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REZUMAT 

Profesorii şi părinţii au fost mereu interesaţi de succesul academic şi de adaptarea socială a 

copiilor, atât în cadrul formal oferit de şcoală cât şi în afara acesteia. Însă, doar în ultimul timp, 

cercetătorii au realizat că viaţa emoţională a copilului are un impact semnificativ asupra celor două 

aspecte amintite. Astfel, Inteligenţa Emţională a devenit un câmp important de cercetări în 

domeniul resurselor umane, management, educaţie şi psihologie. Goleman (1995) susţine că 

dezvoltarea aptitudinilor emoţionale ale elevilor este la fel de vitală ca dezvoltarea abilităţilor lor 

cognitive, astfel că IE este un concept la fel de important ca mult mai familiarul IQ. Mai mult, 

studiile recente au demonstrat faptul că IE prezice aproximativ 80% din succesul unei persoane în 

viaţă. 

Tema acestei cercetări o reprezintă studiul asupra importanţei inteligenţei emoţionale în 

performanţa şcolară, academică a elevilor. Cercetarea porneşte de la adevărul cuprins în afirmaţiile 

referitoare la faptul că anumite persoane au rezultate deosebite în practică şi reuşesc mai bine în 

viaţă decât altele, care au un IQ (cognitiv) mai mare.  

Inteligenţa emoţională este o „formă de inteligenţă care implică abilitatea monitorizării 

sentimentelor, emoţiilor proprii şi ale altora, facilitează discriminarea dintre acestea şi foloseşte 

informaţia pentru a controla unele situaţii sau acţiuni” (Salovey & Mayer, 1990)
1
. Ea este 

aptitudinea identificării şi gestionării eficiente a propriilor emoţii în raport cu scopurile personale 

(carieră, familie, educaţie etc), finalitatea constând în atingerea scopurilor, cu un minim de conflicte 

inter şi intrapersonale.  

Pe de altă parte, inteligenţa cognitivă este capacitatea de a învăţa lucruri noi, de 

reactualizare a informaţiilor, de raţionament, de aplicare a cunoştinţelor şi de rezolvare a 

problemelor (Kaplan & Sadock, 1991), capacitatea de adaptare la noile condiţii şi situaţii de viaţă. 

Această inteligenţă nu trebuie confundată cu informaţia care constituie cunoaşterea. 

Informaţia preluată prin învăţare de la alte persoane (educaţia părinţilor, materia predată în şcoli, 
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metode învăţate de la alţii ...) nu constituie inteligenţă. Doar aptitudinea de a produce informaţii noi 

din cele existente în scopul adaptării, prin raţiune proprie (descoperiri ale intelectului), constituie 

inteligenţă. 

Dacă un elev are suficiente cunoştinţe şi raţionează inteligent, dar nu-şi cunoaşte emoţiile şi 

sentimentele, astfel nereuşind să le gestioneze, să-şi promoveze ideile, întâmpină dificultăţi în 

încercarea de a-şi construi relaţiile cu ceilalţi şi de a avea performanţe şcolare de succes. 

În lumea modernă, copiii sunt învăţaţi să asculte, să nu dea frâu liber imaginaţiei (pentru că 

ar rezulta comportamente necivilizate sau nepermise), să răspundă numai când sunt întrebaţi. Tot 

ceea ce contează (uneori) e să ştie lecţiile şi temele aproape perfect, mecanic, dacă vor să obţină 

note bune, astfel nedezvoltându-şi abilitatea de a-şi exprima, comunica sentimente şi emoţii. Astfel, 

mulţi nu reuşesc azi în viaţă deşi au un nivel de inteligenţă cognitivă ridicat.  

Există un dezacord legat de caracteristica înnăscută sau dobândită a inteligenţei 

emoţionale, dar se consideră totuşi că, spre deosebire de gradul de inteligenţă cognitivă (care odată 

iniţiat rămâne constant de-a lungul vieţii),  inteligenţa emoţională, componentele ei, pot fi în cea 

mai mare parte învăţate. Astfel, gradul de inteligenţă emoţională poate fi crescut prin educaţie şi 

exerciţii (deşi unele componente ale inteligenţei emoţionale sunt tratate ca trăsături de personalitate, 

acestea fiind mai greu de modificat).  

Inteligenţa emoţională, înţeleasă drept capacitate de control şi autocontrol al stressului şi 

emoţiilor negative, este unul dintre cele mai studiate concepte în practica educaţională a zilelor 

noastre.  

Complexitatea mereu crescândă a societăţii contemporane face ca inteligenţa probată în 

context educaţional să fie insuficienta pentru mulţi dintre noi pentru rezolvarea problemelor 

cotidiene. Sunt  bine cunoscute cazurile a numeroşi  studenţi  geniali a căror performanţă pe durata 

şcolarizării depăşeşte sensibil reuşitele colegilor lor,  dar care nu reuşesc mai apoi să îşi valorifice 

potenţialul, eşuând în plan profesional din princina lipsei deprinderilor practice şi a celor sociale. 

Există şi reversul acestei situaţii, persoanele care, deşi modest dotate intelectual, dovedesc o bună 

adaptare socială la o mare varietate de contexte, fiind consideraţi oameni de succes. Nu trebuie 

omis faptul că în cele două medii, educaţional şi social, problemele cu care ne confruntăm sunt 

calitativ diferite. Mediul educaţional ne supune rezolvării,  prioritar, probleme bine definite, adică 

probleme pentru care, de regulă, există un singur răspuns corect. Prin contrast, problemele vieţii 

cotidiene sunt slab definite, ceea ce permite abordarea lor din mai multe perspective, iar pentru ele 

nu există niciodată o soluţie perfectă. Din dorinţa de a depăşi acest aparent paradox, cercetătorii au 

introdus o serie de termeni noi, printre care şi inteligenţa emoţională. 

                                                                                                                                                                                                
1 Salovey, P.; Mayer, J.D., Emottional Intelligence in Imagination, Cognition and Personality, 9, p. 189 
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Atât prin partea sa teoretică cât şi prin cea practică, lucrarea încearcă să plaseze acest 

concept de IE în relaţie cu sistemul educaţional, mai exact cu performanţa academică a elevilor.  

 

Cunoaşterea lacunară sau necunoaşterea elementelor inteligenţei emoţionale, lipsa 

activităţilor pentru dezvoltarea ei, efectele negative asupra adaptabilităţii în general şi asupra 

performanţei în particular, în cadrul Liceului Tehnologic “Avram Iancu”, constituie motivaţia 

acestui studiu. 

Rezultatele unor cercetări (vezi Goleman, Inteligenţa emoţională) au arătat că dezvoltarea 

emoţională a elevilor este decisivă nu doar pentru rezultatele şcolare ci şi pentru o viaţă de succes. 

De exemplu, cercetătorii au demonstrat că elevii care au sistem emoţional stabil la vârsta de 4 ani 

au rezultate mult mai bune la diversele examinări existente pentru admiterea la facultate. 

Capacitatea de a recunoaşte şi de a face faţă emoţiilor duce la performanţe mai mari la şcoală, în 

muncă şi în relaţiile interumane. 

 Plecându-se de la rolul adaptativ al afectivităţii s-a constatat că persoanele care au un 

coeficient intelectual (IQ - indice al nivelului de dezvoltare al inteligenţei, stabilit prin raportarea 

vârstei mentale la vârsta cronologică) înalt sau o inteligenţă academică foarte bine dezvoltată se 

descurcă mult mai puţin în viaţa de zi cu zi, în timp ce altă categorie de subiecţi, deşi au un IQ mai 

redus în comparaţie cu primii, au rezultate deosebite în practică. De la aceste situaţii a apărut 

întrebarea :„Cum reuşesc aceştia să aibă succese în situaţii critice, să facă faţă oricând în 

împrejurări de viaţă?“. Sternberg (1988) a rugat oamenii de pe stradă să arate ce înţeleg ei printr-o 

persoană inteligentă. În urma analizei răspunsurilor la acest sondaj a ajuns la concluzia că ei dispun 

de o altă abilitate decât inteligenţa academică, datorită căreia reuşesc să depăşească obstacolele 

vieţii de zi cu zi. Această abilitate a fost raportată iniţial la inteligenţa socială care desemnează 

capacitatea de a înţelege şi de a stabili relaţii cu oamenii. 

 Inteligenţa socială a fost definită de către Thorndike
2
 (1920) ca fiind capacitatea de a 

înţelege şi de a reacţiona inteligent în relaţiile interumane. H. Gardner (1993), teoreticianul 

inteligenţelor multiple a introdus termenii de inteligenţă interpersonală şi intrapersonală, forme de 

inteligenţă ce permit omului o adaptare superioară la mediu social mai apropiat sau îndepărtat lui. 

Tipurile de inteligenţă multiplă sunt: verbală/lingvistică, logico-matematică, spaţială, kinestezică, 

muzicală, intrapersonală, interpersonală şi naturalistă. Ulterior, Gardner a introdus şi tipul de 

inteligenţă existenţialistă. Această teorie a inteligenţelor multiple insistă asupra faptului că 

inteligenţa nu trebuie concepută ca un construct unidimensional, ci ca o serie de şapte inteligenţe 

                                                           
2 Thorndike, E.L, Intelligence and its use, in Harper’s Magazine, 140, 1920, p.227-235. 
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independente. Această perpsectivă permite individului să „manifeste transformările şi modificările 

percepţiilor individuale” şi să „recreeze aspecte ale propriilor experienţe”
3
 .   

Gardner susţinea că, în majoritatea sistemelor educaţionale şi culturale, se acordă 

importanţă doar inteligenţei verbale şi celei logico-matematice, neglijându-se celelalte dimensiuni 

ale inteligenţei multiple. El recomandă acordarea atenţiei necesare atât copiilor/elevilor care 

manifestă înclinaţii spre domenii artistice, naturaliste etc, cât şi copiilor care adesea sunt etichetaţi 

ca având probleme la învăţătură, probleme de atenţie/concentrare la lecţii. Acesta propune o 

transformare majoră a sistemului educaţional: profesorii şi educatorii trebuie să fie capabili să 

prezinte lecţiile într-o varietate de moduri, utilizând muzica, teatrul, activităţile artistice, 

multimedia, munca în echipă, introspecţia, excursiile şi multe altele (interdisciplinaritate, 

transdisciplinaritate). Teoria inteligenţei multiple îi îndeamnă pe aceştia să abordeze o modalitate 

de lucru prin care fiecare copil beneficiază de oportunitatea de a învăţa pe căi care se armonizează 

cu modul lui unic de gândire. Nu există o modalitate perfectă de învăţare, dar este important ca 

educatorul şi părintele să găsească calea de învăţare potrivită fiecărui copil. Teoria inteligenţei 

multiple are implicaţii puternice şi în procesul de învăţare şi dezvoltare al adulţilor, oferindu-le o 

nouă perspectivă prin care să-şi analizeze modul de viaţă, meseria şi pasiunile. De asemenea, prin 

intermediul unor programe de dezvoltare personala, îşi pot redescoperi înclinaţiile pe care le-au 

avut în copilărie şi care le-au fost inhibate datorită unui mod de gândire şi de învăţare stereotip. 

Mulţi psihologi şi-au dat seama că această abilitate care asigură succesul în viaţa cotidiană 

este, pe de-o parte distinctă de inteligenţa academică (teoretică), dar, pe de altă parte, constituie un 

fel de sensibilitate specifică faţă de practică şi relaţiile interumane. "Astfel s-a născut o nouă formă 

de inteligenţă - cea emoţională"
4
  

 Studiile privind inteligenţa emoţională sunt relativ recente, ele debutând în jurul anilor ‘90. 

S-au conturat trei mari direcţii în definirea inteligenţei emoţionale, reprezentate de John D. Mayer 

şi Peter Salovey, Reuven Bar-On şi Daniel Goleman. 

Mayer şi Salovey (1990, 1993) consideră că inteligenţa emoţională implică abilitatea de a 

percepe cât mai corect emoţiile şi de a le exprima, abilitatea de a genera sentimente atunci când ele 

facilitează gândirea şi abilitatea de a cunoaşte şi de a percepe emoţiile şi de a le regulariza pentru a 

promova dezvoltarea emoţională şi intelectuală. 

În 1992, Reuven Bar-On a stabilit componentele inteligenţei emoţionale pe care le grupează 

astfel: 

a) Aspectul intrapersonal: conştientizarea propriilor emoţii - abilitatea de a recunoaşte propriile 

sentimente; optimism (asertivitate) - abilitatea de a apăra ceea ce este bine şi disponibilitatea de 

                                                           
3 Gardner, H., Multiple Intelligence, Basic Books, New York, 1993, p. 173. 
4 Roco, M., Creativitate şi inteligenţă emoţională,  Ed. Polirom, Iaşi, 2004, p. 139. 
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exprimare a gândurilor, credinţelor, sentimentelor, dar nu într-o manieră distructivă; respect - 

consideraţie pentru propria persoană - abilitatea de a respecta şi accepta ce este bun, în esenţă; 

autorealizare - abilitatea de a realiza propriile capacităţi potenţiale, capacitatea de a începe să te 

implici în căutarea unor scopuri, ţeluri care au o anumită semnificaţie pentru tine; independenţă - 

abilitatea de a te direcţiona şi controla singur în propriile gânduri şi acţiuni, capacitatea de a fi liber 

de dependenţele emoţionale. 

b) Aspectul interpersonal: empatie - abilitatea de a fi conştient, de a înţelege şi aprecia sentimentele 

celorlalţi; relaţii interpersonale - abilitatea de a stabili şi menţine relaţii interpersonale reciproc 

pozitive; responsabilitate socială - abilitatea de a-ţi demonstra propria cooperativitate ca membru 

contribuabil şi constructiv în grupul social căruia îi aparţi sau pe care l-ai format. 

c) Adaptabilitate: rezolvarea problemelor - abilitatea de a fi conştient de probleme şi de a le defini 

pentru a implementa potenţialele soluţii; testarea realităţii - abilitatea de a stabili, a evalua 

corespondenţele între ceea ce înseamnă o experienţă şi care sunt obiectivele existente; flexibilitate - 

abilitatea de a-ţi ajusta gândurile, emoţiile şi comportamentul pentru a schimba situaţia şi condiţiile. 

d) Controlul stressului: toleranţa la stress - abilitatea de a te împotrivi evenimentelor stresante fără a 

te poticni, precum şi abilitatea de a face faţă acestora în mod activ şi pozitiv; controlul impulsurilor, 

abilitatea de a rezista sau amâna impulsivitatea şi de a goni tentaţia care te determină să acţionezi în 

grabă. 

e) Dispoziţia generală: fericire - abilitatea de a te simţi satisfăcut de propria viaţă, de a te simţi bine 

singur şi împreună cu alţii; optimism - abilitatea de a vedea partea frumoasă a vieţii. 

Conform viziunii lui Daniel Goleman, constructele care compun această formă a inteligenţei 

sunt: conştiinţa de sine - încredere în sine; auto-controlul - dorinţa de adevăr, conştiinciozitatea, 

adaptabilitatea, inovarea; motivaţia - dorinţa de a cuceri, dăruirea, iniţiativa, optimismul; empatia - 

a-i înţelege pe alţii, divesitatea, capacitatea politică; aptitudinile sociale-influenţa,comunicarea, 

managementul conflictului, conducerea, stabilirea de relaţii, colaborarea, cooperarea, capacitatea de 

lucru în echipă.  

  În prezent, există un dezacord dacă inteligenţa emoţională e mai mult un potenţial înnăscut 

ori dacă ea reprezintă un set de abilităţi, competenţe sau îndemânări învăţate. D. Goleman (1998), 

amintit de Mihaela Roco, susţine că "spre deosebire de gradul de inteligenţă, care rămâne acelaşi 

de-a lungul vieţii sau de personalitatea care nu se modifică, competenţele bazate pe inteligenţa 

emoţională sunt abilităţi învăţate" 
5
. Cu alte cuvinte, în opinia acestuia, orice om îţi poate ridica 

gradul de inteligenţă emoţională prin educaţie şi exerciţii, însă unele componente ale inteligenţei 

emoţionale, tratate ca însuşiri de personalitate, nu s-ar putea modifica pe parcursul vieţii 

individului.   

                                                           
5 Roco, M., op. cit., p. 142-143. 
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Pentru a reuşi în viaţă, Goleman consideră că fiecare dintre noi ar trebui să înveţe şi să 

exerseze principalele dimensiuni ale inteligenţei emoţionale: conştiinţa propriilor emoţii, controlul 

emoţiilor, motivarea personală (exploatarea, utilizarea emoţiilor în mod productiv); empatia - 

citirea emoţiilor; dirijarea (conducerea) relaţiilor interpersonale. 

Abilitatea emoţională trebuie să fie dezvoltată astfel încât coeficientul de emoţionalitate să 

reuşească să se ridice peste medie. Abilitatea emoţională va fi foarte utilă în creşterea şi educarea 

copiilor. Părinţii şi educatorii vor putea să le dezvolte copiilor potenţialul emoţional şi social 

învăţându-i să adopte şi să-şi dezvolte caracteristicile inteligenţei emoţionale: să-şi identifice 

sentimentele personale şi să le diferenţieze, să înveţe mult mai mult despre modul cum şi unde se 

pot exterioriza sentimentele, să-şi dezvolte empatia - abilitatea de a-şi pune sentimentele în acord 

cu alţi, să citească limbajul trupurilor şi alte aspecte nonverbale şi paraverbale, pentru a înţelege 

comunicarea,  să înveţe să asculte, să înveţe să fie constructivi. 

Evaluarea pedagogică este relevată prin performanţa şcolară, academică ce reprezintă 

totalitatea modificărilor personalităţii elevului însuşite prin învăţare. În conceptul de performanţă 

şcolară îşi au locul atât schimbările de natură culturală (acumularea cunoştinţelor) cât şi cele de 

dezvoltare a personalităţii. 

Activitatea pedagogică necesită monitorizarea continuă a performanţei, asigură o imagine 

clară şi pentru a putea observa şi înregistra schimbările afective. Dacă în afara cunoştinţelor 

acumulate, elevilor nu le sunt apreciate şi alte valori, unele grupuri de elevi vor suferi situaţii 

sociale speciale. 

Tendinţa temporară de performanţă, nivelul de performanţă denotă capacitatea de adaptare a 

elevului la metodele pedagogice aplicate. Diferenţele de performanţă nu se manifestă doar prin 

nivelul lor ci şi prin adaptarea la, sau prin acceptarea diferitelor tipuri de activităţi.  

Performanţa elevilor din grupurile şcolare industriale şi de meserii pot fi analizate după 

criteriul cunostinţelor generale şi după cel al cunostinţelor profesionale (unii elevi au rezultate 

excelente la cunoştinţe generale şi mai slabe sau critic slabe la cele profesionale şi invers). Factorii 

nonintelectuali pot hotărî performanţa şcolară, dar conţinutul şi modalităţile pedagogice de predare 

trebuie adaptate nivelului intelectual. Pe parcursul învăţării, factorul intelectual polivalent şi 

modelabil poate fi adaptat conţinutului, tipului şi structurii activităţii. 

 Performanţa, în abordarea cercetătorilor are două accepţiuni: (a) rezultat supramediu la care 

trebuie să ajungă toţi elevii, în cazul acesta vorbim despre perfomanţe; (b) rezultat excepţional, de 

care sunt capabili 15-20% din elevi, în cazul acesta vorbim de performanţe superioare. Ca norme de 

acţiuni formative au fost stabilite următoarele principii ale performanţei: (a) principiul 

complexităţii; (b) principiul devenirii; (c) principiul contiguităţii; (d) principiul însuşirii conştiente; 

(e) principiul discitaţional. 
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 Astfel, performanţa este definită, în lucrările actuale de pedagogie, în două sensuri de bază: 

rezultatul obţinut de elev în urma unei activităţi de învăţare şi rezultate de excepţie care depăşesc 

nivelul atins în mod obişnuit.  

O problemă delicată rămâne cea legată de distincţia dintre inteligenţa educaţională şi 

inteligenţa emoţională. Într-o accepţiune larg acceptată, conceptul de inteligenţă poate fi descris ca 

o abilitate generală, în mare măsură moştenită, de a transforma informaţiile preexistente în noi 

concepte şi deprinderi. În majoritatea lor, teoreticienii inteligenţei emoţionale consideră că 

inteligenţa educaţională şi cea emoţională sunt două forme distincte de inteligenţă. Ele au, desigur, 

şi lucruri în comun. Ambele forme de inteligenţă operează cu cunoştinţe declarative şi factuale şi 

ambele aplică aceste cunoştinţe într-o manieră flexibilă. Cunoştinţele declarative vizează 

înţelegerea naturii unor situaţii particulare, pe când cele procedurale se referă la ceea ce trebuie 

realmente făcut în situaţii specifice. A fi flexibil în aplicarea cunoştinţelor declarative şi 

procedurale însemnă să înţelegi ce se întâmplă într-o situaţie nouă şi necunoscută şi, respectiv, să 

ştii ce trebuie făcut în asemenea situaţii.  

Ceea ce diferenţiează însă explicit cele două forme de inteligenţă este dat de contextele şi 

modalităţile în care ele fac apel şi aplică cunostinţele. Astfel, inteligenţa educaţională este implicată 

în mod uzual în rezolvarea problemelor bine definite, adică cele pentru care se pot specifica 

complet starea iniţială, starea finală, precum şi paşii ce trebuie urmaţi pentru a trece de la starea 

iniţială la cea finală. Pentru aceste probleme, întotdeauna  există o soluţie care poate fi considerată 

cea mai bună. Prin contrast, inteligenţa emoţională este implicată în rezolvarea problemelor slab 

definite, adică acelea ce pot fi interpretate în diferite moduri şi pentru care nu există o soluţie 

optimă obiectivă; cu toate acestea, diferitele abordări pot conduce la rezultatul dezirabil. Cele mai 

multe dintre problemele cu care ne confruntăm sunt de natură socială şi este unanim accceptat 

faptul că inteligenţa emoţională are o mult  mai puternică valoare predictivă pentru succesul social 

decât cea conferită de inteligenţa educaţională. O serie de cercetări au dovedit că tinerilor ce 

manifestă  tulburări de comportament social (agresivitate, devianţă criminală) le lipsesc 

deprinderile de monitorizare şi interpretare a emoţiilor celorlalţi. Ei nu sunt capabili, de exemplu, 

să ofere o interpretare corectă a expresiilor faciale ale partenerilor sociali, ceea ce probează absenţa 

inteligenţei emoţionale. De asemenea, s-a demonstrat că aprecierile asupra competenţei sociale (un 

indicator fidel al inteligenţei emoţionale) care provin de la prieteni, părinţi, educatori şi profesori 

sunt mult mai buni predictori ai succesului social decât scorurile inteligenţei educaţionale. În baza 

unor astfel de descoperiri se presupune că inteligenţa emoţională ar fi în măsură să prezică 

variabilitatea succesului social mult mai exact decât trăsăturile de personalitate.  
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De fapt, deşi inteligenţa emoţională este un construct circumscris de cadrul mai larg al 

inteligenţei, datele experimentale probează o  legătură mult mai strânsă între inteligenţa emoţională 

şi dimensiunile personalităţii decât între inteligenţa emoţională şi cea educaţională.  

 

Metodologia cercetării 

 

 1. Scopul şi obiectivul cercetării  

Scopul studiului este evidenţierea necesităţii de elaborare şi aplicare a unor metode de 

dezvoltare a inteligenţei emoţionale, a consilierii elevilor pentru cunoaşterea propriilor emoţii, 

gestionarea şi direcţionarea adecvată a acestora, a dezvoltării empatiei şi relaţiilor personale, 

rezultatele putând genera noi alternative în educaţie. 

Obiectivul urmărit este reprezentat de studiul asocierii inteligenţei emoţionale cu 

performanţa şcolară prin comparaţie cu inteligenţa cognitivă. Studiul îşi propune verificarea 

ipotezelor create pe fondul teoriilor, relativ eşantionului de elevi studiaţi. Concluziile vor fi puse în 

atenţia cadrelor de conducere a grupurilor şcolare cu profile tehnologice. 

2. Ipotezele cercetării 

Studiul îşi propune verificarea ipotezelor create pe fondul teoriilor, relativ eşantionului de 

elevi studiaţi. 

Ipoteza generală: 

Inteligenţa emoţională influenţează rezultatele la învăţare exprimate prin performanţa 

şcolară. 

Ipoteza specifică: Hs1 

Performanţa şcolară bună se asociază semnificativ cu nivelul ridicat al inteligenţei 

emoţionale. 

Ipoteza nulă: H01 

Performanţa şcolară nu se asociază semnificativ cu inteligenţa emoţională. 

Ipoteza specifică: Hs2 

Elevii cu nivelul înalt al inteligenţei emoţionale au o performanţă şcolară semnificativ mai 

mare decât cei cu nivelul scăzut al inteligenţei emoţionale. 

Ipoteza nulă: H02 

Între elevii cu nivel înalt al inteligenţei emoţionale şi cei cu nivelul scăzut al inteligenţei 

emoţionale nu sunt diferenţe semnificative la performanţa şcolară. 

3.  Eşantionul 

Eşantionul, datorită faptului că provine din clase şcolare, este de constituţie multistadial 

randomizată (selecţie indirectă a subiecţilor prin intermediul grupurilor la care aparţin). Eşantionul 
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este extras din populaţia claselelor a X-a, a XI-a de liceu şi şcoală de arte şi meserii ale Liceului 

Tehnologic „Avram Iancu”, Tîrgu-Mureş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Instrumente de măsură (metode şi tehnici) 

Chestionarul de Inteligenţă emoţională (Schutte, 1998) 

Chestionarul are 33 itemi, cotaţi de la 1 (dezacord total) la 5 (acord total), dintre care itemii 

5, 28 şi 33 sunt cotaţi invers. Scorul se obţine prin suma tuturor itemilor. Scala a fost utilizată în 

numeroase studii.  

Prezentarea unor eşantioane, a mediilor şi abaterilor standard caracterizează chestionarul.  

Eşantion Medii 
Abateri 

standard 

Terapeuţi de sănătate mintală 135 20 

Criminali condamnaţi 120 17 

Clienţi în tratament pentru abuz de substanţe 122 14 

Studenţi în primul an de studiu 126 12 

Profesori 142 9 

Angajaţi din şcoli publice 132 14 

Studenţi de religie 132 16 

Vânzători (vânzare cu amănuntul) 130 15 

Asistenţi medicali la domiciliu 133 15 

Femei 131 15 

Bărbaţi 125 16 

 

 

60.47%39.53%

feminin masculin

20.93%

53.49%

4.65%
20.93%

16 17 18 19

Graficul nr. 1 Procente după sex 

Graficul nr. 2 Procente după vârstă 

Tabelul nr. 4 Eşantioane chestionate 
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Inteligenţa emoţională măsurată cu această scală corelează semnificativ pozitiv cu stima de 

sine, starea de dispoziţie pozitivă, persistenţa la efort, deschiderea spre noi experienţe, optimismul, 

controlul impulsurilor, GPA (Grade Point Average – grade standardizate pentru diferite nivele de 

înţelegere în diferite culturi), empatia, abilităţi sociale, comportamentul cooperant. 

Testul de inteligenţă - Horia Pitariu, Magda Kulcsar, un test de inteligenţă generală cu 60 de 

itemi şi barem de timp (45 minute) pentru completare. Scorul brut este constituit din suma 

răspunsurilor corecte (1 punct pentru fiecare), care apoi se transformă în IQ cu ajutorul unui tabel 

de date organizat pe grupe de vârstă.  

Testul conţine probleme de logică, de comprehensiune generală, matematice, de 

reprezentare de figuri şi de cunoştinţe. 

Datele performanţei şcolare sunt reprezentate de media generală a notelor materiilor pe trei 

semestre. 

5.  Metoda de lucru 

Pentru a nu distorsiona rezultatele statistice obţinute prin testare, s-a exclus posibilitatea 

unor surse de eroare ca:  

 evenimente externe cu relevanţă asupra investigaţiei – perioadă de examene sau teze, 

evenimente culturale sau sportive, evenimente stresante (inspecţie, cercetare din partea 

poliţiei), sărbători religioase sau oficiale; 

 erori de selecţie – clasele care compun grupurile constau din subiecţi aleşi aleator; 

 pierderea de subiecţi – testele s-au administrat o singură dată, în bloc pentru a nu pierde 

subiecţi prin neprezentare; 

 efectul difuziunii – testarea nu a fost anunţată în prealabil pentru ca răspunsurile să nu 

poată fi pregătite, discutate sau intenţia de testare să nu fie interpretată. 

S-a efectuat astfel o testare în condiţii standard, în săli de clasă, cu aplicarea aceloraşi 

chestionare prin citirea aceloraşi instrucţiuni (acestea se află înscrise pe fiecare chestionar) în 

aceeaşi zi, în orele de dinaintea mesei (în timpul orelor de diriginţie). 

Designul cercetarii este de tip non-experimental (studiu observaţional). 

Operţionalizarea variabilelor 

Variabilele folosite pentru evaluare prin analiză statistică sunt independente şi nemodificate 

de către cercetător, iar cele dependente sunt considerate modificate la influenţa celor independente. 

Variabilele independente sunt inteligenţa emoţională, şi IQ (cognitivă). 

Variabila dependentă este performanţa şcolară. 

Studiul foloseşte la un moment dat, pentru o mai bună evaluare, şi variabila vârstă cu 

statutul de variabilă independentă (pentru clarificarea diferenţelor în funcţie de acest factor). 
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6.  Procedee statistice utilizate pentru analiza datelor  

Pentru a vizualiza ansamblul datelor s-a folosit un tabel cu indici statistici: media, abaterea 

standard, mediana, modul, valoarea minimă, valoarea maximă şi suma variabilelor. 

Pentru studiul formei distribuţiei s-a folosit histograma. Forma distribuţiei e bine să fie cât 

mai apropiată de cea normală (simetrică). S-au folosit reprezentări grafice de frecvenţă şi 

comparaţie, tabele de frecvenţă (de tip crosstable). În analiza corelaţională s-a verificat asocierea 

dintre variabilele inteligenţă emoţională, IQ şi performanţa şcolară, calculându-se coeficientul de 

corelaţie biserial “r“, Bravais - Pearson. Pentru compararea mediilor şi studierea semnificaţiei 

diferenţei lor în scopul confirmării diferenţelor semnificative dintre variabilele mai sus amintite s-a 

aplicat testul T pentru eşantioane independente. 

S-a efectuat şi analiză de varianţă pentru verificarea diferenţelor în funcţie de vârsta 

subiecţilor. Pentru aceste analize statistice s-a utilizat programul SPSS. 

Analiza şi interpretarea rezultatelor  

1. Indicatori statistici 

Tendinţa generală către valoarea centrală, dispersia datelor din jurul acesteia, minima, 

maxima şi suma valorilor obţinute prin chestionarea elevilor pentru inteligenţa emoţională, IQ şi 

performanţa şcolară sunt sintetizate în tabelul următor. Nivelul 1 şi 2 reprezintă factorul de 

dihotomizare al eşantionului în funcţie de inteligenţa emoţională. 

  Media Mediana Modul 
Abatere 

standard 
Minim Maxim Suma 

Inteligenţa 

emoţională 

Nivel 1 111.14 112.00 112 8.380 87 121 2334 

Nivel 2 132.64 129.00 122 9.654 122 152 2918 

IQ 
Nivel 1 89.24 88.00 70 16.595 62 126 1874 

Nivel 2 88.36 86.00 80 15.549 68 120 1944 

Performanţa 

şcolară 

Nivel 1 6.75 6.68 6.22 0.467 5.95 7.57 141.76 

Nivel 2 7.22 7.15 6.15 0.702 6.15 8.48 158.90 

Tabelul nr. 5 Indicatori statistici 

Media datelor pentru nivelul de inteligenţă emoţională a grupului de elevi cu inteligenţă 

emoţională scăzută este mai mică decâ cea a grupului cu inteligenţă emoţională ridicată, diferenţa 

fiind de 21.5, media datelor pentru coeficientul de inteligenţă şi cea a performanţei şcolare (funcţie 

de inteligenţa emoţională) sunt sensibil apropiate. 

Dispersia cea mai mare a datelor o prezintă datele coeficientului de inteligenţă cognitivă 

(IQ), cea mai mică varianţă fiind însă a mediilor care reprezintă performanţa şcolară. 

Din punct de vedere al inteligenţei cognitive, eşantionul de elevi nu este atât de compact ca 

în cazul inteligenţei emoţionale.  Mediile care reprezintă performanţa şcolară sunt în schimb foarte 
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puţin împrăştiate (dispersate) în jurul valorii centrale, eşantionul fiind compact din acest punct de 

vedere. Aceste diferenţe vor fi analizate în continuare cu scopul verificării ipotezelor. 

 

2. Histograme 

Prezentarea grafică a frecvenţei pe intervale pentru valorile grupului de date studiat şi 

vizualizarea curbei de normalitate pentru observarea formei distribuţiei, pe variabilele inteligenţă 

emoţională, QI, performanţă şcolară ale întregului eşantion, se poate observa în următoarele 

histograme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histograma nr. 1 
Inteligenţă emoţională 
m = 122,1; σ = 14,08 

Histograma nr. 2 
QI 

m = 88,8; σ = 15,8 

Histograma nr. 3 
Performanţă şcolară 
m = 6,99; σ = 0,64 

Curbă uşor asimetrică spre valori mari, 

care indică o bună împrăştiere a  valorilor 

datelor inteligenţei emoţionale în 

eşantionul studiat. 

Curbă uşor asimetrică spre valori sub 

media valorilor IQI, dispersia valorilor 

este destul de mare. 

Curbă uşor asimetrică spre valori sub media valorilor performanţei şcolare, dispersia 

valorilor este mică (grup de date omogen). 
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Distribuţiile datelor variabilelor inteligenţă emoţională, IQ şi performanţă şcolară pentru întregul 

eşantion se încadrează între limitele de normalitate conform proporţiilor dintre valorile şi erorile 

standard ale testelor Skewness şi Kurtosis (-2 şi +2). 

 

 Raport Skewness Raport Kurtosis 

Inteligenţă emoţională 0.243 0.134 

QI 1.543 0.454 

Performanţă şcolară 1.659 0.456 

Tabelul nr. 6 Rapoarte Skewness şi Kurtosis 

 

Distribuţiile valorilor inteligenţei emoţionale, IQ, performanţă şcolară prezentate în 

histograme sunt aproape simetrice, eşantionul prezintă normalitate şi din acest puncte de vedere, 

folosirea testelor statistice parametrice este oportună. 

3.  Grafice comparative ale frecvenţei 

Analiza frecvenţei pentru performanţa şcolară în funcţie de inteligenţa emoţională este 

prezentată în următoarele tabele. 

Nivel 

Inteligenţă emoţională 
 

Nivel Performanţă şcolară 

Total Mediu scăzut 

şi scăzut 

Mediu înalt şi 

înalt 

Scăzut 

frecvenţa 20 1 21 

frecvenţa expectată 17.1 3.9 21.0 

% după Nivel Int emoţională 95.2% 4.8% 100.0% 

% după Nivel Perf şcolară 57.1% 12.5% 48.8% 

% Total 46.5% 2.3% 48.8% 

Înalt 

frecvenţa 15 7 22 

frecvenţa expectată 17.9 4.1 22.0 

% după Nivel Int emoţională 68.2% 31.8% 100.0% 

% după Nivel Perf şcolară 42.9% 87.5% 51.2% 

% Total 34.9% 16.3% 51.2% 

Total 

frecvenţa 35 8 43 

frecvenţa expectată 35.0 8.0 43.0 

% după Nivel Int emoţională 81.4% 18.6% 100.0% 

% după Nivel Perf şcolară 100.0% 100.0% 100.0% 

% Total 81.4% 18.6% 100.0% 

 

Tabelul nr. 7 Frecvenţele performanţei şcolare în funcţie de inteligenţa emoţională 
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Proporţia celor cu nivel de performanţă şcolară scăzut şi nivel de inteligenţă emoţională 

scăzut este de 46.5% faţă de 34.9% performanţă şcolară scăzut şi nivel de inteligenţă emoţională 

crescut. 

 

Această proporţie este inversă în cazul grupului cu performanţă şcolară înaltă. Frecvenţa cea 

mai mare în eşantionului studiat o prezintă subiecţii cu nivel de inteligenţă emoţională şi 

performanţă şcolară scăzut, aproape jumătate. 

 

 

Inteligenţă emoţională – 

performanţă şcolară 
Valori gl Semnificaţie 

χ
2
 (Pearson) 5.194 1 0.023 

Număr cazuri 43   

 

Tabelul nr. 8:  Interdependenţa performanţă şcolară – inteligenţă emoţională 

 

Testul χ2 relevă performanţa şcolară ca semnificativ interdependentă cu inteligenţa 

emoţională, aşa cum arată şi datele din tabelul nr 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul nr. 3  Performanţă şcolară – inteligenţă 
emoţională 
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Acest grafic comparativ, vizualizează cantitativ (număr de cazuri) proporţia nivelului de 

performanţe şcolare în cele două situaţii, scăzut şi înalt. 

În cazul nivelului de inteligenţă emoţională scăzut sunt mai multe cazuri cu nivel de 

performanţă şcolară scăzut faţă de cazul nivelului de inteligenţă emoţională înalt unde sunt mai 

puţine cazuri cu nivel de performanţă şcolară scăzut, şi invers pentru nivel de performanţă şcolară 

înalt. 

4. Studiul corelaţional 

Corelaţiile valorilor variabilelor inteligenţă emoţională, IQ, performanţă şcolară sunt 

prezentate în tabelul următor. 

 

  
Inteligenţa 

emoţională 
IQ 

Performanţa 

şcolară 

Inteligenţa emoţională 
r 1   

s .   

IQ 
r -0.012 1  

s 0.940 .  

Performanţa şcolară 
r 0.304 0.165 1 

s 0.047 0.290 . 

 

Tabelul nr. 9 - Corelaţii 

 

Corelaţia inteligenţă emoţională cu performanţa şcolară este semnificativ pozitivă (nivelul 

înalt al inteligenţei emoţionale se asociază cu performanţa şcolară înaltă). Asocierea este 

semnificativă la P < 0,05. 

 

De notat este faptul că IQ (inteligenţa cognitivă) nu corelează semnificativ cu inteligenţa 

emoţională dar nici cu performanţa şcolară în cazul acestui eşantion. 

5. Studiul diferenţelor dintre medii 

 

Tabelele nr. 10 şi 11 expun date relative mediilor variabilelor IQ şi performanţă şcolară, 

referitoare la diferenţele dintre acestea şi semnificaţia lor. Eşantionul este împărţit în funcţie de 

nivelul inteligenţei emoţionale. 
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Variabile 

Nivel  

Inteligenţă 

emoţională 

N Media 
Abaterea 

standard 

IQ 
Scăzut 21 89.24 16.595 

Înalt 22 88.36 15.549 

Performanţă şcolară 
Scăzut 21 6.75 0.467 

Înalt 22 7.22 0.702 

Tabelul nr. 10 -  Diferenţe între medii 

 

Variabile F Semnif. T gl Semnif. 
Diferenţa 

mediilor 

IQ 0.006 0.938 0.178 41 0.859 0.87 

Performanţă şcolară 5.125 0.029 -2.606 36.738 0.013 -0.47 

 

Tabelul nr. 11 -  Semnificaţia diferenţei mediilor 

 

Diferenţa mediilor perfomanţei şcolare în funcţie de nivelul inteligenţei emoţionale este 

semnificativă la P < 0.05, cea a mediilor pentru IQ în funcţie de nivelul inteligenţei emoţionale 

fiind nesemnificativă. 

Nivelul perfomanţei şcolare a elevilor cu inteligenţă emoţională înaltă este semnificativ mai 

mare decât al celor cu inteligenţă emoţională scăzută. 

 

6. ANOVA 

 

În tabelele următoare se evidenţiează diferenţa dintre mediile inteligenţei emoţionale şi IQ 

(cognitive) în funcţie de vârsta elevilor eşantionului. 

 Vârsta N Media 
Abaterea 

standard 
Minim Maxim 

Inteligenţa emoţională 

16 9 125.67 20.730 87 150 

17 23 122.00 10.938 105 147 

18 9 119.11 16.042 99 152 

19 2 121.50 0.707 121 122 

Total 43 122.14 14.079 87 152 

IQ 
16 9 97.33 17.117 74 120 

17 23 86.35 14.950 62 126 
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18 9 89.11 16.435 70 120 

19 2 77.00 9.899 70 84 

Total 43 88.79 15.881 62 126 

Tabelul nr.12 - ANOVA, tabelul descriptiv 

 

Variabile Sursa 
Suma 

pătratelor 
gl 

Media 

pătratelor 
F Semnif. 

Inteligenţa emoţională 

Intergrup 195.774 3 65.258 
0.313 0.816 

Intragrup 8129.389 39 208.446 

Total 8325.163 42    

IQ 

Intergrup 1073.010 3 357.670 
1.465 0.239 

Intragrup 9520.106 39 244.105 

Total 10593.116 42    

Tabelul nr.13 - ANOVA 

 

Analiza de varianţă relevă diferenţe nesemnificative între valorile medii ale inteligenţei 

emoţionale şi IQ (cognitive) în funcţie de vârstă, această analiză fiind importantă pentru acest 

studiu deoarece plaja de vârstă a eşantionului este destul de largă fiind cuprinsă între 16 şi 19 ani. 

Pe tot parcursul analizei reies diferenţe semnificative în funcţie de inteligenţa emoţională, nu şi în 

funcţie de IQ (cognitivă), diferenţa de vârstă nefiind un factor participant. 

 

CONCLUZII 

 

După analiza datelor eşantionului de elevi şi interpretarea acestora pentru studiul relaţiei 

inteligenţă emoţională – inteligenţă cognitivă – performanţă şcolară, prin: 

- interdependenţa inteligenţă emoţională – performanţă şcolară, 

- asocierea inteligenţei emoţionale cu performanţa şcolară, 

- diferenţa de performanţă şcolară în funcţie de inteligenţa emoţională, 

se poate concluziona referitor la ipotezele acestui studiu. 

 

Inteligenţa emoţională şi performanţa şcolară a elevilor eşantionului studiat sunt într-o 

relaţie de interdependenţă. Inteligenţa emoţională se asociază cu performanţa şcolară aşa cum se 

vede în tabelul următor. 
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Inteligenţă emoţională înaltă 

Performanţă şcolară 

  - medie şi înaltă, 

Tabelul nr. 14 -  Asocierea inteligenţei emoţionale cu performanţa şcolară 

 

Elevii cu un nivel înalt al inteligenţei emoţionale au o performanţă şcolară semnificativ mai 

mare decât cei cu un nivel scăzut al inteligenţei emoţionale. 

 

Prin această analiză ipotezele nule H01, H02 se consideră infirmate şi se acceptă ipotezele 

specifice Hs1, Hs2.  

 

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale în şcoală permite punerea în valoare a aptitudinilor 

intelectuale, a creativităţii, asigurând mai târziu reuşite în plan profesional. 

 

Prin capacitatea personală de identificare şi gestionare eficientă a propriilor emoţii în raport 

cu scopurile (spre care sunt direcţionate), elevii (care au acumulat cunoştinţe) pot atinge rezultate 

favorabile, crescându-şi performanţa şcolară. 

 

Aplicarea unor metode pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale, schimbările 

conjuncturale şi relaţionale (în mediile şcolare, familiare, de grup) pot concura împreună cu alţi 

factori necesari, la creşterea performanţei şcolare a elevilor. 

 

Pentru o mai mare eficienţă, acest studiu se poate extinde prin evaluarea relaţiei dintre stima 

de sine şi inteligenţa emoţională, chestionarea şi analiza relaţiilor mediului familial şi al grupului 

social extraşcolar al elevilor. 
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