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This article is about the phenomenon of emotional intelligence. Emotional Intelligence (EI) first came to the world's
attention in the mid 1990s with Dan Goleman's groundbreaking books 'Emotional Intelligence' and 'Working with
Emotional Intelligence' - Goleman highlighted the importance of Emotional Intelligence in the workplace, showing how
it can be used to predict performance and to identify high achievers.
Most people have the potential to behave with emotional intelligence, but that so much of the time we do not,
because of our interferences - internal interferences mostly resulting from false beliefs and limiting habits adopted in
childhood and retained, unwittingly, in adulthood.
Emotional intelligence is not a synonym for personality; it is about how we manage our personality. In order to act
with emotional intelligence you need: a complex set of attitudes and skills, the skills can be learned and the attitudes can
be adopted.
Emotional intelligence is a predictor of performance and success. High emotional intelligence leads to effective selfmanagement and effective relationship management, which in turn lead to high performance and personal success.
High emotional intelligence is demonstrated by the fundamental underlying attitude of acceptance of others and us,
which enables effective and relationship management. Evolution of emotional intelligence is a compound process that
lasts for a long period of time.

Inteligenţa emoţională este capacitatea personală de identificare şi dirijare eficientă a propriilor emoţii în
raport cu scopurile personale (carieră, familie, educaţie etc.). Finalitatea ei constă în atingerea scopurilor
noastre, cu un minim de conflicte inter- şi intrapersonale [27, p.22-26; 31, p.21; 42, p.34].
Ne-am întrebat adeseori ce îi face pe unii oameni, cu un coeficient de inteligenţă mediu sau chiar scăzut,
să reuşească în carieră. Ce îi face pe alţii, cu un IQ ridicat, să aibă eşecuri, să stagneze în carieră? Răspunsul
la acest aparent paradox este modul în care fiecare dintre ei îşi foloseşte inteligenţa emoţională (EQ).
Chiar dacă o persoană are suficiente cunoştinţe şi idei inteligente, dacă nu îşi cunoaşte şi nu reuşeşte să-şi
gestioneze emoţiile şi sentimentele, poate întâmpina dificultăţi în încercarea de a-şi construi relaţiile cu ceilalţi sau o carieră profesională de succes. Persoanele cu un înalt grad de autocunoaştere îşi dau seama cum
sentimentele lor îi afectează atât pe ei, cât şi pe cei din jur.
Dezvoltarea inteligenţei emoţionale ne permite să ne punem în valoare aptitudinile intelectuale, creativitatea. Ne asigură reuşita atât în plan personal, cât şi în cel profesional.
Mult timp în psihologie nu a fost atestat aproape nimic despre mecanica emoţiilor.
În ultimii 20 de ani, în urma progreselor în domeniul neurobiologic, a fost elucidat clar felul cum funcţionează
emoţiile, acest lucru aducând în prim-plan noi soluţii privind crizele emoţionale colective [28, p.91-96; 32; 33, p.243].
Astăzi, inteligenţa emoţională poate fi considerată un element esenţial al legăturii dintre sentimente,
caracter şi instinctele morale. Cei care sunt sclavii impulsurilor (cei lipsiţi de autocontrol) au mult de suferit
din punct de vedere moral. Capacitatea de a controla impulsurile stă la baza voinţei şi a caracterului, iar
rădăcina altruismului se găseşte în empatie (capacitatea de a citi emoţiile celorlalţi).
Există dovezi că sentimentele sunt cele mai importante resurse cu care este înzestrată fiinţa umană; ele ne
dau conştiinţa de sine, nevoia autoconservării, ne ajută să ne cunoaştem pe noi înşine şi pe ceilalţi, ne sugerează
care sunt lucrurile esenţiale în viaţă [28, p.91-96; 32; 33, p.243].
Majoritatea oamenilor, ca urmare a educaţiei, sunt predispuşi să venereze intelectul şi să desconsidere
emoţiile. Dar, oricât de inteligenţi am fi, fără o conştientizare a emoţiilor noastre, fără o recunoaştere şi
evaluare a sentimentelor şi fără un comportament pe măsura acestor sentimente nu putem avea relaţii armonioase cu ceilalţi oameni, nu ne vom putea croi un drum în viaţă.
Se poate spune că atunci când, instinctiv, ascultăm ce ne spune inima nu greşim cu nimic, deşi avem
senzaţia ca procedând astfel greşim.
Specialiştii din multe ţări europene sunt încă la stadiul de familiarizare cu acest concept, puţine fiind firmele de consultanţă care susţin programele de dezvoltare a inteligenţei emoţionale, precum şi mai puţine la
număr fiind organizaţiile din ţara noastră care conştientizează impactul acesteia în conducerea unei afaceri.
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Tipologii ale inteligenţei
Istoricul cercetărilor efectuate asupra inteligenţei a condus specialiştii spre mai multe opinii, diferite la
prima vedere, însă apropiate după o mai atentă observaţie.
Astfel, în accepţiunea lui Stephen Covey [25, p.11-131; 40, p.55; 42], există 4 tipologii ale inteligenţei
prezentate în figura 1.

Gândire
(IQ)

Dorinţă
(SQ)

Simţ
(EQ)

Acţiune
(PQ)

Fig.1. Concepţia lui S. Covey despre tipurile de inteligenţă.

Cele mai cunoscute şi des analizate tipuri de inteligenţă sunt:
• gândirea (IQ) – reprezintă abilitatea de a analiza, a raţionaliza şi a comunica;
• simţul (EQ) – numit şi „creierul stâng”, reprezintă conştiinţa de sine, autocunoaşterea, empatia.
Robert Cooper [8, p.36; 9, p.14; 25, p.11-131] susţine că omul are trei creiere (inteligenţe):
• în cap (ceea ce numim noi creier în mod uzual);
• în inimă;
• în zona intestinelor.
Creierul din intestine se situează în cavitatea intestinală. R. Cooper susţine că, în urma cercetărilor medicale amănunţite asupra acestei cavităţi, s-a tras concluzia că aici se găsesc peste un milion de neuroni, un
număr cu mult mai mare decât cei identificaţi în măduva spinării. Specialistul susţine că ar fi vorba de un
sistem independent, însă, în acelaşi timp, conectat la ceea ce numim noi creier. Drept exemplu al acestei inteligenţe situate în cavitatea intestinală serveşte sentimentul de „fluturaşi în stomac”, care deseori precede o
întâlnire importantă, acesta fiind un mijloc de avertizare al organismului uman asupra unor reacţii care au loc
în interiorul său.
Creierul din inimă este tot un sistem care acţionează independent de creier (organ), această ipoteză pornind de la ideea că în dezvoltarea unui fetus uman, inima este organul care apare cu mult înaintea creierului
din cap. Concluzia la care a ajuns echipa de cercetători condusă de R. Cooper în cadrul „Center for Creative
Leadership” este că singurul lucru demonstrat statistic ca diferenţă între un lider de top şi unul mediocru este
ceea ce se numeşte „grija faţă de ceilalţi” (adică inimă, în limbaj popular).
Capacitatea maximă a unei persoane se manifestă când sunt puse în acţiune toate cele trei tipuri de inteligenţă descrise mai sus concomitent, în strânsă interdependenţă. Tot R. Cooper susţine că 96% din succesul
unei persoane în viaţa personală şi profesională depinde de „creierul din intestine” şi „creierul din inimă”,
dar nu demonstrează cu rezultate susţinute de cercetarea ştiinţifică [8, p.36; 9, p.14; 25, p.11-131].
Howard Gardner [8, p.23; 9, p.17] este părintele modelului Inteligenţelor multiple (Multiple Intelligences). În
accepţiunea savantului, avem de a face cu şapte inteligenţe. Unii cercetători vorbesc de „module ale minţii”, alţii
despre o „societate a minţii”, în cazul acesta fiind vorba despre „inteligenţe multiple”. Acestea sunt reprezentate
în tabelul 1, cu explicaţiile date de către teoretician fiecăreia dintre inteligenţele identificate [8, p.23, 9, p.17].
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Tabelul 1
Inteligenţe multiple

Inteligenţa vizual-spaţială
Inteligenţa verbal-lingvistică
Inteligenţa logic-matematică

Inteligenţa chinestezică

Inteligenţa muzicală
Inteligenţa interpersonală
Inteligenţa intrapersonală

Abilitatea de a percepe vizual ceea ce ne înconjoară.
Acest tip de inteligenţă este cel mai des folosit în activităţi cum ar fi: construit,
citit, scris, pictat, echilibru, interpretarea unor imagini.
Abilitatea de a folosi cuvintele şi de a vorbi.
Acest tip de inteligenţă este cel mai des folosit în activităţi cum ar fi: ascultarea,
vorbitul, scrisul, jocul de cuvinte, explicarea unor concepte.
Abilitatea de a folosi raţiunea, logica şi numerele.
Acest tip de inteligenţă este cel mai des folosit în activităţi ca rezolvarea unor
probleme, lucrul cu anumite concepte abstracte, calcule matematice.
Abilitatea de a-ţi controla mişcările corpului şi de îndemânare în lucrul cu
diferite obiecte.
Acest tip de inteligenţă este cel mai des folosit în activităţi ca dansul, sportul,
mimica, teatru.
Abilitatea de a produce şi de a aprecia muzica.
Acest tip de inteligenţă este cel mai des folosit în activităţi ca fluieratul, cântatul,
cântatul la instrumente muzicale, compunerea de melodii.
Abilitatea de a-i înţelege şi de a relaţiona cu ceilalţi.
Acest tip de inteligenţă este folosit cel mai des în activităţi ca ascultarea, folosirea
empatia, consilierea, lucrul în echipă, observarea stărilor sufleteşti.
Abilitatea de autoreflecţie şi de conştientizare a propriului eu.
Acest tip de inteligenţă este folosit cel mai des în activităţi cum ar fi: cunoaşterea
propriilor puteri şi slăbiciuni, autoevaluarea, descoperirea sinelui.

Autorul menţionează că deşi aceste inteligenţe nu sunt neapărat dependente una de alta, rareori ele sunt
folosite independent. Orice persoană normală are un anumit coeficient din fiecare dintre aceste inteligenţe, în
schimb modalităţile în care acestea variază sau se combină sunt la fel de diferite, precum chipurile sau personalităţile indivizilor.
Conform teoriei inteligenţelor multiple, indivizii nu numai că posedă numeroase reprezentări mentale şi
limbaje ale intelectului, ci, în acelaşi timp, ei diferă unul de altul prin formele acestor reprezentaţii, mărimea
lor sau uşurinţa cu care le folosesc, dar şi modul prin care aceste reprezentări pot fi schimbate.
În concluzie, inteligenţa emoţională, fiind o capacitate mintală constantă, care face parte dintr-o grupă
mai largă de caracteristici de personalitate, reprezintă doar unul dintre multitudinea de factori ai individualităţii
personalităţii. În structura intelectului emoţional intră: capacitatea reglării emoţionale conştiente, înţelegerea
(perceperea) emoţiilor, asimilarea emoţiilor în gândire, diferenţierea şi exprimarea emoţiilor.
Conceptul de inteligenţă emoţională
Goleman [1; 3; 11; 12; 49] demonstrează, bazându-se pe o analiză făcută pe mii de bărbaţi şi femei, că
atunci când e vorba de inteligenţa emoţională în întregime, femeile nu sunt mai „deştepte” decât bărbaţii şi
nici bărbaţii nu sunt superiori femeilor, fiecare având un profil personal de puncte forte şi slăbiciuni în
fiecare din domeniile inteligenţei emoţionale. De asemenea, demonstrează că nivelul nostru de inteligenţă
emoţională nu este fixat genetic şi nu se dezvoltă numai la începutul copilăriei.
Inteligenţa noastră emoţională determină potenţialul pe care-l avem pentru a însuşi abilităţile practice
bazate pe cele cinci elemente ale inteligenţei emoţionale: autocunoaşterea, automotivarea, autoreglarea, conştiinţa socială şi abilităţile sociale. Fiecare element are o contribuţie unică la performanţa obţinută în muncă,
dar, în acelaşi timp, se „trage” într-o anumită măsură din celelalte [1; 3; 11; 12; 49].
Competenţa emoţională - care combină gândirea cu simţirea – arată cât din acel potenţial am translat în
abilităţile pe care le posedăm.
Celor cinci dimensiuni ale inteligenţei emoţionale le corespund 25 de competenţe emoţionale, dar nimeni
nu le posedă pe toate [1; 3; 11; 12; 49]. Însă pentru a atinge performanţe remarcabile, e nevoie să prevaleze
doar câteva din aceste competenţe - în jur de şase - şi ca acestea să fie „împrăştiate” în toate cele cinci domenii
ale inteligenţei emoţionale.
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În tabelul 2 este prezentat cadrul competenţelor emoţionale, evidenţiate de Daniel Goleman în cartea sa
„Working with Emotional Intelligence” [1; 3; 11; 49; 55].
Tabelul 2
Cadrul competenţelor emoţionale
COMPETENŢE PERSONALE
Autocunoaştere
Conştiinţa
emoţională
Autoevaluare
precisă

Încredere în sine

•
•
•
•
•
•
•
•
•

îţi conştientizezi propriile emoţii şi motivul acestora
poţi face legătura dintre ceea ce simţi, gândeşti, zici şi faci
ştii care dintre sentimente îţi pot afecta performanţele
te ghidezi după valori şi obiective personale
îţi ştii punctele tari şi slabe
înveţi din experienţele anterioare
eşti deschis spre feedback, perspective noi, eşti autodidact
ştii să te faci observabil; ai prezenţă de spirit
ai puterea să susţii anumite lucruri în care crezi, dar care nu sunt împărtăşite de majoritatea lumii
• eşti capabil să iei decizii, în ciuda unor presiuni sau incertitudini

Autoreglare
Autocontrol

Demn de încredere

Conştiinciozitate

Adaptabilitate

Inovativitate

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

îţi poţi depăşi uşor pornirile impulsive sau frustrările
îţi poţi păstra calmul chiar şi în cele mai tensionate momente
gândeşti şi te poţi concentra chiar şi sub presiune
acţionezi etic şi impecabil
îţi câştigi încrederea prin autenticitate şi originalitate
îţi recunoşti propriile greşeli
susţii anumite principii în care crezi, chiar dacă nu sunt împărtăşite de restul lumii
îţi iei angajamente şi îţi ţii promisiunile
te simţi responsabil pentru atingerea obiectivelor personale
eşti organizat în muncă
poţi face mai multe lucruri deodată, eşti flexibil în priorităţi
îţi adaptezi acţiunile conform mediului de desfăşurare
eşti flexibil în percepţia anumitelor evenimente
cauţi idei noi din mai multe surse
găseşti soluţii originale
generezi idei noi
ai o perspectivă modernă asupra lucrurilor

•
•
•
•
•
•

eşti orientat spre rezultate, dorind să-ţi atingi obiectivele şi standardele stabilite
îţi propui obiective îndrăzneţe şi îţi asumi riscuri
cauţi orice informaţie pentru soluţii noi
înveţi cum să-ţi îmbunătăţeşti performanţele
faci uşor sacrificii personale pentru binele grupului
te conformezi valorilor şi credinţelor grupului atunci când iei decizii sau faci anumite
alegeri
cauţi neîncetat oportunităţi pentru atingerea obiectivelor de grup
identifici imediat oportunităţile
îţi urmăreşti obiectivele până la extrem
treci peste reguli când e vorba de atingerea obiectivelor
ai capacitatea să-i mobilizezi şi pe ceilalţi
persişti în ciuda obstacolelor sau greutăţilor care apar
lucrezi gândindu-te la succes, nu la posibilitatea de a greşi

Automotivare
Ambiţie

Implicare

Iniţiativă

Optimism

•
•
•
•
•
•
•
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Conştiinţa socială
Empatie

Asertivitate
Dezvoltarea
celorlalţi

Toleranţă

Conştiinţă politică

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eşti sensibil la emoţiile celor din jur şi ştii să asculţi
înţelegi punctele de vedere ale celorlalţi
sari în ajutor, înţelegând sentimentele sau trăirile celorlalţi
înţelegi nevoile clienţilor şi le potriveşti cu produsele sau serviciile oferite
cauţi căi de creştere a satisfacţiei şi loialităţii clienţilor
oferi cu uşurinţă asistenţă sau consultanţă
vezi şi recunoşti capacităţile şi rezultatele celorlalţi
răspunzi cu feedback constructiv şi identifici nevoile de dezvoltare ale celorlalţi
eşti văzut ca un mentor sau „coach”
respecţi şi manifeşti înţelegere faţă de oameni din diferite medii sociale
înţelegi diferite puncte de vedere şi observi uşor diferenţele din cadrul grupurilor
vezi diversitatea ca pe o oportunitate
te opui intoleranţei
identifici uşor relaţiile de înalt nivel
detectezi reţelele sociale importante
înţelegi forţele care dau formă punctelor de vedere sau acţiunilor clienţilor sau competitorilor
• conştientizezi cu claritate realităţile externe ale organizaţiei tale

Abilităţi sociale

Influenţă

Comunicare

Leadership
Catalizator al
schimbării
Managementul
conflictelor

Construirea de
relaţii

Colaborare şi
cooperare

Aptitudini de echipă

• poţi face presiuni
• foloseşti modalităţi foarte convingătoare de prezentare, adaptate situaţiei
• te foloseşti de strategii complexe, precum influenţarea indirectă pentru a-ţi atrage
susţinerea sau înţelegerea de partea ta
• te foloseşti de dramatismul unor evenimente pentru a sublinia anumite opinii personale
• faci faţă cu rapiditate unor situaţii diferite
• eşti un bun ascultător, cauţi înţelegerea mutuală şi accepţi schimbul sau împărtăşirea
unor informaţii
• susţii comunicarea deschisă şi eşti receptiv atât la veştile bune, cât şi la cele rele
• ai entuziasm şi susţii o viziune şi misiune comună
• preiei rolul de conducător dacă e nevoie, indiferent de poziţie sau situaţie
• îi călăuzeşti pe ceilalţi spre reuşită
• conduci prin exemplu
• recunoşti nevoia de schimbare şi eviţi barierele
• provoci obişnuitul pentru a identifica nevoia de schimbare
• faci din schimbare o prioritate şi îi antrenezi şi pe ceilalţi în atingerea ei
• te descurci cu persoanele şi situaţiile dificile, folosind diplomaţia şi tactul
• identifici potenţialele conflicte, neînţelegeri şi ajuţi la soluţionarea lor
• încurajezi discuţiile de grup sau dezbaterile
• conduci spre soluţii „win-win”
• cultivi şi menţii reţelele informale
• cauţi relaţii care sunt benefice pentru ambele părţi
• construieşti raporturi interumane şi îi implici şi pe alţii
• îţi faci şi întreţii relaţii personale de prietenie cu colegii sau partenerii
• echilibrezi munca cu relaţiile personale
• colaborezi, faci schimb de idei, informaţii şi resurse
• promovezi un climat pozitiv, de prietenie şi înţelegere
• identifici sau întreţii relaţiile de colaborare
• modelezi calităţile echipei precum respectul, cooperarea şi ajutorul
• atragi toţi membrii echipei în activităţi entuziaste şi participative
• construieşti identitatea echipei, spiritul de echipă şi implicarea
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„Cu alte cuvinte, sunt multe drumuri spre excelenţă", susţine Daniel Goleman, arătând că, oricum, seturilecheie de competenţe emoţionale cerute de la angajaţi diferă de la o companie la alta şi de la o industrie la
alta. Se credea odinioară despre componentele inteligenţei emoţionale că „e bine dacă le are” un lider în afaceri; dar acum ştim că, pentru a obţine performanţe, acestea sunt calităţi pe care „trebuie să le aibă fiecare”,
concluzionează Goleman.
Să munceşti inteligent emoţional – aceasta este provocarea [1; 3; 11; 12; 49]. După doi ani de cercetări,
Goleman a editat cea de-a doua carte, în care arăta importanţa inteligenţei emoţionale în mediul de afaceri şi
faptul că, pe măsură ce un om urcă în ierarhia unei companii, abilităţile sale în acest domeniu devin tot mai
relevante. El a descoperit că liderii cei mai eficienţi au în comun un aspect de importanţă crucială: toţi au un
grad înalt de inteligenţă emoţională. „Aceasta nu înseamnă că IQ şi abilităţile tehnice sunt irelevante; contează,
dar numai ca nişte cerinţe de nivel minim, de acces pentru poziţiile executive din cadrul companiilor", precizează
Goleman în articolul „Ce anume te face lider?”, publicat în Harvard Business Review [1; 3; 11; 12; 49].
Una dintre definiţiile pe care Caruso, împreună cu predecesorii săi o propun, este „abilitatea de a procesa
informaţiile emoţionale, în special pe cele care presupun percepţia, asimilarea, înţelegerea şi controlul emoţiilor” [7, p.312; 54].
În continuare autorul detaliază, explicând că aceasta constă în următoarele „patru ramuri ale abilităţii
mentale”:
• identificarea emoţională, percepţia şi exprimarea;
• facilitarea emoţională a gândurilor;
• înţelegerea emoţională;
• managementul emoţional [7, p.312; 54].
Într-una dintre publicaţiile recente ale acestora, aceste ramuri sunt descrise în felul următor.
Prima, percepţia emoţională, include abilităţi precum: identificarea emoţiilor exteriorizate, în muzică şi
din povestiri.
A doua, facilitarea emoţională a gândurilor, include abilităţi precum: relaţiile emoţiilor cu alte senzaţii
mentale cum ar fi gustul sau culoarea (conexiuni care pot da naştere la lucrări de artă) şi folosirea emoţiilor
în argumentare şi rezolvarea problemelor.
A treia arie, înţelegerea emoţională, include soluţionarea problemelor emoţionale, cum ar fi care dintre
emoţii sunt similare, care sunt opuse şi ce relaţii există între ele.
A patra arie, managementul emoţional, include înţelegerea implicaţiilor acţiunilor sociale asupra emoţiilor
şi controlarea emoţiilor proprii şi ale celor din jur [7, p.312; 54].
În 1997, într-un articol, Mayer şi Salovey au enumerat aceste patru ramuri după cum urmează şi au oferit
un grafic detaliat care reflectă gândurile proprii. În articol ei susţineau că ramurile prezentate în grafic sunt
„aranjate de la procesele psihologice cele mai simple spre cele complexe. De exemplu, cel mai de jos nivel
cuprinde abilităţile (relativ) simple de a percepe şi a exprima emoţiile. În contrast, cel mai înalt nivel
cuprinde conştiinţa, controlul reflexiv al emoţiilor”. Abilităţile care apar relativ repede în dezvoltare sunt
situate în stânga ramurii, cele care apar mai târziu – la dreapta (adaptat după „Ce este inteligenţa emoţională”, de John Mayer şi Peter Salovey [18] şi „Dezvoltarea emoţională şi inteligenţa emoţională: Implicaţii
educaţionale”, de Peter Salovey şi Mayer J.D, 1997 [17, p.433-435]).
Cele patru ramuri ale inteligenţei emoţionale sunt:
1. Percepţia, cunoaşterea şi exprimarea emoţiilor;
2. Facilitarea emoţională a gândirii;
3. Înţelegerea şi analiza emoţiilor; folosirea cunoştinţelor emoţionale;
4. Controlul reflexiv al emoţiilor, calea spre dezvoltarea emoţională şi intelectuală.
Percepţia, cunoaşterea şi exprimarea emoţiilor:
• abilitatea de a identifica emoţiile stării fizice, sentimente şi gânduri;
• abilitatea de a identifica emoţiile altor persoane, din operele de artă, design etc., prin limbaj, sunet,
aparenţe şi comportamente;
• abilitatea de a exprima emoţiile clar şi de a exprima nevoile legate de acele sentimente;
• abilitatea de a distinge între exprimarea sentimentelor clară sau confuză, sinceră sau falsă.
Facilitarea emoţională a gândurilor:
• emoţiile dau prioritate gândirii prin direcţionarea atenţiei spre informaţiile importante la un moment
dat;
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emoţiile sunt suficient de disponibile şi de „vii”, încât pot fi generate ca suport pentru exprimarea
judecăţilor;
• schimbările în stările emoţionale pot schimba perspectivele individuale de la optimism la pesimism,
încurajând luarea în consideraţie a mai multor puncte de vedere;
• stările emoţionale încurajează în mod distinct diferitele aspecte ale abordărilor soluţiilor unei anumite
probleme ca de exemplu fericirea, care facilitează creativitatea.
Înţelegerea şi analizarea emoţiilor, folosirea cunoştinţelor emoţionale:
• capacitatea de a categorisi emoţiile şi de a determina relaţiile dintre cuvinte şi emoţii pe care le generează;
• abilitatea de a interpreta modalităţile prin care emoţiile converg spre relaţii cum ar fi tristeţea care însoţeşte deseori o pierdere;
• capacitatea de a înţelege sentimentele complexe: sentimente simultane de dragoste şi ură sau combinaţii de sentimente cum ar fi indignarea;
• drept combinaţie între revoltă şi surpriză;
• abilitatea de a conştientiza trecerea de la un sentiment la altul, cum ar fi trecerea de la supărare la satisfacţie sau de la supărare la jenă.
Reglarea reflexivă a emoţiilor, calea spre dezvoltarea emoţională şi intelectuală:
• capacitatea de a fi deschis la sentimente, atât la cele plăcute, cât şi la cele neplăcute;
• abilitatea de a te implica sau a te detaşa în mod conştient într-o emoţie în funcţie de utilitatea sa;
• abilitatea de a monitoriza în mod reflexiv emoţiile în relaţie cu tine însuţi sau cu cei din jur, cum ar fi
cât de logici, puternici sau influenţabili sunt;
• abilitatea de a controla emoţiile proprii sau ale celor din jur prin moderarea celor negative şi încurajarea
celor pozitive, fără a ascunde sau a exagera anumite informaţii [7, p.312; 54].
Inteligenţa emoţională îşi are rădăcinile în conceptul „inteligenţă socială”, pentru prima dată identificat de
E.L. Thorndike în 1920.
Psihologii au descoperit şi alte forme de inteligenţă şi le-au grupat în trei categorii principale: inteligenţă
abstractă (abilitatea de a înţelege şi de a te folosi de verbe şi simboluri matematice), inteligenţă concretă
(abilitatea de a înţelege şi de a manipula obiecte) şi inteligenţă socială (abilitatea de a înţelege şi a relaţiona
cu oamenii) [25, p.11-131]. Thorndike [23, p.229], definea inteligenţa socială ca fiind „abilitatea de a te
înţelege şi de a conduce bărbaţii şi femeile, băieţii şi fetele – de a acţiona înţelept în relaţiile umane”. În 1983
va include în teoria sa referitoare la inteligenţele multiple termenele de inteligenţă inter- şi intrapersonală.
Aceste două inteligenţe sunt văzute a compune inteligenţa socială.
Definiţia conceptului este următoarea: „Inteligenţa interpersonală este abilitatea de a înţelege alţi oameni:
ce îi motivează, cum lucrează, cum să lucrezi în echipă cu ei. Agenţii de vânzări de succes, politicienii, profesorii şi liderii religioşi este foarte probabil să fie indivizi cu un grad înalt de inteligenţă interpersonală.
Inteligenţa intrapersonală este o abilitate corelativă, orientată spre interiorul persoanei. Este capacitatea de a-ţi
forma modele veridice şi corecte despre cineva şi de a folosi acele modele eficient în viaţă” [23, p.229].
Pe de altă parte, inteligenţa emoţională este „un tip de inteligenţă socială care include abilitatea de a
monitoriza propriile emoţii şi cele ale altor persoane, de a face distincţie între ele şi de a folosi informaţiile
pentru a ghida modul de gândire şi de acţiune a unei alte persoane” [4; 17, p.235; 16, p.440-442.]. După Salovey
şi Mayer, IE însumează conceptele folosite de Gardner de inteligenţă inter- şi intrapersonală şi include abilităţi
ce pot fi categorisite în cinci domenii:
• conştiinţa de sine: autoobservarea şi conştientizarea sentimentelor pe măsură ce acestea apar;
• controlul emoţiilor: controlul emoţiilor astfel, încât ele să fie adaptate situaţiei; conştientizarea cauzei
care a generat un anumit sentiment; găsirea de metode de a controla temerile şi neliniştile, mânia şi
tristeţea;
• automotivarea: canalizarea emoţiilor spre atingerea unui anume scop; autocontrolul emoţiilor;
• empatia: sensibilitate faţă de sentimentele şi problemele celorlalţi şi capacitatea de a privi din punctul
lor de vedere; conştientizarea faptului că oamenii simt diferit lucrurile;
• capacitatea de a construi relaţii: controlul emoţiilor celorlalte persoane; competenţa socială şi
abilităţile sociale.
Inteligenţa emoţională reprezintă abilitatea unei persoane de a conştientiza, a accesa şi genera emoţii şi de
a-şi asista propriile gânduri, de a înţelege emoţiile şi cunoştinţele emoţionale şi de a-şi controla reflexiv propriile
emoţii, precum şi de a promova dezvoltarea intelectuală şi emoţională [4; 17, p.235; 16, p.440-442; 48; 52].
•
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Inteligenţa emoţională este concepută în mod diferit de persoane. Pentru unele persoane înseamnă „a fi băiat
de treabă”, altele văd inteligenţa emoţională ca un oximoron: nu pot crede că sentimentele pot fi inteligente.
Studiile efectuate de către David Caruso se bazează pe cercetările şi teoretizările efectuate anterior de
Jack Mayer şi Peter Salovey. Mayer şi Salovey sunt creatorii teoriei inteligenţei emoţionale. Lor le aparţine
modelul abilităţilor inteligenţei emoţionale. Ei definesc inteligenţa emoţională ca fiind capacitatea de a conştientiza şi a controla emoţiile. Pentru ei, inteligenţa emoţională combină sentimentele cu gândirea şi gândirea
cu sentimentele.
Cu siguranţă, există şi alte abordări ale inteligenţei emoţionale. Lucrarea lui Daniel Goleman în domeniu
a fost iniţial bazată pe cercetările celor doi psihologi, însă Goleman a îmbunătăţit ceea ce predecesorii săi au
început, incluzând în definiţii mai multe elemente ce fuseseră anterior studiate, dar au fost denumite altfel.
În acest articol sunt prezentate definiţiile şi structura inteligenţei emoţionale în cadrul diferitelor abordări
ştiinţifice ale cercetării acestui fenomen, abordările ştiinţifice şi cele populare în ceea ce priveşte definirea
inteligenţei emoţionale.
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