INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ – IE

„Oricine poate deveni furios – e simplu.
Dar să te înfurii pe cine trebuie, când trebuie, pentru
ceea ce trebuie şi cum trebuie – nu este deloc uşor.”
ARISTOTEL

Puţini dintre noi suntem conştienţi de faptul că imaginea noastră reală în
societate este, de regulă, diferită de ceea ce credem despre noi înşine. Firmele care
fac angajări, pentru a conferi mai multă exactitate deciziilor legate de evaluarea şi
selectarea personalului recurg frecvent la renumitele teste de inteligenţă.
Treptat, plecând de la concluzia că testele clasice de inteligenţă şi faimosul IQ nu
au reuşit să redea în întregime inteligenţa unei persoane, psihologii au început să
caute un alt instrument de evaluare. Daniel Goleman - CEO al companiei Emotional
Intelligence Services din Sudbury - Massachussetts prin lucrările şi conceptele
lansate a declanşat un nou val în domeniul evaluării inteligenţei umane. El este
profesor doctor la Harvard şi autorul a numeroase articole apărute în prestigioasa
revistă The New York Times. Cărţile "Inteligenţa emoţională" (1995 – apariţie, 2001 –
prima versiune în limba română), "Să munceşti cu inteligenţă emoţională" (1998),
„Inteligenţa emoţională în leadership” (2002 – apariţie, 2005 – prima versiune în
limba română) - au fost rezultatul propriilor cercetări, combinate cu rezultatele
obţinute până în acel moment în domeniu.
Daniel Goleman susţine că inteligenţa emoţională (IE) – ale cărei componente
sunt: autocunoaşterea, automotivarea, autoreglarea, empatia şi abilitatea
socială – este determinantă pentru succesul personal şi profesional.
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IQ şi IE nu se exclud, ci se completează reciproc, astfel încât efectul să fie
maxim. IQ-ul, cunoştinţele generale şi cele de specialitate sunt cerinţe minime pe
care trebuie să le îndeplinească un manager de succes. IQ-ul se schimbă foarte
puţin după adolescenţă. În schimb inteligenţa emoţională se îmbunătăţeşte
continuu, se învaţă şi se dezvoltă pe măsură ce acumulăm experienţă, pe măsură
ce ne maturizăm. Performanţele fiecăruia, la locul de muncă, depind într-o mare
măsură de competenţele emoţionale. Este evident că în funcţie de postul, de poziţia
pe care o ocupă angajatul, competenţele cerute pot fi diferite. Cu cât nivelul ierarhic
pe care se găseşte un manager este mai înalt cu atât mai importante devin abilităţile
legate de inteligenţa emoţională.
Adesea se pun întrebări de genul:
Ce-i deosebeşte între ei pe angajaţii cu aceleaşi abilităţi cognitive, aceiaşi
pregătire, acelaşi nivel de cunoştinţe, calificare şi experienţă?
De ce persoane cu pregătire profesională înaltă, cu doctorate şi MBA nu
sunt capabile să obţină succese pe măsura aşteptărilor?
De ce nu orice manager poate fi şi un adevărat lider?
De ce unii au mai mult alţii mai puţin succes?
În mare măsură răspunsurile se sprijină pe diferenţa dintre dimensiunile lor
emoţionale, de capacitatea lor de a-şi gestiona propriile sentimente, emoţii şi pe
cele ale celorlalţi.
Adesea organizaţiile pun accent doar pe resursele materiale şi financiare. Sunt
de acord că pentru a conduce o afacere trebuie să dispună de clădiri, utilaje,
echipamente, bani. Dar tot atât de adevărat este că rezultatele vor fi cu mult sub
aşteptări dacă dimensiunii umane nu i se atribuie locul şi importanţa cuvenită.
Creşterea competenţei emoţionale este foarte importantă atât în viaţa personală
cât şi la locul de muncă. Dacă emoţiile sunt examinate, canalizate şi folosite
corespunzător, atunci putem asista la îmbunătăţirea performanţelor, relaţiilor
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interumane şi reducerea stresului. Dezvoltarea competenţelor emoţionale este
absolut necesară şi persoanelor care vin frecvent în contact cu clienţii. Rezultatele
sunt adesea spectaculoase.
Oamenii pot să posede inteligenţă emoţională însă ea nu trebuie ţinută la
păstrare, ci pusă în practică. Aceasta înseamnă că ei trebuie să-şi dezvolte
competenţa emoţională. Competenţa emoţională înaltă permite managerilor să
conducă organizaţia astfel încât aceasta să facă faţă unui mediu complex, dinamic,
în continuă schimbare. Numai un manager care posedă competenţe emoţionale deci un adevărat lider - va putea selecta, angaja şi apoi menţine în organizaţie
persoane talentate, valoroase.
Conceptul de inteligenţă emoţională este relativ nou, mai ales în România şi
probabil va trebui să mai treacă ceva timp pentru a ne convinge de importanţa lui.
În continuare evidenţiem componentele acestui concept – autocunoaşterea,
autoreglarea, automotivarea, empatia şi abilitatea socială – şi importanţa
acestuia în creşterea performanţelor individuale şi organizaţionale (figura 1).

1. AUTOCUNOAŞTEREA - presupune să te cunoşti pe tine însuţi, să-ţi cunoşti
punctele slabe, punctele forte şi efectele lor asupra celor cu care eşti în contact. Ea
presupune:
conştientizarea emoţională - se referă la capacitatea indivizilor de a-şi înţelege
şi explica emoţiile, efectele pe care le produc asupra celorlalţi şi modul în care
acestea le afectează performanţele;
autoevaluarea realistă - trebuie apreciată capacitatea indivizilor de a-şi
recunoaşte punctele slabe cu intenţia vădită de-a le corecta;
încrederea în sine - în capacitatea de a ne adapta la schimbări, de a ne
perfecţiona şi autoeduca astfel încât să devenim mai buni din punct de vedere
profesional.
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Rolul intuiţiei - good feeling, bad feeling - este adesea de necontestat în multe
decizii importante. Un adevărat lider de multe ori trebuie "să simtă" dacă lucrurile nu
merg tocmai bine în organizaţia pe care o conduce, chiar dacă cifrele şi rapoartele
arată cu totul altceva, să simtă - bazându-se bineînţeles şi pe supravegherea pieţei şi
cercetări de marketing - dacă un produs/serviciu merită lansat pe piaţă.
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Figura 1. Inteligenţa emoţională şi componentele sale
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2 AUTOREGLAREA - ţine de capacitatea fiecărei persoane de a fi stăpână pe
impulsuri, senzaţii, sentimente, stări, de a le putea controla corespunzător. Ea
presupune:
autocontrolul emoţiilor, impulsurilor de moment care pot da o turnură greşită şi
nedorită problemelor, situaţiilor;
onestitatea şi integritatea;
conştiinciozitatea;
adaptabilitatea;
inovaţia - condiţionată în mare măsură de aptitudinea creativă.
Din păcate, cei care se autocontrolează sunt adesea consideraţi ca lipsiţi de
temperament, iar izbucnirile sunt luate ca semne ale carismei şi puterii. Este
adevărat că un lider trebuie să fie uneori mai temperamental, dar prin natura poziţiei
pe care o deţine este obligat să-şi controleze impulsurile deoarece emoţiile ieşite de
sub control pot să-l pună într-o situaţie penibilă şi chiar într-o lumină proastă.
Organizaţiile trebuie să supravieţuiască şi să se dezvolte într-un mediu în
continuă schimbare, într-un mediu incert şi chiar riscant. Cum pot liderii lor să facă
faţă şi să treacă cu succes peste aceste probleme dacă nu pot să-şi controleze
propriile impulsuri şi emoţii? Capacitatea oamenilor de a se adapta, de-a face
faţă cu profesionalism provocărilor continue venite din mediul exogen şi endogen
organizaţiei este deosebit de importantă.
O altă problemă este legată de corupţie care, după cum ştim, în ziua de azi
atinge cote alarmante. Există la tot pasul, atât pentru lideri, cât şi pentru angajaţii
obişnuiţi nenumărate tentaţii. Dacă managerii sunt caracterizaţi prin onestitate şi
integritate atunci ei pot să ceară şi angajaţilor să deţină aceste calităţi, pot să creeze
un climat organizaţional bazat pe încredere şi onestitate. Numai astfel organizaţia
rezistă în timp fără să-i fie pătat numele.
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3. AUTOMOTIVAREA - este legată de pasiunea pentru muncă , de dorinţa de a-şi
atinge obiectivele, ţelurile, din motive care le depăşesc pe cele financiare. Ea
presupune:
hotărârea de a realiza ceva bun, util în viaţă;
ataşamentul faţă de organizaţie - dar care nu va fi câştigat decât de
organizaţiile care-şi tratează angajaţii corect şi cu respect;
iniţiativele constructive;
optimismul, hotărârea de a lupta pentru atingerea ţelurilor chiar dacă pe
parcurs apar obstacole sau chiar înfrângeri.
Foarte important este să putem şi să ştim cum să învăţăm din nereuşite. Cei
optimişti şi plini de iniţiative constructive nu iau nereuşitele drept eşecuri personale,
ci ca oportunităţi de a dovedi că au învăţat ceva şi acum pot mai mult.

4. EMPATIA - însemnă să fii conştient de preocupările, nevoile şi sentimentele
celorlalţi. Ea presupune:
să-i înţelegi pe ceilalţi şi totodată să-i sprijini să se dezvolte;
să poţi să anticipezi, să recunoşti şi să satisfaci necesităţile, dorinţele
subordonaţilor, colegilor, clienţilor;
să sesizezi diferenţele dintre persoane şi să consideri aceste diversităţi de
persoane ca pe o oportunitate;
să poţi percepe curenţii emoţionali şi relaţiile de putere dintr-un grup.
În relaţiile cu clienţii, un înalt nivel al empatiei îi face pe angajaţi să înţeleagă mai
uşor necesităţile acestora şi să fie astfel capabili să le îndeplinească mai uşor
dorinţele. În condiţiile dure ale economiei de piaţa, un manager este nevoit adesea
să ia decizii dure, care să-i deranjeze pe unii angajaţi. Liderii nu trebuie să încerce
să-i mulţumească pe toţi, ci să posede competenţe profesionale şi emoţionale
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pentru a adopta decizii corecte, inteligente, care să asigure dezvoltarea
organizaţiei pe termen lung.

5. ABILITATEA SOCIALĂ - este definită ca abilitatea de a induce celorlalţi
răspunsurile pe care dorim să le primim de la aceştia. Ea este, de fapt, rezultatul
celorlalte componente ale IE şi presupune:
influenţa pe care o persoană poate să o exercite asupra celorlalţi;
capacitatea de a comunica, de a colabora şi coopera cu ceilalţi;
managementul conflictelor;
capacitatea de a fi lider;
capacitatea de a fi un catalizator pentru schimbare;
capacitatea de a construi şi de a întreţine în timp relaţii;
capacitatea de a lucra în echipă.
În condiţiile unei concurenţe acerbe, organizaţiile sunt nevoite să răspundă
provocărilor mediului, cerinţelor pieţei prin îmbunătăţirea permanentă şi diversificarea
ofertei de produse/servicii. Organizaţiile nu se pot bucura de succes dacă nu-şi
restructurează modul de conducere, organizare şi motivare a personalului astfel încât
să se îmbunătăţească relaţiile dintre membrii organizaţiei. În prezent se pune tot mai
mult accentul pe echipele de proiect, pe echipele intercompartimentale, care să
străbată organizaţia – în scopul de a îmbunătăţi comunicarea şi cooperarea – şi care
să devină, astfel, agenţi ai schimbării şi învăţării organizaţionale. În acest context,
rolul empatiei şi abilităţile sociale sunt de necontestat.
După cum observăm autocunoaşterea, automotivarea, autoreglarea sunt în
special legate de propria persoană pe când empatia şi abilitatea socială se referă la
capacitatea de a lucra cu oamenii, de a reuşi nu doar să-i înţelegi, ci şi să-i
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sensibilizezi, astfel încât aceştia să te urmeze cu entuziasm şi dăruire în direcţia
aleasă.

VĂ RECOMAND SĂ REALIZAȚI FOARTE ONEST ANALIZA SWOT INDIVIDUALĂ
Strengths – puncte tari / atuuri
Weaknesses – puncte slabe / slabiciuni
Opportunities – oportunităţi (sunt oferite de meniul exterior)
Threats – ameninţări (din mediul exterior)
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