv-
ne inteligence se v vseh primerih naslanja na 
nivo komunikacije in zmožnost »branja« emo-
cij ostalih članov v timu. Poleg pomena stro-
kovnega znanja in izkušenj, ki ga člani tima za 
učinkovito delo morajo imeti, to kaže na velik 
pomen nenehnega razvoja »mehkih« veščin 
posameznikov. Tukaj pa lahko kot vodje, ka-
droviki ali izobraževalci naredimo marsikaj. 
Prav v povezovanju članov tima in sinergič-
nem učinku, ki ga le-ta lahko doseže, se skri-
va največji neizkoriščen potencial človeškega 
intelektualnega kapitala v modernih organiza-
cijah.

 Dani Polajnar je direktor in ustanovitelj 
Teambuilding akademije. Ukvarja se z razi-
skovanjem, svetovanjem in razvojem timske-
ga dela v modernih organizacijah.
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