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INTRODUCERE 

 Dincolo de dimensiunile sale biologice și psihologice, inteligenţa este abordată în 

prezent și în funcţie de contextul social specific atât ca determinant cât și ca mediu de 

manifestare.  Inteligenţa, sub toate aspectele ei este privită în general ca un atuu în rezolvarea 

optimă a problemelor cu care se confruntă un individ în viaţa personală și cea profesională.    

 Lucrarea ”Rezonanţa socială a inteligenţei” se dorește o abordare sintetică a unor 

aspecte de referinţă ale acestui domeniu: inteligenţa academică, inteligenţa socială și 

emoţională, precum și câteva caracteristici (empatia, atitudini prosociale) care conturează, 

alături de alte abilităţi, comportamentul intelectual al persoanelor. 

 Datorită specificului interdisciplinar al temei, cercetarea practică s-a realizat pe baza 

unei metodologii mixte aferentă domeniului sociologiei, dar și domeniului psihologiei sociale.  

Astfel într-o primă fază a studiului practic, pentru delimitarea descriptivă a realităţii investigate 

am optat  pentru o metodă fundamentală în sociologie: ancheta sociologică prin aplicarea unui 

chestionar anonim. În acest context am considerat adecvat în proiectarea intrumentelor de 

lucru o abordare cantitativă și calitativă în același timp.  

Ancheta sociologică elaborată prin angajarea atât a componentelor de factură 

cantitativă, cât și cele de factură calitativă a oferit un volum informaţional (date de teren) 

considerabil ca extindere și de asemenea, deosebit de consistent. Pe baza acestor date și prin 

prelucrarea  lor am analizat și interpretat gradul de implicare a factorilor sociali în condiţionarea 

și manifestarea inteligenţei prin identificarea celor mai valorizate conţinuturi sociale ale 

acesteia. 

  Analiza rezultatelor obţinute în prima parte a studiului efectuat, a determinat  demersul 

ulterior al cercetării care s-a axat pe exploararea nivelului inteligenţei emoţionale la diferite 

categorii de studenţi și a impactului inteligenţei emoţionale asupra performanţelor academice 

ale studenţilor. În acest context problematica cuantificării inteligenţei emoţionale a fost 

evidenţiată prin administrarea subiecţilor, a unui test de inteligenţă emoţională. 

Cercetarea s-a concentrat și asupra aspectelor legate de empatie, una din cele mai 

importante abilităţi ale inteligenţei sociale. Un aspect mereu de actualitate îl reprezintă 



consecinţele funcţionale aferente empatiei, cu predilecţie în mediul educaţional formal. În acest 

sens metodologia utilizată a constat în aplicarea unor chestionare privind empatia. Astfel am 

dorit să aflăm, conform datelor obţinute, gradul de empatie intergrupal (profesori – studenţi), 

precum și gradul de empatie intragrupal (în grupul de profesori și în grupul de studenţi). 

În partea finală a studiului, pentru cunoașterea și verificarea rezultatelor anterioare, a 

fost necesar utilizarea unor metode și tehnici verbale calitative, precum interviurile intensive. 

Prin ghidul de interviu folosit s-a urmărit determinarea câtorva aspecte relevante privind 

reprezentarea socială a inteligenţei și alte aspecte importante care decurg din impactul pe care 

aceasta îl are asupra indivizilor. 

 Lucrarea ”Rezonanţa socială a inteligenţei” se structurează pe trei părţi, se dezvoltă 

pornind de la aspecte teoretice care interferează cu alte studii în domeniul inteligenţei și care 

se coreleză în finalul fiecărei părţi cu analiza rezultatelor cercetării desfășurate. 

 În prima parte sunt prezentate abordări teoretice și perspective ale câtorva aspecte ale 

inteligenţei în societate. Primul capitol este o incursiune în probelmele clasice ale inteligenţei în 

care viziunile specialiștilor, asupra acesteia sunt asemănătoare, dar de multe ori și diferite. 

Pentru că inteligenţa umană a fost și rămâne un fenomen complex cu abordări variate și 

reprezentări sociale multiple, au existat mereu divergenţe legate de acest concept. În acest sens 

am considerat necesar introducerea unui subcapitol referitor la aspectele controversate legate 

de inteligenţă și a unui subcapitol privind inteligenţa și societatea mereu în schimbare. 

 Capitolul 2 analizează conceptul de inteligenţă socială specificat de unii autori în 

domeniu, precum și influenţa inteligenţei sociale asupra proceselor cognitive. Un subcapitol 

aparte este dedicat abordării dezvoltării sociale a inteligenţei din perspectiva școlii geneveze.  

 Prima parte a lucrării se încheie cu capitolul 3 care cuprinde cîteva modalităţi de 

percepţie ale inteligenţei sociale și prima parte a cercetării care vizează conţinuturile sociale ale 

inteligenţei. Analiza datelor obţinute cu ajutorul chestionarului aplicat subiecţilor a determinat 

modul de percepere a inteligenţei ca ansamblu, ca o rezultantă a factorilor biologici, psihologici, 

socio-culturali și locul și valoarizarea conceptului de inteligenţă în raport cu alte atribute valori 

date. 



 Capitolul 4  cuprinde un demers teoretic care corelează inteligenţa socială cu inteligenţa 

emoţională. De asemenea sunt prezentate cele mai cunoscute modele ale inteligenţei 

emoţionale și direcţiile lor de dezvoltare. Capitolul 5 ilustrează câteva repere în ceea ce privește 

studiul inteligenţei emoţionale și cercetări aferente diferitelor aspecte implicate (management, 

cunoașterea de sine, performanţa, gen social, interacţiunea umană). În capitolul 6, inteligenţa 

emoţională este abordată în context educaţional formal cu precizarea unor dimensiuni ale 

integrării acesteia într-un curriculum educaţional. Capitolul cuprinde o parte de cercetare în 

care s-a identificat nivelul inteligenţei emoţionale a studenţilor corelat cu performanţa 

academică și ierarhizarea valorică a modalităţilor concrete a subiecţilor de a reacţiona la 

situaţiile indicate. 

Partea a treia a lucrării se axează pe prezentarea empatiei - o aptitudini cheie a 

inteligenţei sociale și emoţionale, precum și pe aprecierile primite de profesori din punct de 

vedere intelectual și al atitudinilor sociale. În capitolul 7 se realizează o descriere a conceptului 

de empatie din perspectiva diferiţilor specialiști în domeniu. Comportamentul empatic este 

surprins în procesul educaţional printr-o cercetare care a urmărit determinarea performanţele 

empatice dintre profesori și studenţii cu care își desfășoară activităţile didactice. Un alt capitol 

prezintă unele aptitudini sociale integrate în educaţie și încercă să contureze un portret al 

profesorului ”ideal” așa cum este perceput în câteva studii. De asemnea în capitolul final cu 

ajutorul interviurilor intensive s-a urmărit obţinerea unei imagini de ansamblu asupra întregului 

studiu privind relevanţa socială a inteligenţei.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL 1 

MEDIUL PSIHOSOCIAL ȘI STRUCTURA INTELIGENŢEI; INCURSIUNI ÎN STUDIUL 

INTELIGENŢEI 

 

Problematica inteligenței în societate 

 

Utilizat pentru a descrie diferenţele dintre oameni şi a explica comportamentul lor, folosit 

frecvent în limbajul cotidian, termenul "inteligenţă" nu are o definiţie precisă cu care să fie de 

acord toţi specialiștii în domeniu. De-a lungul timpului, divergenţele legate de concepul de 

inteligenţă s-au datorat fapului că inteligenţa este un fenomen complex cu o largă varietate de 

abordari şi cu reprezentări sociale multiple. 

Multe manuale actuale de psihologie acceptă definiţia inteligenţei ca abilitatea generală 

de a îndeplini activități cognitive. Altele înclină spre o definiţie orientată mai mult spre 

comportament: capacitatea de a învăța din experiență sau capacitatea de a se adapta 

propriului mediu. Sternberg a combinat aceste două puncte de vedere, afirmând astfel că 

inteligența este capacitatea cognitivă care determină o persoană să învețe din experiență, să 

raționeze corect, să apeleze uşor la informații importante din memorie şi să facă față 

solicitărilor vieții de zi cu zi. 

 O înţelegere potrivită a fenomenului presupune identificarea unor expresii ale 

inteligenţei care nu sunt independente una de alta. În viaţa de zi cu zi, atât la nivel intrapersonal 

şi interpersonal, cât şi pe plan profesional utilizăm inteligența socială. Inteligenţa înţeleasă ca 

potenţialitate de bază ce permite achiziţia de cunoştinţe şi abilităţi cognitive, esenţiale pentru o 

persoană şi care se dezvoltă de-a lungul vieţii în interacţiunea cu mediul, a fost numită 

inteligența naturală sau potențială. Inteligența academică este determinată prin intermediul 

testelor de inteligenţă şi este o combinaţie a potenţialităţii unui individ şi a cunoaşterii 

achiziţionate de acesta în primii ani de viaţă şi în perioada educaţiei formale. 

 

 

 



Aspecte controversate privind natura inteligenței; mediu și ereditatea 

 

Interesul deosebit acordat inteligenţei umane a făcut posibilă apariţia unei avalanşe de 

publicaţii, articole, reviste de specialitate, cărţi, în numeroase ţări şi limbi, unele unanim 

aprobate de specialişti în domeniu, altele chiar controversate. În 1994 R. Herrnstein şi C. 

Murray de la Universitatea Harvard au publicat „The Bell Curve”, o lucrare a cărei ecouri 

controversate încă mai pot fi auzite.  

 Autorii susţin că stratificarea socială pe baza inteligenţei s-a dezvoltat după începutul 

secolului XX, când studiile arată corelaţii semnificative între inteligenţă şi diverse realizări 

economice şi sociale. În acest sens se fac sugestii despre politica socială şi despre rolul 

inteligenţei şi efectele ei la anumite nivele ale societăţii. 

Apariţia acestei cărţi a dat naştere încă de la început unei dezbateri aprinse astfel încât 

câţiva specialişti recunoscuţi în studiul inteligenţei au publicat o declaraţie comună. S-a încercat 

constituirea unei părţi solide a informaţiei ştiinţifice reprezentând datele acumulate de 

psihologi despre inteligenţă începând cu anii ’20. Câteva din punctele principale ale declaraţiei 

acestor experţi ar putea fi (apud Maranon R. C., Pueyo A. A., 2000: 171): 

1. Inteligenţa este o abilitate generală ce permite palnificarea, judecarea, 

rezolvarea problemelor, gândirea abstractă, învăţarea eficientă, învăţarea prin experienţă, 

înţelegerea ideilor complexe. Inteligenţa nu este doar o abilitate academică specifică, ci ea 

reflectă o capacitate profundă de conştientizare intrapersonală şi interpersonală, de 

înţelegere a propriului mediu.  

2. Inteligenţa academică poate fi măsurată prin variate teste care măsoară acelaşi 

tip de inteligenţă. S-a constatat că distribuirea oamenilor în funcţie de rezultatul la aceste 

teste poate fi reprezentată adecvat printr-o distribuţie normală. Cu alte cuvinte majoritatea 

indivizilor sunt situaţi în jurul valorii 100, puţini sunt cei geniali sau foarte talentaţi. 

3. Testele de inteligenţă nu sunt discriminatoare din punct de vedere cultural. 

Membrii tuturor grupurilor etnice sunt situaţi la toate nivelurile pe o scară a performanţei 

intelectuale. De asemenea curbele diferitelor grupuri, rezulatete din prelucrarea statistică a 



datelor, se suprapun, dar grupurile tind să se diferenţieze pe locul de pe curbă în care 

membrii lor tind să se grupeze. 

4. Nivelul inteligenţei este legat direct de performanţe în domenii diferite: social, 

economic, educaţional etc. Mai specific, nivelul ridicat de inteligenţă reprezintă un avantaj în 

viaţa cotidiană din moment ce majoritatea activităţilor de zi cu zi cer un anumit tip de judecată 

sau de luare a deciziilor, iar nivelul scăzut de inteligenţă reprezintă un dezavantaj mai ales în 

mediile dezorganizate. Cu toate aceste concluzii la care s-a ajuns, contextul social real 

demonstrează că un nivel ridicat de inteligenţă nu garantează succesul în viaţă şi nicio inteligenţă 

scăzută, eşecul. 

5. Pe măsură ce situaţiile devin mai complexe, noi, schimbătoare, imprevizibile, cu 

mai multe alternative, avantajele practice de a avea inteligenţă ridicată cresc.  

6. Performanţa educaţională nu este influenţată doar de diferenţele de 

inteligenţă, ci şi de eficienţa educaţiei primite. 

Majoritatea cercetătorilor preocupaţi de această dimensiune privind inteligenţa au 

formulat o serie de întrebări care au rămas fără răspuns şi care constituie o serioasă agendă de 

lucru în secolul XXI. Câteva dintre acestea sunt: 

1. Diferenţele de inteligenţă sunt influenţate în mod semnificativ de diferenţele genetice, 

dar nu se cunosc încă toate mecanismele prin care genele afectează inteligenţa.  

2. Nu se ştie de ce influenţa genetică creşte odată cu vârsta.  

3. Factorii de mediu aduc o contribuţie substanţială la diferenţele de inteligenţă, dar nu se 

cunosc aceşti factori în totalitate şi nici cum funcţionează ei în ansamblu.  

4. Nu este încă clar care sunt aspectele critice ale educaţiei chiar dacă este unanim 

acceptată ideia importanţei şcolarizării individului.  

5. Rolul nutriţiei în dezvoltarea inteligenţei este nespecificat în mod concret.  

6. Ceea ce există disponibil momentan nu explorează toate formele posibile de 

inteligenţă. 

 

 

 

 



 Societate, mobilitate, inteligență 
 

 Se ştie că oamenii pun lucruri diferite ca priorităţi în funcţie de mai mulţi factori; dar cel 

mai important este că fiecăruia îi este dată oportunitatea de a ajunge atât de departe cât îi 

permite personalitatea, energia, caracteristicile proprii şi mai ales inteligenţa sa. Crucial pentru 

o societate armonioasă nu este egalitatea rezultatelor, ci abundenţa oportunităţilor. 

 Unii specialişti (Herrnstein, Murray) susţin că societatea viitorului va fi stratificată în 

funcţie de diferenţele de inteligenţă şi evident mobilitatea socială va fi influenţată de aceste 

diferenţe. De aici rezultă că factorul cheie în acest tip de diviziune socială este inteligenţa şi nu 

statutul social a unei persoane sau clasa sa de origine. Autorii consideră că această diviziune va 

avea repercursiuni importante pentru dinamica socială viitoare, mergând până la a specula 

faptul că s-ar putea ca elita cognitivă să îşi impună normele ca şi o autoritate centralizată, iar 

subclasele cognitive vor fi sub controlul strict al acesteia. 

Mobilitatea în societatea modernă este mai legată de inteligenţă decât de originea 

socială, ceea ce înseamnă că o persoană care a crescut într-o familie dezavantajată social dar al 

cărui coeficient de inteligenţă este ridicat are o probabilitate foarte mare de a scăpa de situaţia 

respectivă. De asemenea o persoană crescută într-o familie de clasă medie, dar cu un coeficient 

de inteligenţă scăzut, va fi ameninţată în mod constant de un nivel economic şi social modest.  

 Unele legături dintre clasa socială şi inteligenţă se datorează unor circumstanţe socio-

economice ale copilăriei care afectează dezvoltarea inteligenţei. Multe rapoarte au arătat că 

nivelul de inteligenţă necesar unei persoane care învaţă să intre la facultate este mai mare 

decât al altei persoane care a avut un mediu privilegiat pentru a învăţa. Un efect asemănător a 

fost observat la angajări, când o persoană dezavantajată socio-economic e posibil să fie nevoită 

să dea dovadă de mai multă inteligenţă pentru a obţine un serviciu, faţă de o persoană care 

este într-o poziţie cu acces la instituţii educaţionale, reţele neoficiale de cunoştinţe şi alte forme 

ale avantajului social. 

De remarcat faptul că studiile şi opiniile cercetătorilor sunt diferite, unele confirmând 

aceste ipoteze ale influenţelor socio-economice, altele dimpotrivă consideră acest factor ca 

având un avantaj nesemnificativ pentru indivizi. 

 



CAPITOLUL 2 

INTELIGENŢA SOCIALĂ – O ALTFEL DE INTELIGENŢĂ? 

 

 Câteva repere conceptuale 

 

 Cercetătorii în domeniu s-au întrebat dacă inteligenţa de tip social este un concept distinct de 

alte concepte înrudite, cum ar fi inteligenţa de tip academic, și s-au bazat pe anumite dificutăţi 

în definirea acestuia. Unele definţii fac referire primordial la componenta cognitivă prin 

abilitatea de a-i înţelege pe ceilalţi. Alte definiţii pun accent pe latura comportamentală, cum ar 

fi capacitatea de a interacţiona eficient cu cei din jur. Iar altele se bazează pe un fundament 

psihometric și definesc inteligenţa socială ca abiliate de a rezolva cu succes teste referitoare la 

aptitudini sociale.  

 Se consideră că inteligenţa socială este diferită de inteligenţa academică și această 

diferenţă se poate observa cu ușurinţă în viaţa de zi cu zi a oamenilor. Unii oameni care au 

succes în rezolvarea problemelor academice pot avea dificultăţi în rezolvarea situaţiilor de 

natură socială. De asemenea ei pot întâmpina greutăţi în înţelegerea cu ceilalţi, în timp ce alte 

persoane care nu excelează din punct de vedere al inteligenţei academice, pot relaţiona eficient și 

răspund corespunzător în contexte sociale. Inteligenţa socială include în mod evident cunoașterea 

socială și interacţiunea socială.  

Din cercetările specialiștilor s-au conturat șase abilităţi cognitive raportate la 

comportamentul social al indivizilor, prezentate de J. Kihlstrom și N. Cantor: 

1. Capacitatea de a identifica stările mentale ale indivizilor; 

2. Capacitatea de grupare a stărilor mentale identificate la alte persoane pe baza 

similarităţii; 

3. Capacitatea de a interpreta conexiunile semnificative ale actelor comportamentale; 

4. Capacitatea de a analiza succesiunile comportamentelor sociale;  

5. Capacitatea de a fi flexibil în interpretarea schimbărilor în cadrul comportamentului 

social; 

6. Capacitatea de a prevedea ce se poate întâmpla într-o situaţie persoanlă. 



Consacratele tipuri de inteligenţă propuse de Gardner au fost transpuse de către Albrecht 

într-un model, considerat util în planul profesional şi practic. Astfel modelul ASPEAK presupune că 

oameni posedă şase dimensiuni principale de inteligenţă.  

Inteligența abstactă (A) care implică raţiunea, conceptele, abilităţile verbale, 

informaţiile matematice, simbolice. 

Inteligența socială (S) face referire la interacţionarea eficientă şi de succes cu ceilalţi în 

contexte sociale diferite. 

Inteligența practică (P) include capacitatea de a rezolva probleme curente şi de a fi 

perseverent în a duce la bun sfârşit activităţile desfăşurate. 

Inteligența emoțională (E) duce la cunoaşterea interioară şi la abilitatea de a controla 

reacţiile în mod pozitiv. 

Inteligența apreciativă (estetică) (A) se referă la aprecierea corectă şi reală a formei, 

design-ului şi a relaţiilor. 

Inteligența kinestezică (K) implică capacităţile motrice ale întregului corp, care dezvoltă 

abilităţi specifice. 

K. Albrecht afirmă următoarele: ”Eu consider cele șase dimensiuni principale ale 

inteligenţei: abstractă, socială, practică, emoţională, apreciativă, kinestezică, ca fiind asemenea 

celor șase feţe ale unui cub. Fiecare prezintă o faţetă diferită a sumei de competenţe. Putem să 

le luăm în mod separat din motive de dezbatere și analiză, dar adevărul este că ele sunt strâns 

legate.”(http://KarlAlbrecht.com) 

De-a lungul anilor numeroase studii au dezbătut problema inteligenţei de tip social și s-a 

constatat importanţa din ce în ce mai mare acordată de cercetători problemelor care implică 

factori sociali și care influenţează persoanlitatea umană. O parte a condiţiei umane face referire 

la capacitatea  unei persoane de a se cunoaşte pe sine însuşi, dar şi pe ceilalţi, de a se înţelege şi 

colabora cu cei din jurul său, de a se angaja în interacţiuni sociale pozitive. Inteligenţa socială 

include conştientizarea situaţiilor şi dinamica socială care le guvernează, dar şi cunoaşterea 

stilurilor şi strategiilor de interacţiune care pot ajuta o persoană să îşi atingă obiectivele 

urmărite atât în relaţia intraindividuală, cât şi în cea interindividuală. Inteligenţa socială implică 



în mod deosebit conştientizarea stărilor interioare şi a propriilor percepţii şi modalităţi de 

reacţie vis-a-vis de contextul social. 

 

Procesele cognitive și inteligența socială 

 

La începutul anilor '30, anumiţi cercetători reprezentativi în domeniu  au ajuns la concluzia că 

inteligenţa este de origine socială. Lucrările şcolii geneveze privesc interacţiunea socială  ca un 

loc privilegiat al dezvoltării cognitive a copilului. Doise şi Mugny pornesc de la ideea conform 

căreia evoluţia cunoştinţelor are loc în situaţii sociale bine stabilite. Ei au conceput experimente 

cu subiecţi de 7-8 ani şi 9-10 ani, pentru a arăta că o situaţie de interacţiune socială, în stadiul 

de învăţare a unei noi noţiuni, prezintă avantaje cognitive de necontestat. În acest sens se 

realizează experimente privind jocul de cooperare şi coordonarea acţiunilor interdependente. 

Cercetările realizate i-a determinat pe autori să explice mecanismele prin intermediul 

cărora interacţiunea socială provoacă o depăşire a capacităţilor cognitive individuale. În acest 

sens s-au făcut experimente solicitând numeroase câmpuri operatorii: conservarea lungimilor, a 

cantităţilor de lichid, a numărului, a transformărilor spaţiale, evidenţiind ideea de conflict de 

centrare ca fază de elaborare cognitivă. 

 Experimentele şcolii geneveze pledează  pentru dezvoltarea socială a inteligenţei, mai 

ales prin prezenţa pozitivă a conflictului socio-cognitiv, conflict care duce la restructurări 

cognitive. Dificultatea ce trebuie rezolvată nu este numai cognitivă, ci şi socială, traducându-se 

în două planuri: 

� interindividual prin divergenţa răspunsurilor între subiecţi.  

� intraindividual, atunci când un răspuns concurent provoacă îndoiala subiectului asupra 

propriului său răspuns. 

 

 

 

 



CAPITOLUL 3 

REPREZENTĂRI SOCIALE ALE INTELIGENŢEI  

IDENTIFICATE PRIN CERCETAREA EMPIRICĂ 

 

Reprezentări sociale cu privire la inteligență 

 

Problematica reprezetării sociale cu privire la inteligenţă a fost evidenţiată în cadrul anchetiei 

sociologice prin aplicarea unui chestionar anonim studenţilor din Universitatea de Vest din 

Timişoara.  

 Obiectivul general a vizat determinarea modului de percepere a inteligenţei ca 

ansamblu, ca o rezultantă a factorilor biologici, psihologici, socio-culturali, prin:           

O1. Identificarea celor mai valorizate conțiunturi sociale ale inteligenței. 

 Datorită profilului explorativ al cercetării chestionarul a fost elaborat pe baza 

următoarelor obiective:  

 O1.1. Determinarea reprezentărilor asupra inteligenţei la nivelul diferitelor categorii 

sociale de studenţi. 

 O1.2. Ierarhizarea valorică a reprezentărilor asupra inteligenţei la nivelul diferitelor 

categorii sociale de studenţi. 

 Pe parcursul studiului şi apoi a analizei statistice primare, integrate în demersul 

interpretativ, s-a urmărit răspunsul la următoarelor interogaţii: 

 I1.1. Cum sunt valorificate conținuturile sociale ale inteligenței din perspectiva populației 

masculine? Care este locul inteligenței în ierarhizarea unor atribute-valori? 

 I1.2. Cum sunt valorificate conținuturile sociale ale inteligenței din perspectiva populației 

feminine? Care este locul inteligenței în ierarhizarea unor atribute-valori? 

 Această structură de interogaţii s-a formulat şi în legătură cu alte categorii de studenţi: 

urban - rural, profil exact - profil umanist. 

 Astfel după prelucrarea  şi  analiza statistică am obţinut un set de reprezentări de 

factură socială asupra inteligenţei din perspectiva diferitelor categorii investigate şi o distribuţie 

ierarhică a unor atribute-valori, pe baza valorizării înregistrate la nivelul categoriilor abordate. 



O primă secvenţă a instrumentului de lucru a vizat locul şi valorizarea conceptului de 

inteligenţă în raport cu alte atribute-valori date. Indiferent de categoria cărei îi aparţin, 

studenţii au plasat inteligența pe primul loc cu cea mai mare pondere (14,95%), indicând faptul 

că studenţii ca viitori intelectuali în diferite domenii au conştientizat înalta responsabilitate ce 

trebuie să şi-o asume pe mai departe, precum şi cerinţele de rol esenţiale, ce le presupune 

statutul de student.  

 Ocuparea rangului 2 de atributul voință (13,53%) cu o apropiere semnificativă de rangul 

1 (inteligenţa) pe toate cele trei categorii poate releva tendinţa tinerilor de internalitate. Este 

de remarcat faptul că în timp ce recunosc că reuşita în drumul ales este influenţată în mare 

măsură de puterea de a învinge obstacolele prin voinţă, studenţii acordă o importanţă redusă 

influenţelor externe asupra reuşitei în viaţă, plasând atributul noroc pe penultimul loc. 

 Reuşita în viaţă este asigurată în opinia studenţilor din categoriile studiate în mare 

măsură (41,6%) şi în foarte mare măsură (33,6%) de inteligenţă. În concordanţă cu importanţa 

acordată inteligenţei şi strânsa legătură a acesteia cu reuşita în viaţă, rezultată din analizarea 

primei părţi a chestionarului, inteligenţa este privită prin prisma utilității cu o finalitate bine 

conturată şi determinată (27,07%) : "Avantaj în viață", "şansă de reuşită", "necesară pentru a-ți 

croi drum în societate",  "una din cheile reuşitei" sunt câteva din aspectele surprinse  de 

studenţi în acest sens. 

 Acordând o importanţă deosebită inteligenţei ca utilitate-finalitate, apoi inteligenţei 

privită prin elementele de personalitate şi inteligenţei ca raţionalitate, se conturează un aspect 

esenţial al reprezentării inteligenţei în rândul studenţilor, semnificând în primul rând 

pragmatismul tinerilor considerat necesar reuşitei lor în societate, reuşită care depinde şi de 

structura personalităţii, dar şi de modul de a raţiona şi a gândi eficient. 

Este de evidenţiat faptul că inteligenţa sub aspectul elementelor culturale şi  axiologice  

a fost exprimată prin afirmaţii de genul "inteligența este cultură", "inteligența este frumusețe 

altfel decât sub aspectul fizic", "magnetism şi morală (nu rigidă)", "neutră față de bine şi de 

rău", "ceva de admirat", "steaua polară a fiecărui om", "raza de lumină a vieții", dar care poate 

deveni "malefică dacă nu este bine dirijată".  



Majoritatea studenţilor au considerat că nivelul de inteligenţă se modifică în cursul vieţii 

fiecăruia (81,9%). Analizând argumentele aduse la întrebarea “De ce gradul de inteligență se 

schimbă ?”, am constatat că cei mai mulţi participanţi au considerat schimbarea prin 

acumularea de cunoştinţe (44,1%). 

Secvenţa următoare a instrumentului de lucru a vizat surprinderea principalelor 

avantaje şi dezavantaje aferente faptului de a fi inteligent în societatea contemporană. S-a 

constatat astfel acordarea unei importanţe semnificative avantajelor pragmatice (39,58%) de 

către studenţi. Ca avantaje studenţii menţionează: obţinerea unui loc de muncă bine plătit, prin 

realizarea profesională, posibilitatea de a alege o profesie frumoasă făcută cu pasiune. 

Dezavantajele pragmatice sunt considerate de studenţi mai ales prin faptul că "nu găseşti un loc 

de muncă care să-ți solicite inteligența în mare măsură" sau sunt exprimate prin  dezamăgirea 

trăită în societatea noastră, "oricât de inteligent ai fi trebuie să ai "pile"". Este de remarcat 

faptul că în reprezentarea studenţilor, relaţionarea socială a persoanelor inteligente este 

considerată un avantaj (18,75%), prin "înțelegerea mecanismelor societății", "interes permanent 

pentru cei din jur". 

Analiza rezultatelor anchetei sociologice evidenţiază valorizarea socială a inteligenţei, 

principalele dimensiuni existenţiale în care este aceasta implicată, principalele avantaje şi 

dezavantaje pe care aceasta le presupune. În urma investigaţiei s-a constatat asocierea 

inteligenţei mai ales cu reuşita în viaţă, pe latura pragmatică, dar şi legăturile ei cu aspectele 

relaţionării sociale şi cu modalităţile de procesare superioară a informaţiei. Studiul a presupus 

nu doar  o apreciere a inteligenţei în contextul social, ci şi din punct de vedere al integrării în 

ansamblu dimensiunilor personale (autoevaluarea). 



PARTEA  II 

RELEVANŢA SOCIALĂ A INTELIGENŢEI 

 

CAPITOLUL 4 

DE LA INTELIGENŢA SOCIALĂ LA INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ 

  

 Direcții definitorii în studiul inteligenței emoționale 

 

Definiţiile timpurii ale inteligenţei sociale au influenţat felul în care a fost concepută mai târziu 

inteligenţa emoţională. Cercetătorii în domeniu (Salovey, Mayer) au privit iniţial inteligenţa 

emoţională ca o parte a inteligenţei sociale, sugerându-se faptul că ambele concepte sunt 

corelate și pot reprezenta componente interrelaţionate ale aceluiași construct. S-a încercat să 

se explice că esenţa inteligenţei social-emoţionale se concentrează pe abilitatea persoanelor de 

a recunoaște, a înţelege și a descrie emoţii. 

Majoritatea definiţiilor asupra inteligenţei emoţionale se referă la câteva componente: 

 -abilitatea de a recunoaște, înţelege și exprima emoţiile și sentimentele; 

 -abilitatea de a înţelege sentimentele celorlalţi și a putea relaţiona eficient cu ei; 

 -abilitatea de a gestiona și controla propriile emoţii; 

 -abilitatea de adaptare și schimbare; 

 -abilitatea de a rezolva adecvat problemele de natură personală și interpersonală. 

În perioada anilor '90 s-au format trei direcţii definitorii în ceea ce priveşte studiile 

despre inteligenţa emoţională, reprezentate de J. Mayer şi P. Salovey, R. Bar-On, D. Goleman. 

Mayer și Salovey au definit conceptul de inteligenţă emoţională ca ”abilitatea de a monitoriza 

atât propriile sentimente și emoţii cât și ale altora, de a face diferenţa între ele și de a folosi 

această informaţie pentru a-și ghida propria gândire și propriile acţiuni.” (după Reiff și 

colaboratorii, 2001, p. 66) Pentru Goleman inteligenţa emoţională este o sumă de abilităţi și 

capacităţi care includ: conștiinţa de sine, controlul impulsurilor, automotivarea, empatia și 

aptitudinile sociale. Bar-On conceptualizează inteligenţa emoţională prin cinci domenii care se 



referă la: abilităţi interpersonale, abilităţi intrapersonale, controlul stresului, adaptabilitatea și 

dispoziţia pozitivă. 

CAPITOLUL 5 

REPERE PSIHOSOCIALE ÎN STUDIUL INTELIGENŢEI EMOŢIONALE 

 

 Un nou tip de management  - cel al inteligenței emoționale 

 

În ultimi ani se vorbeşte din ce în ce mai mult de un nou tip de management, cel al inteligenţei 

emoţionale, care într-o organizaţie acordă atenţie abilităţilor emoţionale ale membrilor săi, 

asigurându-se o compatibilitate a acestora sub aspectul relaţiilor emoţional afective. Cercetările 

în acest sens au demonstrat că acei manageri şi angajaţi care au un nivel ridicat al inteligenţei 

emoţionale au mai mult succes profesional, sunt mai motivaţi intrinsec, mai optimişti, 

cooperanţi şi au capacitatea de a stabili relaţii pozitive cu alţii. Managementul abilităţilor 

emoţionale are următoarele caracteristici (Roco, 2001, p.180): 

-abilitatea da a folosi emoţiile în mod productiv; 

-capacitatea de a preîntâmpina şi rezolva prin negociere conflictele şi de a le folosi ca 

sursă de feed-back; 

-sentimentele membrilor organizaţiei sunt privite ca variabile importante în obţinerea 

succesului; 

-tehnici prin programe educaţionale privind cunoaşterea şi înlăturarea dificultăţilor 

emoţionale şi relaţionale ale experţilor; 

-crearea unui mediu în care angajaţii să fie motivaţi, să se simtă în siguranţă, importanţi. 

Se observă că inteligenţa emoţională cuprinde competenţe de conștientizare a emoţiilor 

și abilităţi specifice, acestea manifestându-se la nivel personal și la nivel social. Acest model de 

organizare a competenţelor poate ajuta o persoană atât în munca sa cât și în relaţiile pe care le 

are cu ceilalţi, influenţându-i să aibă un randament profesional mai bun. De asemenea oamenii 

mai activi și mai conștincioși tind sa fie mai productivi, iar cei cu un nivel înalt al încredrii în sine 

pot avea un randament mai mare în activitatea desfășurată. 



 O mai mare conștiinţă organizaţională și orientarea optimă a serviciilor ajută 

persoanele să lucreze mai eficient. Abilităţile sociale dezvoltate, precum și aptitudinile de 

conducere, influenţa, comunicarea, cooperarea și lucrul în echipă sunt considerate capacităţi 

dezirabile de care trebuie să dea dovadă în primul rând un manager. S. Campbeli Clark şi colab. 

(2003, p. 4) subliniază paralelismul între aptitudinile manageriale şi dimensiunile inteligenţei 

emoţionale prin următoarea comparare: 

 Aptitudini manageriale vs. Dimensiunile inteligenței 
 

Aptitudini manageriale 
(după Whetten şi Cameron) 

Dimensiunile inteligenței emoționale 
(după Goleman) 

 

Aptitudini personale Competențe personale 

1.Autoconştientizarea 
Conştientizarea liniei sensibile 
Conştientizarea valorii 
Conştientizarea stilului cognitiv 
Toleranţa ambiguităţii 
Locul controlului 
Conştientizarea stilului interpersonal 

1.Autoconştientizarea 
Conştiinţa propriilor emoţii 
Acurateţea înţelegerii propriilor trăiri 
Încrederea în sine 

 

2.Stăpânirea stresului 
Eliminarea stresului (prin managementul timpului, 
stabilirea scopurilor, competenţa interpersonală) 
Dezvoltarea rezistenţei (prin sănătate fizică, 
personalitate puternică, reţea de ajutor social) 
Rezistenţă temporară în faţa stresului (prin 
relaxare) 

2.Autocontrolul trăirilor afective 
Autocontrolul (stăpânirea mâniei, furiei, bucuriei etc. şi 
exprimarea acestora în mod firesc, adecvat) 
Toleranţă faţă de propriile frustrări şi anxietăţi 
Autocontrolul stresului 
Conştiinciozitate 
Adaptabilitate şi încredere în forţele proprii 

3.Rezolvarea creativă a problemelor 
Rezolvarea raţională a problemelor 
Creşterea creativităţii prin depăşirea piedicilor 
conceptuale 
Stimularea inovaţiei la ceilalţi 

3.Motivația personală 
Utilizarea în mod productiv a propriilor emoţii şi 
sentimente 
Focalizarea activităţii asupra unei sarcini şi 
manifestarea perseverenţei în rezolvarea ei 
Asumarea responsabilităţii actelor proprii 
Manifestarea iniţiativei, deschiderii faţă de nou, 
flexibilităţii, optimismului 

Aptitudini interpersonale Competenţa socială 

4.Comunicarea cu scop de suport 
Să ştii când să-i sfătuieşti pe alţii 
Ascultarea 
Prevenirea defensei la ceilalţi 

4.Empatia 
Înţelegerea celorlalţi 
Sensibilitate şi rezonanţă la trăirile celorlalţi 
Orientarea spre servicii 

5.Câştigarea de putere şi influență 
Creşterea puterii personale şi sociale 
Folosirea influenţei în mod înţelept 

5.Aptitudini sociale 
Aptitudini şi comportamente pro sociale 
Comunicarea şi stabilirea relaţiilor pozitive cu ceilalţi 



Neutralizarea influenţei nepotrivite a celorlalţi Managementul conflictului 
Colaborare şi cooperare, calităţi de a lucra în echipă 

6.Motivarea celorlalți 
Diagnosticarea problemelor de performanţă 
Dezvoltarea abilităţilor angajatului 
Crearea unui mediu de lucru motivant 

 

7.Managementul conflictului 
Diagnosticarea surselor de conflict 
Înţelegerea culturii şi diversităţii 
Controlarea confruntărilor interpersonale 

 

8.Împuternicire şi delegare 
Împuternicirea altora 
Delegarea efectivă 

 

9.Construirea de echipe efective 
Diagnosticarea etapelor dezvoltării echipei 
Sprijinirea efectivă a muncii în echipă 
Facilitarea conducerii echipei 

 

 

      Sursa: (S. Campbeli Clark şi colab., 2003, p. 4) 
              

Şi autorii aptitudinilor manageriale şi autorii inteligenţei emoţionale au furnizat sugestii 

astfel încât indivizii să-şi poată îmbunătăţii cunoştinţele în aceste domenii. Ambele mişcări 

promovează ideea că aceste aptitudini pot fi dezvoltate şi şlefuite de-a lungul întregii vieţi. 

 

CAPITOLUL 6 

INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN CONTEXT EDUCAŢIONAL FORMAL 

 

Dimensiuni ale integrării inteligenței emoționale în curriculum-ul educațional 

 

P. Sherlock a cercetat posibilitatea integrării inteligenţei emoţionale într-un plan de învăţământ 

care ar putea fi valabil în orice sistem de învăţământ. De-a lungul examinării mai multor modele 

de educaţie pe plan internaţional, s-a stabilit că valori ca receptivitatea faţă de nou, acceptarea, 

respectul şi toleranţa pot fi mai degrabă obţinute în cadrul unui plan de învăţământ care 

promovează dezvoltarea inteligenţei emoţionale. Competenţele individuale de conştiinţă de 

sine, autocunoaştere şi autoorganizare duc la dezvoltarea competenţelor sociale de lucru în 

echipă, de comunicare şi rezolvare a conflictelor. Aceste abilităţi ale inteligenţei emoţionale 

sunt cele care încurajază colaborarea între gânduri şi emoţii, între cognitiv şi afectiv. 



 Autorii studiilor privind legătura între educaţia internaţională şi inteligenţa emoţională 

ilustrează nevoia unei programe care să includă aptitudini tehnice şi aptitudini ale inteligenţei 

emoţionale care implică în primul rând toleranţă faţă de ceilalţi şi consideraţie faţă de 

perspectivele celorlalţi, lucru obţinut cel mai bine din dezvoltarea competenţelor inteligenţei 

emoţionale. Două dintre componentele inteligenţei emoţionale care merită să fie abordate în 

acest context educaţional sunt competenţa socială şi empatia, care duc la o conştientizare a 

sentimentelor celorlalţi, a nevoilor şi intereselor lor. Analiza studiilor în educaţie s-a realizat cu 

scopul determinării dacă valorile identificate conduc la concluzia că un plan de învăţământ 

trebuie să se focalizeze şi pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale.  

 Un model de educaţie internaţională prin inteligenţă emoţională, dar care poate fi 

extrapolat în orice cultură educaţională, cuprinde trei domenii. Primul este cunoaşterea sinelui 

(a învăţa să fii), care începe cu conştiinţa de sine şi cunoaşterea de sine şi ajunge la dezoltarea 

autocontrolului şi motivaţiei. Al doilea domeniu este cunoaşterea celorlalţi (a învăţa să 

conveţuieşti), care începe cu dezvoltarea capacităţilor empatice, de ascultare activă şi de 

apreciere faţă de noutate şi diversitate. Premisa este că educabili întâi învaţă să îşi controleze 

propriile emoţii şi să-şi asume responsabilitatea pentru acţiunile lor, apoi îşi dezvoltă 

capacitatea de a înţelege emoţiile celorlalţi. Al treilea domeniu este cel care include toate 

cunoştinţele unei materii (a învăţa să ştii, a învăţa să faci). 

 

Abordarea inteligenței emoționale din perspectiva performanțelor academice 

 

Cu toate că unii autori susţin că inteligenţa emoţională prezice succesul la lucru, la şcoală şi în 

relaţii, la fel de bine sau chiar mai bine ca inteligenţa academică, există puţine cercetări care să 

susţină sau să infirme această ipoteză. Ţinând cont de gama de variabile care intră în domeniul 

inteligenţei emoţionale, pare posibil ca cel puţin câteva dintre ele vor putea să prezică succesul, 

dar este posibil de asemenea ca nu toate să poată prezice toate tipurile de succes.  

 În 1992 T.B.Brazelton afirmă că modul cum învaţă un copil este în directă relaţie cu 

inteligenţa emoţională şi pentru obţinerea succesului personal trebuie îndeplinite următoarele 

condiţii (apud Rocco, 2001, p.181): 



 1. Încrederea în sine – de a avea sentimente pozitive faţă de sine, convingerea că sunt 

mai multe şanse de a reuşi decât a eşua în orice activitate. 

 2. Curiozitatea – tendinţa de a avea o gândire pozitivă îndreptată spre lucruri pozitive. 

 3. Intenţionalitatea – sentimentul competenţei şi eficienţei, capacitatea de a manifesta 

perseverenţă în atingerea ţelurilor propuse, amânarea satisfacerii imediate a trebuinţelor. 

 4. Autocontrolul – capacitatea de a controla acţiunile proprii. 

 5. Capacitatea de a stabili relaţii pozitive cu ceilalţi, printr-un comportament prosocial. 

 6. Abilităţi de comunicare interpersonală – dorinţa de a avea schimburi verbale şi 

ideative, de a împărtăşi emoţiile cu alţii şi de a avea încredere în aceştia. 

 7. Cooperarea – abilitatea de a echilibra nevoile personale cu ale altora în activitatea de 

grup. 

Problematica socială cu privire la inteligenţa emoţională a fost evidenţiată pe baza unei 

cercetări, prin administrarea Testului pentru Inteligenţă Emoţională (adaptat de M. Rocco după 

Bar-On şi D. Goleman), unor studenţi de la Universitatea de Vest din Timişoara. 

Obiectivul general a vizat identificarea nivelului inteligenţei emoţionale la diferite 

categorii de subiecţi şi relaţiile între aceasta şi câteva elemente care definesc performanţa şcolară, 

a studenţilor. Cercetarea a fost elaborată pe baza următoarelor obiective: 

O1. Determinarea nivelului inteligenţei emoţionale la diferite categorii sociale de 

studenţi. 

O2. Ierarhizarea valorică a modalităţilor concrete de a reacţiona în situaţii indicate, la 

diferite categorii sociale de studenţi. 

Pe parcursul studiului şi apoi a analizei statistice primare integrate în demersul 

interpretativ, am urmărit să răspund următoarelor interogaţii. 

I1. Care este relația între nivelul inteligenței emoționale şi performanțele academice în 

rândul populației masculine? 

I2. Care este relația între nivelul inteligenței emoționale şi performanțele academice în 

rândul populației feminine? 

I3. Cum este valorificat conținutul inteligenței emoționale în rândul populației 

masculine? 



I4. Cum este valorificat conținutul inteligenței emoționale, în rândul populației feminine? 

Această structură de interogaţii s-a formulat şi în legătură cu alte categorii de studenţi: 

urban–rural, profil exact-profil-umanist. 

Astfel după prelucrarea şi analiza statistică s-a obţinut un set de informaţii privind 

nivelul inteligenţei emoţionale a diferitelor categorii investigate, o distribuţie ierarhică a 

valorificării conţinutului inteligenţei emoţionale, precum şi relaţiile între inteligenţa emoţională 

şi performanţele academice. 

O primă secvenţă a instrumentului de lucru a vizat nivelul inteligenţei emoţionale la 

diferite categorii sociale de studenţi. Pe ansamblu atât populaţia masculină cât şi cea feminină 

au obţinut procentaje asemănătoare la toate nivelele de inteligenţă emoţională studiate. 

Trebuie remarcat faptul că notele obţinute de studenţii participanţi la studiu sunt destul de 

mici, mai mult de jumătate (52,1%) situându-se sub nivelul mediu de inteligenţă emoţională, 

conform testului. Aproximativ cealaltă jumătate de studenţi (46,7%) au obţinut valori medii ale 

inteligenţei emoţionale, iar foarte puţini (1,2%) au avut valori peste medie şi nici un participant 

nu s-a încadrat la nivelul excepţional (200 puncte) de inteligenţă emoţională. 

Performanţa academică a studenţilor a fost reprezentată, în prima fază a studiului, de 

media obţinută la disciplinele studiate şi a fost corelată cu nivelul inteligenţei emoţionale. 

Cercetarea a arătat că studenţii cu notele în intervalul 5,00-9,49 au avut procentaje semnificativ 

mai mari la nivelul inteligenţei emoţionale “sub medie”. Trebuie remarcat faptul că studenţii cu 

medie foarte mare (9,50-10,00) s-au evidenţiat şi în ceea ce priveşte inteligenţa emoţională, 

obţinând atât valori ”medii” uşor mai mari, cât şi valori ”peste medie” ale inteligenţei 

emoţionale. Se poate spune conform acestor date că nivelul inteligenţei emoţionale ridicat 

influenţează pozitiv performanţele academice. 

Următoarea secvenţă a instrumentului de lucru a vizat modalităţile concrete de a 

reacţiona în situaţii indicate, la nivelul diferitelor categorii sociale de studenţi. Completarea 

testului a avut în vedere asigurarea cât mai fidelă a transpunerii individului în situaţia respectivă 

şi alegerea uneia din variantele posibile de răspuns. Conform rezultatelor analizate, majoritatea 

studenţilor sunt conştienţi de emoţiile şi sentimentele personale şi înţeleg cauzele generatoare 

ale propriilor trăiri emoţionale. De asemenea itemii pentru care s-au obţinut valori mai mari ale 



răspunsurilor potrivite scenariului prezentat s-au referit la capacitatea empatică a studenţilor şi 

la cunoaşterea şi înţelegerea emoţiilor celorlalţi. 

Scorurile cele mai scăzute înregistrate de studenţii participanţi la studiu s-au referit la 

dificultatea elaborării unor soluţii alternative pentru rezolvarea unei situaţii sau iniţiativa 

schimbărilor în activitate şi incapacitatea de relaxare temporară în momentele de furie.  

Rezultatele obţinute sugerează că abilităţile inteligenţei emoţionale ar trebui să fie dezvoltate şi 

educate atât în ceea ce priveşte educarea copiilor, dar şi a persoanelor adulte. 

 

PARTEA III 

IMPORTANŢA SOCIALĂ A EMPATIEI ÎN ACTIVITĂŢILE EDUCAŢIONALE 

CAPITOLUL 7 

EMPATIA – UN CONSTRUCT AL INTELIGENŢEI SOCIALE 

 

Accepțiuni ale conceptului de empatie 

 

Dicţionarul de pedagogie, precizează că etimologic conceptul de "empatie" provine de la 

grecescul "empatheia-pasiune, afecţiune”, precum şi de la "pathos-emoţie, pasiune". Se poate 

deduce că empatia ar reprezenta o comunicare afectivă cu altul, o identificare cu alte persoane.  

 Empatia ca element al inteligenţei emoţionale și sociale are la bază cunoaşterea  celor 

din jur şi fără această cunoaştere nu se poate realiza acel act de transpunere, de identificare cu 

trăirile partenerilor. Procesul de comunicare între indivizi ţine seama de toate componentele 

sale psihologice, astfel sfera empatiei cuprinde atât latura cognitiv-afectivă, dar şi latura 

voliţională. Cercetătorii în domeniu apreciază că actul empatic este acceptat ca reprezentând 

acea capacitate de a gândi (cognitivul), a simţi (afectivul) şi a acţiona (volitivul) ca şi persoana cu 

care intri în relaţie. 

Dimensiunile principale ale conceptului de empatie ar putea fi: 

 1. dimensiunea cognitivă – capacitatea de a înţelege ce simte o altă persoană şi de ce; 

 2. dimensiunea afectivă – presupune trăirea aceloraşi stări cu o altă persoană; 



 3. dimensiunea conativă – presupune, pe lângă faptul că simţi impreună cu celălalt, dar 

simţi şi ce trebuie să faci pentru el. (Iluţ, 2004, p.89) 

Se impune delimitarea celor două concepte: cel de capacitate şi cel de comportament 

empatic. Empatia reprezintă o capacitate, deoarece ea poate fi considerată ca o însuşire 

aptitudinală care ajută individul să realizeze cu succes o activitate. Având valoare de aptitudine, 

capacitatea empatică are o parte ereditară şi o parte dobândită, oamenii nu se nasc cu această 

capacitate gata formată, ci cu posibilitatea de a deveni mai mult sau mai puţin empatici în 

relaţiile cu semenii lor. Capacitatea empatică se va contura treptat prin solicitarea ei pe bază de 

antrenament şi experienţă, ajungându-se în acest fel la comportamentul empatic. Chiar dacă 

oamenii au un potenţial empatic înnăscut, comportamentul empatic se învaţă, în primul rând 

prin experienţele de socializare care își au începutul în primii ani ai copilăriei și mai apoi în 

tendinţa de supravieţuire prin solidaritate de grup. 

 

Studiul empatiei în relaţia educator-educat  

 

Problematica comportamentului empatic între cele două grupuri sociale (profesori și studenţi) 

implicate în procesul educativ a fost evidenţiată cu ajutorul unui chestionar anonim aplicat 

studenţilor și profesorilor de la facultăţile din cadrul Univesităţii de Vest din Timișoara. S-a 

urmărit pe parcursul studiului care sunt sistemele de valori împărtășite atât la nivel inte-grupal 

cât și la nivel intra-grupal. Comportamentele valorizate de fiecare grup participant la cercetare 

pot explica performanţele empatice dintre profesori și studenţii cu care își desfășoară 

activităţile didactice. În acest scop am utilizat un chestionar R. Dymond adaptat  de R. 

Gherghinescu și prelucrat în vederea măsurării empatiei pe trei paliere: profesori – studenţi, 

profesori – profesori și studenţi – studenţi. 

 Obiectivul lucrării a vizat trei dimensiuni specifice procesului de învăţământ la care s-au 

raportat subiecţii participanţi. 

Dimensiunea cognitivă   

Formulează răspunsuri originale 

Reproduce cu fidelitate cursurile/seminariile 

Are nevoie să fie ajutat la aprofundarea cursurilor/seminariilor 



Știe răspunsul corect la orice întrebare 

Dimensiunea relațională 

 Ascultă întru-totul de profesori 

 Contrazice uneori profesori 

 Este în relaţii prietenești cu toţi colegii 

 Păstrează pentru sine ceea ce știe 

Dimensiunea atitudinală 

 Participă activ la cursuri/seminarii 

 Este sistematizat în gândire 

 Este ordonat 

 1. Pentru a afla Empatia profesorilor faţă de grupul de studenţi  se compară  aprecierile 

item cu item făcute de profesori la punctele C şi E (chstionar pentru profesori) cu aprecieri 

făcute de studenți la punctele A şi B (chestionar pentru studenţi). 

Analiza rezultatelor obţinute la prima situaţie în care au fost transpuși subiecţii 

demonstrează prin diferenţele și modul obţinut (63,4) un grad de empatie bun al profesorilor 

faţă de studenţi (87,3%). Se constată că pe dimensiunea cognitivă la intemul Formulează 

răspunsuri originale apar diferenţe semnificative privind răspunsurile celor două grupuri, chiar 

dacă răspunsul pozitiv este net superior în ambele cazuri (96,1% profesori faţă de 68,9% 

studenţi). Acest aspect corelat cu răspunsurile negative (3,9% profesori și 31,1% studenţi) 

conduce la idea că profesorii cred că studenţii valorizează într-o măsură mai mare originalitatea 

răspunsurilor și atitudinea creativă decât importanţa pe care o atribuie sudenţii în realitate 

acestui aspect. 

De asemenea tot pe dimensiunea cognitivă este aprecierea cu o valoare aproape 

identică atât între răspunsurile afirmative cât și între cele negative ale celor două grupuri 

pentru itemul Reproduce cu fidelitate cursurile/seminariile (13,7% profesori și 13,6% studenţi). 

Indiferent de categoria socială din care fac parte subiecţii, aceștia sunt de părere că raportarea 

strictă și cu fidelitate doar la cursurile sau seminariile predate nu este o calitate pentru 

pregătirea tinerilor. Cercetarea desfășurată a demonstrat faptul că majoritatea profesorilor 



participanţi la studiu înţeleg și se pot transpune în psihologia studenţilor și îi apreciază cât mai 

exact în scopul eficientizării actului instructiv-educativ. 

2. Pentru a afla Empatia studenţilor faţă de grupul de profesori se compară  aprecierile 

item cu item făcute de studenți la punctele C şi E (chestionar pentru studenţi) cu aprecieri 

făcute de profesori la punctele A şi B (chestionar pentru profesori). 

Analiza rezultatelor în acest caz conduce la o diferenţiere ceva mai mare între ce cred 

studenţii  ”ca și cum ar fi profesori” și ce au răspuns profesorii în situaţia respectivă (valoare în 

modul 124,8). Pe cele trei dimensiuni studiate se constată abateri mari între răspunsurile celor două 

grupuri rezultând un grad de empatie mai scăzut al studenţilor faţă de profesori (75,04% faţă de 

87,3%). Acest lucru este confirmat şi de testul χ2 toate valorile înregistrate de acesta fiind puternic 

semnificative. 

Pe dimensiunea cognitivă Știe răspunsul corect la orice întrebare este în mod diferit 

perceput de studenţii aflati în locul profesorilor (45,5%) și de profesori (66,7%), situaţie 

confirmată şi de valoarea semnificativă a testului χ2 (6,7 pentru p<0,01). 

Analizând în ansamblu toate răspunsurile, atât ale studenţilor cât și ale profesorilor se 

poate afirma că studenţii au un nivel de înţelegere mai scăzut al modului de gândire al 

profesorilor cu care își desfășoară activitatea diadctică. 

 

 Aspecte relevante în reprezentarea socială a inteligenței 

 

În studiul de faţă, pentru cunoașterea și verificarea rezultatelor anterioare, a fost necesar 

utilizarea unor metode și tehnici verbale calitative, precum interviurile intensive. Ghidul de 

interviu folosit a evidenţiat câteva aspecte relevante privind reprezentarea socială a inteligenţei 

și alte aspecte importante care decurg din impactul pe care aceasta îl are asupra indivizilor. 

Subiecţii participanţi la interviuri au fost profesori și studenţi din cadrul Universităţii de Vest din 

Timișoara. Analizând răspunsurile primte, se constată că, inteligenţei, în cele mai multe cazuri îi 

se acordă o importanţă deosebită, fie că vorbim de inteligenţa academică sau inteligenţa 

socială și emoţională. 



Din răspunsurile primite de la studenţi s-a constatat că aceștia corelează succesul în 

viaţă atât cu inteligenţa academică căt și cu inteligenţa emoţională, fiecare tip de inteligenţă 

joacă un rol esenţial în plan profesional și în viaţa personală. 

În opinia profesorilor valorizarea inteligenţei se bazează pe soluţiile adoptate sau 

maniera de realizare a strategiile de acţiune pe care le adoptă în diverse situaţii, pentru 

obţinerea unui plus de eficienţă sau a unor reușite, în felul în care stabilesc și consolidează 

relaţii interumane (gestionarea unor situaţii emoţionale sau rezolvarea de probleme). 

 

 

CONCLUZII ȘI DESCHIDERI 

 

Analiza și interpretarea datelor culese, în urma aplicării chestionarului a vizat valorizarea 

inteligenţei, principalele dimensiuni existenţiale în care aceasta este implicată, avantajele și 

dezavantajele pe care inteligenţa le presupune, precum și o autoevaluare din punct de vedere 

al inteligenţei a subiecţilor. Confirmând ideea importanţei de a fi privit ca o persoană 

inteligentă, rezultatele obţinute din ierarhizarea atributelor-valori au arătat că studenţii au 

plasat ”inteligenţa” pe primul loc (36,9% opţiuni în primul rând) la o diferenţă semnificativă faţă 

de celelalte atribute-valori date (următoarea clasată ”voinţa” cu 20% opţiuni în primul rând). În 

opinia studenţilor reușita în viaţă este determinată în mod hotărâtor de inteligenţa fiecărui 

individ. Valorile obţinute la variantele ”în mare măsură” și ”în foarte mare măsură” cumulate au 

evidenţiat acest fapt (77,2%).  

 O secvenţă importantă a instrumentului de studiu a vizat surprinderea celor mai 

importante asocieri atribuite conceptului de inteligenţă de către studenţi, conturate pe câteva 

categorii semnificative. În acest caz, inteligenţa este privită în primul rând prin prisma utilităţii, 

cu o finalitate bine conturată și determinată (27,07%). Este interesant de remarcat că deși, în 

urma rezultatelor obţinute, inteligenţei i s-a conferit o importanţă deosebită, aceasta nu 

reprezintă în opinia studenţilor o etichetă socială (2,98%). 

 Cei mai mulţi studenţi au considerat că nivelul de inteligenţă se modifică de-a lungul 

vieţii (81,9%), în primul rând prin acumulare de informaţii și cunoștinţe de-a lungul vieţii 

(44,1%) și apoi din cauze biologice(24,3%). În ceea ce privește principalele avantaje și 



dezavantaje a faptului de a fi inteligent în societatea actuală, studenţii au acordat cea mai mare 

importanţă avantajelor pragmatice (39,58%). Autoevaluarea nivelul de inteligenţă a condus la 

observaţia că mai mult de jumătate dintre participanţii la studiu s-au plasat în jurul notei 7 și 

notei 8, ceea ce evidenţiază o anumită preocupare în identificarea și conștietizarea nivelului 

intelectual al studenţilor. 

Având o primă imagine de ansamblu asupra relevanţei sociale a inteligenţei în viziunea 

studenţilor, s-a remarcat faptul că emoţiile legate de viaţa personală și cea profesională au 

ocupat un loc aparte. Pornind de la ideea că de cele mai multe ori comportamentul social al 

indivizilor nu poate fi explicat numai prin raţionalitate și inteligenţă academică, subiecţii 

participanţi la cercetare au dat o importanţă semnificativă emoţiilor din viaţa socială. ”Oamenii 

muncesc preponderent fie cu braţele (”muncă manuală”), fie cu intelectul (”munca 

intelectuală”), fie cu emoţiile (”munca emoţională”). Spre deosebire de munca manuală și cea 

intelectuală, care sunt obiectivate în produse de natură fizică sau spirituală (obiecte, opere 

știinţifice etc.), munca emoţională este identificabilă prin efectele sale asupra emoţiilor altora.” 

(Chelcea, S., 2008, p. 140) 

 În ceea ce privește teoriile și conceptele actuale care analizează emoţiile și importanţa 

lor socială (Iluţ, P., 2009, p. 570) se consideră că la un nivel general sunt două paradigme la care 

se poate face referire. Prima paradigmă este cea evoluționistă unde emoţiile sunt considerate 

universal umane și înnăscute. În acest caz explicaţia naturii emoţiilor se concretizează în nevoia 

de adaptare prin selecţie naturală, iar factorul cultural are doar rolul de a influenţa 

manifestarea emoţiilor. 

A doua paradigmă se referă la faptul că emoţiile sunt în primul rând construcţii 

socioculturale. Constructivismul sociocultural acceptă premisa unor dispoziţii biologice dar 

esenţial în dezvoltarea socială a indivizilor este însușirea unei culturi emoţionale specifice. 

 Toate aceste aspecte refelectă importanţa dezvoltării laturii emoţional-afective în orice 

domeniu de activitate și în viaţa de zi cu zi. Alături de calităţile intelectuale, abiltatea de a folosi 

emoţiile din propria cultură în mod adecvat, capacitatea de a empatiza cu cei din jur contribuie 

la a caracteriza o persoană inteligentă. 



 Importanţa acordată emoţiilor sociale în orice domeniu de activitate, dar și în viaţa de zi 

cu zi, a făcut posibilă următoarea parte a cercetării care a vizat determinarea nivelului 

inteligenţei emoţionale a diferitelor categorii de studenţi, ierarhizarea valorificării conţinutului 

inteligenţei emoţionale și relaţiile dintre inteligenţa emoţională și performanţele academice. În 

urma aplicării testului și analizei rezultatelor s-a constatat că nivelul general inteligenţei 

emoţionale al subiecţilor participanţi este unul mediu (46,7%) sau scăzut (52,1%). Performanţa 

academică, reprezentată prin media la disciplinele studiate, s-a corelat semnificativ cu 

inteligenţa emoţională, doar în cazul studenţilor cu medie foarte mare (9,50-10,00), unde 

valorile obţinute au fost peste nivelul mediu. 

 Secvenţele testului au arătat că majoritatea studenţilor sunt conștienţi de emoţiile și 

sentimentele personale și înţeleg cauzele generatoare ale propriilor trăiri emoţionale. Valori 

ridicate ale inteligenţei emoţionale s-au obţinut la scenariile privind cunoașterea și înţelegerea 

emoţiilor celorlalţi (81,1%), capacitatea empatică (77,7%) și depășirea obstacolelor fără 

scăderea încrederii în sine (63,9%). La valori medii și scăzute s-au situat alte trăsături ale 

inteligenţei emoţionale rezultate din modalităţi concrete de a reacţiona ale studenţilor. Valori 

medii ale inteligenţei emoţionale s-au obţinut la: înţelegerea cauzelor care provoacă starea 

emoţională negativă (53,3%), atitudinea faţă de diversitatea etnică, rasială, culturală (48,5%), 

Scorurile cele mai scăzute care au fost înregistrate de studenţi s-au referit la dificultatea 

elaborării unei soluţii alternative pentru rezolvarea unei situaţii (8,7%), incapacitatea de 

relaxare temporară în momentele de furie (9,7%). Cu toate că studenţii au arătat că sunt 

capabili să-și cunoască și să-și conștientizeze propriile emoţii și sentimente, aceștia le utilizează 

de multe ori în mod neconstructiv, mai ales când este vorba de motivaţia personală. 

Ultima partea cercetării se axează pe comportamentul empatic între cele două grupuri 

sociale (profesori și studenţi) implicate în procesul educativ. Analiza rezultatelor obţinute 

privind empatia profesorilor faţă de studenţi, demonstrează prin diferenţele și modul obţinut 

(63,4) un grad de empatie bun al profesorilor faţă de studenţi (87,3%). Cercetarea desfășurată a 

demonstrat faptul că majoritatea profesorilor participanţi la studiu înţeleg și se pot transpune 

în psihologia studenţilor cu care își desfășoară activităţile didactice, demonstrând pe toate 

dimensiunile studiate un grad de empatie ridicat.  



Analiza rezultatelor în cazul empatiei studenţilor faţă de profesori, conduce la o 

diferenţiere ceva mai mare (valoare în modul 124,8). Pe cele trei dimensiuni studiate se 

constată abateri semnificative între răspunsurile celor două grupuri rezultând un grad de 

empatie mai scăzut al studenţilor faţă de profesori (75,04% faţă de 87,3%). 

Empatia în grupul de studenţi este la un nivel ridicat, se remarcă pe toate dimensiunile 

răspunsuri foarte apropiate atât în situaţia în care fiecare student își afirmă părerea personală, 

cât și în situaţia în care apreciază ca și cum ar fi în locul colegilor. S-au obţinut în acest caz 

diferenţe foarte mici de la 9,9 procente până la doar 3 procente între răspunsuri. Studenţii 

înţeleg cum gândesc și se manifestă colegii lor, se transpun ușor în locul celorlalţi. 

În partea finală a cercetării cu ajutorul interviurilor intensive s-a urmărit obţinerea unei 

imagini de ansamblu asupra întregului studiu privind relevanţa socială a inteligenţei. Rezultatele 

anterioare în cea mai mare parte au fost verificate, atât profesorii, cât și studenţii consideră  că 

a fi inteligent este un atribut-valoare foarte important, chiar dacă în societatea actuală, pare că 

inteligenţa nu mai este apreciată. 

Se consideră conform răspunsurilor primite că persoanele cu un grad înalt de inteligenţă 

academică și/sau inteligenţă emoţională au șanse mai mari de a reuși în profesie și în viaţă. În 

general profesorii și studenţii își valorifică inteligenţa prin diverse activităţi care le dezvoltă 

spiritul creativ și curiozitatea de a se informa. De asemenea sunt apreciate activităţile didactice 

care se bazează pe comportament empatic și care determină o perfecţionare continuă și o 

diversitate mare în exprimare.   
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