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De-a lungul timpului s-a observat faptul că, unele persoane, deși au un coeficient de 

inteligență ridicat și o bună pregătire academică, nu obțin rezultatele așteptate în activitatea de 

zi cu zi, în timp ce, paradoxal chiar, persoane mai puțin dotate din punctul de vedere al 

intelectului, reușesc să atingă succese în acțiunile întreprinse. Cercetătorii în domeniu au 

încercat să descopere ce se află în spatele performanțelor acestor indivizi. S-a ajuns la 

concluzia că, șansele de reușită în viață cresc dacă pregătirea academică este dublată de ceea 

ce specialiștii au ajuns să numească ,,inteligență emoțională” și ,,inteligență socială”. 

 

 

I. 1. Inteligența emoțională  

Inteligența emoțională poate fi definită ca fiind ,,un set de abilități în baza cărora un 

individ poate discrimina și monitoriza emoțiile proprii și ale celorlalți, precum și capacitatea 

acestuia de a utiliza informațiile deținute pentru a-și ghida propria gândire și comportamentul” 

sau ,,abilitatea de a percepe, înțelege și exprima emoțiile într-un mod adecvat, și de a le 

gestiona astfel încât să faciliteze atingerea scopurilor propuse ”. (Catrinel, Kallay, 2010, p. 11) 

Sintagma ,,inteligență emoțională” a fost utilizată pentru prima dată în 1985 de Wain 

Leon Payne, în SUA, într-o teză de doctorat (citat de M. Roco, 2001). Studiile mai 

aprofundate referitoare la inteligența emoțională au debutat însă în jurul anului 1990, perioadă 

în care apar primele încercări de definire ale acesteia. 

Psihologii Peter Salovey și John Mayer formulează, pentru prima dată, o definiție a 

inteligenței emoționale, considerând-o ,,un substrat al inteligenței sociale care include 

capacitatea de a monitoriza sentimentele și emoțiile proprii, și pe cele ale altora, de a face 

distincție între ele și de a folosi aceste informații ca ghid al gândirii și al acțiunilor.” (Shapiro, 

2016, p. 29) 



Conform punctului de vedere susținut de Salovey, inteligența emoțională include o 

serie de capacități ce pot fi cuprinse în cinci domenii: 

 ,,1. Cunoașterea emoțiilor personale (Conștientizarea de sine - recunoașterea unui 

sentiment atunci când apare el - este piatra de temelie a inteligenței emoționale.); 

2. Gestionarea emoțiilor (Stăpânirea emoțiilor în așa fel încât să fie cele potrivite 

reprezintă capacitatea de a construi conștientizarea de sine.);   

3. Motivarea de sine (Punerea emoțiilor în serviciul unui scop este absolut esențial 

pentru a-i acorda atenția cuvenită, pentru motivarea de sine, pentru stăpânire și creativitate.);   

4. Recunoașterea emoțiilor în ceilalți (Empatia, o altă capacitate care se clădește pe 

baza conștientizării emoționale, este fundamentul ,,capacității de înțelegere a celorlalți”.);  

5. Manevrarea emoțiilor (Arta de a stabili relații înseamnă în mare parte capacitatea 

de a gestiona emoțiile celorlalți.)”. (Goleman, 2008, p. 73-74) 

J. Mayer și P. Salovey au depus eforturi susținute pentru a impune acceptarea 

sintagmei ,,inteligență emoțională” în lumea științifică. Cei doi psihologi ,,au formulat o teorie 

demonstrabilă științific și au oferit o formă riguroasă de  măsurare a acestei capacități de a trăi 

mai bine.” (Goleman, 2008, p. 11) 

Mai târziu, în 1996, Reuven Bar-On abordează inteligența emoțională dintr-o altă 

perspectivă. Stabilește următoarele componente ale acesteia, grupându-le astfel: 

1.aspectul intrapersonal (conștientizarea propriilor emoții, optimism, asertivitate, 

respect / considerație pentru propria persoană, autorealizarea, independența emoțională); 

2.  aspectul interpersonal (empatie, relații interpersonale pozitive, responsabilitate 

socială); 

3. adaptabilitatea (rezolvarea problemelor, testarea realității, flexibilitatea în gândire și 

simțire); 

4. controlul stersului (controlul impulsurilor, toleranța la stres); 

5. dispoziția generală (optimism, fericire). (Dumitru, 2016) 

Spre deosebire de alți psihologi, Reuven Bar-On consideră că aceste componente ale 

inteligenței emoționale pot fi evaluate prin teste specifice. Însumând punctele obținute la 

aceste teste, s-ar obține ceea ce se numește ,,coeficient de emoționalitate”(QE). 

Prin publicarea studiilor sale în cărți de specialitate, Reuven Bar-On a conferit 

solidaritate noului domeniu. 

Poate cea mai mediatizată direcție de abordare a inteligenței emoționale este cea 

reprezentată de perspectiva psihologului Daniel Goleman care publică, în 1995, cartea 



,,Inteligența emoțională”. ,,Aceasta a trezit un interes enorm datorită accentului pus pe nevoia 

de a dezvolta alfabetizarea emoțională și a avertismentelor sale cu privire la consecințele 

nedorite ale unei proaste funcționări emoționale.” (Schaffer, 2010, p. 147) 

Din punctul de vedere al autorului, (Goleman, 2008), felul în care reușim în viață este 

determinat atât de inteligența rațională cât și de cea emoțională. Competențele emoționale pot 

fi dobândite și îmbunătățite de-a lungul vieții. IQ-ul și inteligența emoțională nu sunt 

contradictorii ci complementare. Nu există un test care să stabilească nivelul dezvoltării 

inteligenței emoționale, prin urmare, nu se poate vorbi de un coeficient emoțional (EQ). 

Determinarea genetică a inteligenței emoționale este redusă, astfel că, încă de mici, copiii pot 

și trebuie să-și dezvolte competențele emoționale și pe cele sociale. 

În perspectiva proprie asupra temei cercetate, Goleman include în inteligența 

emoțională a unei persoane ,,capacitatea de a fi în stare să se motiveze și să persevereze în fața 

frustrărilor; de a-și stăpâni impulsurile și de a amâna satisfacțiile; de a-și regla stările de spirit 

și de a împiedica necazurile să-i întunece gândirea; de a fi stăruitor și de a spera.” (Goleman, 

2008, p.62) Utilizează conceptul ,,competența” explicând faptul că ,,în vreme ce inteligența 

emoțională determină potențialul nostru de a deprinde fundamentele stăpânirii de sine și 

celelalte, competența noastră emoțională arată cât de mult din acel potențial am acumulat sub 

forme ce se pot traduce în abilităti aplicabile practic. Pentru a putea deveni experți într-o 

anume competență emoțională, …, este nevoie să dezvoltăm în substrat o abilitate din 

fundamentele inteligenței emoționale, anume conștiința socială și administrarea relațiilor.” 

(Goleman, 2008, p.15) 

Deși mai puțin mediatizate, cercetările legate de aspecte ale inteligenței emoționale, 

iau amploare în continuare. 

Walter Mischel (citat de M. Roco, 2001), studiază întârzierea recompensei la 

copii/controlul impulsurilor. 

C. Cosier și R.W. Picard (1997), (citat de Dumitru, 2016), cercetează rolul inteligenței 

emoționale în comunicarea interumană mediată de computer (teleconferința). 

Studii legate de diferențele de gen în manifestarea inteligenței emoționale sunt 

realizate de A. Turnham și K. V. Petrides (2000) și D. Guastello și S. Guastello (2003), (citați 

de Dumitru, 2016).  

Un studiu foarte important referitor al competențele emoționale ale copiilor a fost 

realizat de Ilaria Grazzani Gavazzi (2003). În cercetările sale utilizează termenul 

,,metaemoție”, termen care se referă la înțelegerea propriilor emoții și la abilitatea de 



exprimare a emoțiilor trăite. Realizează modelul dezvoltării metaemoției la copii, grupând 

componentele acesteia în trei categorii:  

,,. înțelgerea naturii emoției; 

. înțelegerea cauzelor ce au generat emoția; 

. posibilitatea de a controla emoțiile”. (Dumitru, 2016, p. 93) 

Prezentând, pe perioade de vârstă, particularitățile componentelor metaemoției la copii, 

demonstrează că abilitatea de a înțelege și de a controla emoțiile este strâns legată de nivelul 

maturizării neurologice și psihologice ale acestora. 

Și în România, între anii 1995-1996, Mihaela Roco (citată de Dumitru, 2016), 

realizează atât studii asupra nivelului inteligenței emoționale la diferite categorii de subiecți 

cât și studii referitoare la relațiile constante între inteligența emoțională și diferitele dimensiuni 

ale personalității.  

Chiar dacă ,,inteligența emoțională” este un concept și un domeniu apărut relativ 

recent, merită explorat deoarece are un rol foarte important în viața unei persoane. 

Inteligența emoțională reprezintă ,, capacitatea care asigură adaptarea unei persoane la 

un mediu din ce în ce mai complex, păstrându-i echilibrul, ajutând persoana să depășească 

evenimentele critice.…Inteligența emoțională este practic un set de abilități care îl predispun 

pe individ către obținerea echilibrului și succesului în viață,”(Dumitru,2016, p.99) 

 

 

I. 2. Inteligența socială  

 

Conceptul de ,,inteligență socială” a fost propus pentru prima dată, în 1920, de 

psihologul Edward Thorndike. (Goleman, 2008). Aceasta era considerată a fi un aspect al 

inteligenței emoționale. Mai exact, se referea la capacitatea de a-i înțelege pe cei din jur și de a 

relaționa cu aceștia. 

Un timp, inițiativa lui Thorndike a fost contestată, unii psihologi considerând că 

inteligența socială este doar o modalitate de a-i manipula pe ceilalți, un concept inutil, o 

caracteristica a inteligenței generale utilizate/aplicate în situații sociale. (Goleman, 2007) 

Cu toate acestea, în studiile sistematice realizate în următorii ani, se revine asupra 

conceptului. ,,Cei care spun că inteligența socială este doar ceva mai mult decât inteligența 

generală aplicată unor situații sociale, ar face bine dacă s-ar gândi în sens invers: să considere 



inteligența generală un simplu derivat al inteligenței sociale, deși cultura noastră a ajuns să 

pună atâta preț pe el.” (Goleman, 2007, p. 381) 

La fel ca și Thorndike, majoritatea psihologilor consideră că inteligența emoțională nu 

poate fi separată de cea socială. Richard Davidson afirmă că ,,nu poți separa cauza unei emoții 

de lumea relațiilor; interacțiunile noastre sociale sunt cele care ne conduc emoțiile.” 

(Goleman, 2007, p.101) 

Chiar în cartea sa ,,Inteligența socială”, Daniel Goleman propune un model de 

inteligență emoțională care subînțelege inteligența socială. Structurează elementele inteligenței 

sociale în două categorii: conștiința socială (ceea ce observăm despre alții) și dezinvoltura 

socială (ceea ce știm să facem cu acea conștiință).  

,,Conștiința socială include: 

. Empatia primară: sentimentele împărtășite cu ceilalți; sesizarea semnalelor emoționale 

nonverbale. 

. Rezonanța emoțională: a asculta cu receptivitate maximă; a rezona cu altă persoană. 

. Cogniția socială: a ști cum funcționează lumea socială. 

Spectrul dezinvolturii sociale include: 

. Sincronia: interacționarea fără probleme la nivelul nonverbal; 

. Imaginea de sine: prezentarea eficientă a propriei persoane; 

. Influența: modelarea rezultatului interacțiunilor sociale; 

. Preocuparea: luarea în calcul a nevoilor celorlalți și acționarea în consecință.” (Goleman, 

2007, p. 102) 

În concluzie, după cum a arătat și D. Goleman, inteligența emoțională privește anumite 

capacități umane din lăuntrul nostru iar cea socială se referă la aceeași personalitate umană, 

dintr-un alt punct de vedere, cel interpersonal, acea latură a individului care îl ajută să 

interacționeze cu alții. (Goleman, 2007) 

Competențele emoționale și cele sociale sunt strâns legate, fiind considerate 

,,elementele cheie”  ale inteligenței emoționale. 
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