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Abstract: This review aims to investigate the concept of social intelligence in junior 

pupils. Given that one accepts the existence of social intelligence as defined in one of many 

ways the questions of its development remain as yet unanswered. Children’s needs to master 

social development tasks in order to succeed in school has been highlighted recently by both 

researches and policy analysts. Over the past 20 years there has been a growing interest in 

social intelligence in this area is regarded as protective against long-term social problems. 

Intelligence appears as a quality of all mental activity as an expression of the superior 

organization of all psychic processes, including those affective-emotional and volitional. It is 

difficult to define social intelligence if we take into account that this concept is very close to 

other social notions such as social skills and competence. More recent researches with junior 

pupils have shown that social knowledge contributes to social problem solving and/or skilled 

social behaviour, which then predicts later social competence, peculiarity sociometric status 

with peers. In conclusion of the presented overview, authors say that the development of 

children’s social intelligence has been prioritized and considered to be essential for the 

achievement and school progress of junior pupils as well as for their future well-being. 

Keywords: social intelligence, social competence, social skills, school progress, 

junior pupils. 

Rezumat: Lucrarea de față își propune să învestigheze conceptul de ”inteligența 

socială” la elevii de vârsta școlară mică. Dat fiind faptul că se acceptă existența inteligenței 

sociale, așa cum este definită într-una din multele moduri, problemele dezvoltării sale rămân 

încă nesoluționate. Nevoia copiilor de dezvoltare socială pentru a reuși în școală a fost 

evidențiată recent atât de cercetători, cât și de analiști politici. În ultimii 20 de ani a existat un 

interes tot mai mare în domeniul inteligenței sociale, deoarece o mai mare competență este că 

acest domeniu este privit ca protecția împotriva problemelor sociale pe termen lung. 

Inteligența apare ca o calitate întregii activități mentale, ca expresia organizării superioare a 

tuturor proceselor psihice, inclusive a celor afectiv- emotionale și voliționale. Actualmente este 

greu de definit inteligența socială, dacă avem în vedere că acest concept este unul foarte 

aproape situat de altele noțiuni, cum ar fi abilitățile sociale și competența. Cercetările mai 

recente cu copiii de vârsta școlară mică au arătat că cunoașterea socială contribuie la 

rezolvarea problemelor sociale sau comportamentului social, care apoi prezice competența 
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socială și statutul sociometric particular cu colegii. În concluzia prezentării, autorii spun că 

dezvoltarea inteligenței sociale a copiilor a fost prioritizată și considerată a fi esențială pentru 

realizarea și progresul școlar precum și pentru bunăstarea lor în viitor. 

Cuvinte-cheie: inteligență socială, competența socială, abilități sociale, progresul 

școlar, vârsta școlară mică 

 

Inteligența socială este o noțiune mai puțin aborfată în psihologia autohtonă. 

Însă înainte să expunem istoria studiului acesteia, trebuie să facem câteva precizări. 

1. Un aspect pozitiv al cercetărilor din ultimii ani este depășirea tradiției 

ideologice negative de a analiza, împărțind teoriile, abordările, publicațiile, autorii în 

două categorii – ceea ce ține de autohton și ceea ce ține de străin. Integrându-se în 

comunitatea internațională stiințifică, psihilogii sociali autohtoni analizează diferite 

abordări, integrându-le în cadrul psihologiei mondiale, fără ca să creeze o asemenea 

divizare.  

În publicațiile internaționale se întâlnesc cele mai diverse explicații ale 

fenomenului de inteligență socială. Cel mai des, potrivit rezultatelor analizei 

publicațiilor în revista ”Physchological Abstracts” în perioada dintre anii 1997 și 2007 

relizată de un autor, noțiunea de inteligență socială cuprinde următoarele explicații:  

- lupta pentru justiție socială (luptă socială); 

- muncă social-practică cu esență umanitară: îngrijirea de persoane bolnave și 

cu dizabilități; 

- insușirea practicilor sociale de către diferite categorii de indivizi; 

- relații efective dintre mai multe persoane. 

Primele două explicații propuse ale inteligenței sociale sunt interdisciplinare, 

având, în mod sigur, mai multe tangențe cu psihologia socială decât cea de-a treia 

explicație. Introducerea aspectului social-psihologic în analiza lor depinde de scopul și 

obiectul acestei analize.  

Ultima din explicațiile propuse este mai concretă și intră în arealul psihologiei 

sociale, fiind utilizată în asemenea sens și în psihologia socială de la noi.  

Foarte des se întâlnesc interpretări ai noțiunii de inteligență socială drept un 

fond al cunoașterii lumii din jur, precum interesul individului față de viața politică a 

unei comunități și altele.  

În varianata propusă a periodizării studiului noțiunii de inteligență socială au 

fost introduse doar lucrările care consideră inteligența socială drept un fenomen 

psihologic.  

2. Esența noțiunii de ”inteligență socială” până în prezent este discutabilă, 

precum și cea a noțiunii de ”inteligență” în general. În psihologia autohtonă, prima 

noțiune nu este folosită apropare deloc. Numărul de lucrări care au ca obiect de 

cercetare noțiunea de inteligență socială este foarte mic.  

Vom prezenta o analiză a cercetării fenomenului inteligenței emoționale pe 

etape. Motivul împărțirii în etape este legat de interesul științific față de inteligență 
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socială, de noile abordări al noțiunii de inteligență socială sau de diferite aspecte ale 

studiului acesteia în cadrul unor anumitor direcții de cercetare în psihologie.  

Etapa 1: 1920-1924 

Apariția noțiunii de ”inteligență socială” 

Principala realizare a acestei etape este introducerea în lexiconul științific al 

psihologiei a noțiunii de”inteligență socială”, ceea ce a avut loc într-un mod foarte 

original. În anul 1920, revista americană ”Psihologie și educație” («Psychоlogy and 

education») a organizat dezbateri la o masa rotundă, care au întrunit specialiști 

renumiți, scopul cărora era să identifice conținutul noțiunii de ”inteligență”.  

Este bine cunoscut faptul că până și în ziua de astăzi explicația noțiunii de 

inteligență rămâne a fi discutabilă. Nu se știe dacă în cadrul acestei dezbateri a luat 

parte și E. Thorndike. Însă în același an, în revista ”Harper’s Magazine” apăruse 

articolul acestuia întitulat ”Inteligența și folosul acesteia” («Intelligence and its use») 

[33]. Deseori în lucrările psihologilor din întreaga lume (inclusiv SUA) se afirmă că 

noțiunea de ”inteligență socială” a fost folosită prima dată de E. Thorndike care a 

dezvoltat teoria inteligenței sociale. În lucrarea menționată nu se explica în mod 

desfășurat teoria inteligenței sociale. În micul articol de șapte pagini despre inteligența 

socială se vorbește doar în câteva proproziții. Autorul susține că inteligența, nivelul 

căruia se măsoara prin teste, este o noțiune abstractă. Există și inteligențele mecanice 

și sociale. Inteligența mecanică a fost redenumită mai târziu de cercetători drept 

inteligență practică. Inteligența socială este explicată de autor drept capacitatea de a 

reuși în relații interpersonale, capacitatea de a manipula bărbații, femeile, băieții și 

fetele în așa mod, în care să construiești relații eficiente cu oamenii [33].  

Trebuie de menționat că revista „Harper’s Magazine” nu este o revistă 

științifică, ci o revistă de divertisment care conține informații despre evnimente 

culturale, anunțuri de concerte și articole scurte cu caracter științifico-publicistic. 

Posibil din acest motiv există și o altă opinie care susține că pentru prima dată 

noțiunea de inteligență socială a fost introdusă în lexiconul științific de Harry Barnes 

în anul 1926. Monografia lui se întitula ”Istoria și inteligența socială” [după 42]. 

Pentru comunitatea științifică mondială persoana lui Eduard Lee Thorndike este totuși 

semnificativă.  

Astfel, prima etapă se caracterizează prin aparația în psihologie a noțiunii de 

”inteligență socială” susținută de un șir de comentarii scurte ale autorului E. 

Thorndike despre omniprezența inteligenței sociale și despre dificultatea de a o 

măsura, precum și despre modelarea experimentală a acesteia. Posibil că în același 

timp, idea necesității de a studia conduita socială a fost conștientizată de comunitatea 

psihologică și întrebarea despre originea inteligenței sociale și metodei de măsurare a 

acesteaa a devenit actuală. Trebuie de menționat că în sociologie în perioda în cauză 

au fost dezvoltate teorii care explică procesul de formare a relațiilor interpersonale și 

tipologia oamenilor care se manifestă în mod diferit în cadrul acestui proces (G. 

Simmel, M. Weber, C. H. Cooley și alții). Psihologii și-au luat revanșa efectuând activ 

cercetări în acest domeniu în etapa următoarea a studiului acestei noțiuni, și anume în 

etapa psihometrică.  



189 

 

Etapa a doua: 1925–1938 

Etapa psihometrică 

În pofida avertizărilor lui E. Thorndike despre dificultățile măsurării nivelului 

inteligenței sociale, definițiile noțiunii de inteligență socială publicate în cercetările în 

domeniul psihologiei au fost încadrate, în conformitate cu abordările psihometrice, în 

metodele standarte de măsurare a diferențelor individuale exprimate în inteligența 

socială (în continuare IS).  

Îm mod regulat, cercetătorii apelau la definiții abstracte ale noțiunii de IS ale 

mai multor autori, după care ei încercau să le raționalizeze și să le prefacă în 

instrumente standartizate de măsurare care pot fi folosite în condiții de laborator. În 

această direcție a abordării psihometrice, de cele mai dese ori se foloseau 

caracteristicele IS care au fost enumerate în lucrările lui F. Vernon [35]. Conform 

explicației destul de vagi ai autorului, IS este: 

- capacitatea de a se înțelege cu oamenii din jur în general; 

- dispunerea de un complex de metode sociale care îi permit individului să se 

simtă liber și degajat în raport cu alți indivizi; 

- cunoașterea problemelor și aspectelor sociale; 

- senzitivitatea față de stimulii care vin din partea altor indivizi ai grupului 

social; 

- abilitatea de a înțelege dispozițiile și caracteristicele personale ale indivizilor 

necunoscuți. 

Primul din o asemenea serie de teste a fost testul IS de G. Washington 

(GWIST) [după 42]. Acest test era alcătuit dintr-un număr mai mic de teste (sub-teste) 

rezultatul cărora a fost apreciat cu baluri. Rezultatul final era calculat din numărul 

total de baluri obținute de respondent. În acest test au intrat următoarele sub-teste: 

- aprecierea situațiilor sociale; 

- memorizarea numelor și străzilor,  

- observația comportamentelor oamenilor, 

- identificarea stărilor mintale ale individului după spusele acestuia; 

- identificarea stărilor mintale ale individului după expresiile lui faciale; 

- informația socială; 

- simțul umorului. 

În aceeași perioadă, au fost efectuate numeroase lucrări de validare a testului 

GWIST. Mulți cercetători (Wudorw, Thorndike, Stein, Hunt și alții) nu au reușit să 

găsească confirmarea existenței unui anumit factor IS [după 42]. Majoritatea 

cercetătorilor au ajuns la concluzia că sub-testele GWIST și alte teste asemănătoare 

sunt prea încărcate cu abilități verbale, iar diferența nivelelor inteligenței sociale sunt 

absorbite de diferența între nivelele inteligenței abstracte. Dificultățile de diferențiere a 

inteligenței sociale și a IQ-ului, de altfel ca și dificultățile validării testelor, au 

contribuit la pierderea interesului față de asemnea teste, precum și față de întregul 

fenomen al IS.  
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Etapa a treia: (sf. anilor 1930 – 1965) 

Dispariția noțiunii de IS din arealul obiectelor de studiu al psihologiei 

În această perioadă noțiunea de IS a dispărut din lexiconul psihologilor. Iar în 

modelele intelogenței dezvoltate de L. L. Thurstone (1938) și de C. E. Spearman 

noțiunea de IS nici nu era prezentă.  

În această perioadă, mai mulți cercetători activi ai noțiunii de IS (Anastasi, 

Wechsler, Cronbach și alții) au recunoscut următoarele cercetări în acest domeniu 

drept fără de potențial. Aproape toți psihologii și-au abandonat cercetările, cu excepția 

lui J. P. Guilford [13].  

Etapa a patra: 1965–1969 

Inteligența socială în modelul structural al inteligenței de J. P. Guilford [13] 

În anii 1920, J. P. Guilford s-a preocupat de cercetarea expresiilor faciale ale 

omului și nu a oferit nici măcar nădejde că cercetarea noțiunii de IS va mai fi cândva 

prelungită la un nivel mai înalt. În perioada vizată, J. P. Guilford a devenit 

organizatorul unui mare proiect întitulat ”Modelul structural al inteligenței propus de 

J.P. Guilford”.  

În acest proiect au participat destul de mulți angajați. El a fost finanțat de 

Biroul cercetărilor navale (Office of Naval Research). Remarcabil e că Guilford 

considera propriul sistem drept expansiunea clasificării triple al inteligenței propusă de 

Thorndike. Astfel, elementul simbolic și semantic din sistemul acestuia corespunde 

inteligenței abstracte, elementul figural corespunde inteligenței practice, iar elementul 

comportamental – inteligenței sociale.  

J. P. Guilford și echipa lui au acordat multă atenție studiului elementului 

semantic și figural al modelului de inteligență. Doar în ultimele etape al studiului ei s-

au concentrat pe analiza elementului comportamental. Figura centrală care studia 

elementul comportamental (înțelegerea acestuia de alți indivizi) a fost Maurin 

O’Sullivan. Apreciindu-și propriile rezultate foarte modest, ea considera că partea 

studiului efectuată de dânsa se egalează cu o picătură de apă din mare. Însă în realitate, 

ea este practic co-autorul singurlui test de măsurare a nivelului inteligenței sociale, 

folosit pe larg în psihologia autohtonă și cea mondială [41].  

Ultima încercare de a măsura IS în cadrul proiectului lui J. P. Guilford a 

devenit obiectivul grupului sub egida lui Hendriks. Cercetătorii au încercat să dezvolte 

teste care ar măsura nu doar nivelul de înțelegere a comportamentului oamenilor, dar 

aptitudinile individului de a interacționa cu alți indivizi. Aceste aptitudini au fost 

întitulate de ei drept ”aptitudinile de bază în procesul de luare a deciziilor în relațiile 

interpersonale” [15, p. 3]. 

Deoarece o colaborare de succes presupune generarea diferitelor idei 

comportamentale, cercetătorii au numit aceste aptitudini al gândirii divergente drept 

inteligență socială creativă care conține șase aptitudini. La fel ca și în cazul 

aptitudinilor conștiinței comportamentale cercetate de M. O’Sullivan și colegii 

acesteia, natura dificilă a elementelor comportamentale a provocat probleme tehnice 

serioase în procesul dezvoltării testelor.  
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În pofida efortului major care a fost depus de echipa lui J. P. Guilford în 

încercarea de a măsura nivelul inteligenței sociale, este evident că s-a reușit să se 

parcurgă doar parțial drumul spre stabilirea validării constructive a inteligenței sociale. 

Membrii proiectului au ajuns la concluzia că ar fi ideal ca măsurarea IS să fie efectuată 

în cardul situațiilor reale din viață, observând reacțiile comportamentale și acțiunile 

adevărate ale oamenilor.  

Inteligența socială (interpersonală) reprezintă capacitatea de a interacționa 

eficient cu oamenii în cadrul societății în scopul atingerii unui rezultat pozitiv legat de 

comunicare. Inteligența socială cuprinde mai multe dimensiuni, ce țin de sfera 

emoținală, cognitivă, practică, logică, corporal-kinestezică etc.  

Deși putem prezenta mai multe definiții care ar descrie inteligența socială, 

totuși nu ar fi corect să o explicăm unilateral, cu atât mai mult că întrebările ce țin de 

dezvoltarea ei rămân deschise. Totodată, este cert faptul că rădăcinile inteligenței 

sociale se trag din fragedă copilărie. 

Au fost efectuate mai multe studii cu privire la diverse aspecte legate de 

inteligența socială manifestată în cadrul diferitor grupuri de vârstă. Aceste studii au 

cuprins o abordare multidimensională a subiectului și au avut tangențe cu astfel de 

teme, precum: sensibilitatea socială (Rothenberg, 1970); percepția interpersonală, 

empatia (Borke, 1971); conștiința emoțională și intelligența afectivă (Gilbert, 1969); 

înțelegerea sentimentelor (Flapan, 1968), jocurile de rol (Bowers și London, 1965); 

empatia (Feshback și Roe, 1968; Cottrell și Dymond, 1949); competența 

interpersonală (Weinstein, 1969).  

Pentru a crea o structură care să integreze atât similitudinile cât și diferențele 

studiilor susmenționate, care vor constitui baza studiul dat, noi vom utiliza definiția lui 

Bronfenbrenner et. al. (1958), care descrie percepția socială. Așadar, în scopul 

realizării acestui studiu, noțiunea de “inteligență socială” va include sensibilitatea 

socială în calitate de abilitate de a distinge stările comportamentale și psihologice ale 

altor oameni; abilitatea de prevedere; abilitatea de a prognoza acțiuni sau stări 

pshihologice care nu se observă în mod direct; jocurile de rol, în calitate de abilitate de 

a acționa și a simți în locul unei alte persoane (identificare cu o altă persoană), precum 

și sensibilitatea, care prezintă o abilitate de a acționa și a simți în conformitate cu 

reacțiile unei alte persoane. Cu alte cuvinte, este necesar de a analiza toate categoriile 

specificate, pertinente spectrului inteligenței sociale, precum și relațiile între ele. 

La examinarea definiției lui Bronfenbrenner et. al. (1958), se crează impresia 

că secvența componentelor implicate în percepția socială este expusă într-o ordine 

logică; de fapt, sensibilitatea socială pare a fi o premiză pentru dezvoltarea atât 

abilității de prevedere/prognozare, cât și pentru jocurile de rol. În conformitate cu 

conceptul lui Thorndike (1920), capacitatea de a înțelege/percepere este necesară, însă 

nu este suficientă pentru a efectua anumite acțiuni. 

Inteligența socială are nevoie de timp pentru manifestare; ea nu apare din 

senin, echipată cu instumentarul necesar limpezirii propriei condiții și se dezvoltă 

treptat (Borke, 1972). Așadar, în căutarea rădăcinilor inteligenței sociale, am putea re-
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examina teoria piagetiană a dezvoltării cognitive și modelul stadial al dezvoltării 

inteligenței, precum și conceptul egocentric al lui Piaget (Piaget, 1967). 

Piaget afirma că în perioada între 18 luni și aproximativ 7 ani copilul, 

preponderent, este egocentric, ceea ce înseamnă că el este “inconștient centrat asupra 

propriului eu” [27, p. 12]. Prin urmare, copilul nu este în stare nici să înțeleagă punctul 

de vedere al altor oameni și nici să se “decupleze” de la modul său specific de a vedea 

lucrurile. Deci, copilul intră în lume percepându-se drep un “Eu” omnipotent, dar 

odată cu începerea procesului de diferențiere între sine și non-sine, el începe a 

identifica sentimentele, senzațiile, trăirile, etc. ca fiind caracteristice doar lui și 

separate de emoțiile și trăirile celorlalți. Deocamdată, nu am putea face o delimitare 

clară între imaginea copilului despre sine și reacția sa față de alții. În acest sens, odată 

cu depășirea fazei de centrare asupra propriului “Eu”, copilul dezvoltă un fel de 

sensibilitate față de ceilalți, numită “sensibilitate socială”.  

Într-un studiu realizat de Murphy (1937), reacțiile copiilor mici la suferințele 

altor persoane se percepeau ca compătimitoare; Murphy a concluzionat că aceste 

reacții se bazau pe preluarea rolurlor altor persoane. Utilizând răspunsurile copiilor din 

grupul de vârstă de la 3 la 8 ani, Borke (1971) a consatatat că copiii deja începând cu 

vârsta de 3 ani manifestau considerație față de sentimentele celor din jur. Dumneaei 

considera că copii care au o vârstă mică nu sunt în întregime egocentrici și “pot 

răspunde cu empatie la punctul de vedere al unei alte persoane” [după 26]. E posibil 

că, deocamdată, că în ambele studii a fost examinată abilitatea copilului de a identifica 

emoții și sentimente, provocate de replicile persoanelor cu care copilul intra în contat 

verbal.  

Borke (1972) consideră că cele enumerate mai sus reprezintă niște pași 

necesari și esențiali pentru dezvoltarea inteligenței sociale. Aceste lucruri sunt similare 

cu ceea ce Weinstein (1969) numește “proiectarea jocului de rol” și ele nu pot fi 

clasate drept înțelegere/percepere a punctului de vedere al unei persoane, deoarece 

înțelegerea/perceperea depășește limitele recunoașterii unor stări personale, care pot fi 

trăite în locul unei alte persoane.  

Piaget (1967) afirma că copilul este în stare să se “desprindă” de punctul său 

de vedere nu mai devreme de vârsta cuprinsă între șapte și doisprezece ani. Așadar, 

ceea ce se înțelege prin sensibilitate socială de către Rothenberg (1970) și 

Bronfenbrenner et. al. (1958), și este definit de primul drept “abilitate de a percepe și 

înțelege cu precizie sentimentele și motivele legate de comportamentul altora (p.335)” 

se dezvoltă, aparent, odată cu “descentrarea” copilului. În ceea ce privește câmpul 

percepției personale, sensibilitatea socială se raportează la conceptul legat de percepția 

comportamentului, descris de O’Sullivan et. al. (1965): “capacitatea de a înțelege 

gândurile, sentimentele și intențiile altor oameni”, manifestate în calitate de semnale 

care pot fi deslușite (p.6)”. 

Lucrând cu copii de vârsta de la patru la șase ani, Gilbert (1972) a descoperit 

că pe măsură ce copii cresc, ei dezvoltă o diferențiere mai mare a conceptelor ce țin de 

stări afective. Rezultatele cercetărilor lui Flapan (1968) sunt simlare celor expuse de 

Piaget și vorbesc despre faptul că copiii mai în vârstă sunt mai capabili să privească 

situația din punctul de vedere al altei persoane. Constatările doamnei Flapan, care a 
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utlizat în cercetările sale filme sonorizate, au arătat că interpretarea sentimentelor 

precum și gândurilor, și intenților subînțelese mai rar se întâlnește la copii de vârsta de 

șase ani, dar devine din ce în ce mai frecventă la copii de la nouă la zece ani. 

Deocamdată rezultatele studiului dnei Flapan au o aplicare limitată, deoarece 

dumneaei a utilizat în cercetările sale doar fete din clasa socială de mijloc având o 

inteligență aproape mediocră. Deci, poate fi postulat faptul că inteligența socială se 

dezvoltă la o rată comparabilă cu maturizarea proceselor ce țin de câmpul perceptual și 

cognitiv al copilului. Copilul care se dezvoltă trebuie să fie sensibil la sentimentele 

proprii, să perceapă propria identitate, cu alte cuvinte, el trebuie să aibă o perspectivă 

de identitate până a putea dirija cu o “altă” perspectivă, prin intermediul căreia el va 

recunoaște, va distinge stările afective a altor persoane. 

Studiile experimentale de repetate ori au arătat că există o legătură între 

inteligența socială comportamentului social ce constituie competența socială și 

abilitatea de a judeca pe alții...chiar în cadrul unui diapazon larg sau îngust de 

inteligență. Înțelegerea oamenilor e cu precădere o chestiune ce ține de perceperea 

relațiilor dintre trecut și viitor, dintre cauză și efect, iar inteligența este abilitatea de a 

percepe astfel de relații în acest context (Alport, 1937). 

Katz și McClellan (1997) au identificat trei aspecte ale comportamentului 

social ce constituie competența socială. Aspectele menționate reprezintă Caracteristici 

Individuale, precum demonstrarea capacității de empatie; Caracteristici privind 

Aptitudinile Sociale, precum exercitarea adecvată a drepturilor și necesităților; și 

Caracteristici privind Relațiile cu Semenii, precum capacitatea de a fi acceptat, și nu 

de a fi neglijat sau respins de colegii de clasă. Autorii menționați mai sus au fost de 

părerea că profesorii trebuie să examineze progresul copiilor în vederea dezvoltării 

acestor trei categorii de caracteristici o dată la trei sau patru luni. Dacă aceste 

caracteristici sunt atestate, se poate conclude că elevii realizează o creștere socială 

adecvată. Totuși, în cazul în care copilul nu manifestă dezvoltarea mai multor 

elemente ale acestor caracteristici, este recomandată aplicarea unor strategii de 

intervenție.  

Studiile sugerează că dacă un copil nu obține cel puțin un nivel minim de 

competență socială în primii ani de viață (aproximativ, până la vârsta de 6 ani), el 

poate intra în „situația de risc” de a dezvolta un șir de probleme sociale care i-ar afecta 

restul vieții (Ladd, 2000); Parker & Asher, 1987). De asemenea, cercetările 

demonstrează că lucrurile pe care copiii le învață în școală depind în mare măsură de 

competența lor socială și emoțională, precum și de aptitudinile cognitive pe care ei le 

dezvoltă în primii ani de viață (Ramey & Ramey, 1998). Pe lângă acestea, studiile 

oferă evidențe substanțiale ce arată că atunci când unui copil i se oferă frecvent 

oportunități pentru a-și consolida competența socială în copilărie, acesta își sporește în 

termen lung șansele de ataptare socială și emoțională, dezvoltare cognitivă și 

intelectuală, precum și dezvoltare a sentimentului de mândrie națională. (Hartup & 

Moore, 1990; Kinsey, 2000; McClellan & Kinsey, 1999; Parker & Asher, 1987). 

Mai târziu, Ladd (1999), într-o analiză a studiului în domeniul relațiilor 

copiilor cu semenii și dezvoltării competenței sociale, a identificat un șir de factori 

persistenți, descoperiți încă înainte de anul 1990, care au continuat să influențeze 
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rezultatele studiului. El de asemenea a prezentat date ale cercetării, bazate pe concepte 

și subiecte noi. Printre aspectele apărute repetat au fost realizate investigații privind 

efectele comportamentului copiilor asupra formării și menținerii relațiilor cu semenii. 

Metodele utilizate pentru identificarea unui raport între comportamentul prosocial și 

acceptarea între semeni au fost grupurile de joacă instituite în scopul corelării și 

studiile experimentale (Denham & Holt 1993; Dodce, Coie, Pettit, & Price, 1990). De 

exemplu, atunci când rolul agresiunii a fost cercetat în studiul grupurilor de joc, s-a 

depistat că unele forme de agresiune, precum agresiunea ca reacție furioasă, au redus 

considerabil acceptarea între semenii din școala primară, în timp ce jocurile dure 

păreau să fie tolerate.  

Teoriile sugerează că relațiile copiilor cu semenii le influențează dezvoltarea 

și adaptabilitatea socială ulterioară. Un studiu a cercetat timp de doi ani relațiile unui 

grup de copii agresivi cu semenii lor, începând cu intrarea lor în grădiniță (Ladd & 

Burgess, 2001, citat în Ladd, 2005). Scopul a fost de a identifica, dacă purtarea 

agresivă duce în mod previzibil la apariția unor probleme de adaptare pe parcursul 

primilor ani de școală. S-a constatat că eșantionul de copii agresivi au întâmpinat 

probleme de gândire, comportament, atitudini negative față de școală, neintegrare în 

clasă, și aveau tendința de reușită școlară slabă. Dacă agresivitatea continua pe 

parcursul anilor de studiu în școala primară, atunci problemele legate de adaptare a 

acestor copii se agravau. Studiul a ajuns la concluzia că agresivitatea în copilărie este 

un factor ce poate cauza probleme de adaptare și conduită în maturitate. Acesta a 

sugerat necesitatea unor intervenții școlare în cazul unor copii agresivi.  

Copiii diferă în exprimarea agresivității, iar deosebirile individuale în 

agresiune rămân destul de stabile în timp (Ladd, 2005). Cercetările indică o legătură 

dintre agresiunea timpurie și comportamentul deviant, precum și implicarea în crime și 

comportamente violente la o vârstă mai înaintată (Loeber & Farrington, 2000; Moffitt, 

1993; Tolan & Gorman-Smith, 1998, citat în Ladd, 2005). Un alt șir de investigații a 

examinat comportamente retrase și probleme ce devin internalizate. Rezultatele au 

demonstrat că, copiii care manifestă comportament de retragere sau de izolare rămân 

prinși în cicluri disperate de comportament ce provoacă percepție de sine negativă și 

internalizarea problemelor (Mc Dougall et al., 2001, as cited in Ladd, 2005). Gazelle 

și Ladd (2003) au desfășurat această teorie, înaintând ipoteza că, copiii retrași nu 

reușesc să dezvolte unele deprinderi sociale. Ei susțin că acești copii de asemenea își 

conștientizează neajunsurile și dezvoltă percepție de sine negativă ce provoacă 

internalizarea problemelor, cum ar fi în cazul anxietății și depresiei.  

Învățătorii trebuie să se asigure că mediul pe care ei îl creează susține 

dezvoltarea competenței sociale. Cea mai eficientă modalitate de a facilita competența 

socială este crearea unei ambianțe de căldură, respect, acceptare a copilului, când se 

crede că, copilul poate deveni competent din punctul de vedere social (Katz & 

McClellan, 1997). Kyriacou (1997) a remarcat că în cazul unor lecții dominate de 

vorbirea profesorului, elevii au posibilitatea să vorbească într-un context constrâns, de 

regulă, doar ca răspuns la întrebările profesorului. Contribuțiile și comentariile 

copiilor au tendința de a fi ajustate la ceea ce profesorul dorește să fie un dialog. În 

acest scenariu răspunsurile elevilor sunt respinse nu pentru că ele ar fi greșite sau 
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lipsite de sens, ci pentru că acestea nu corespund așteptărilor profesorului. Acest tip de 

lecții tinde să submineze stima de sine a elevilor și împiedică dezvoltarea aptitudinilor 

de limbaj și gândire critică – toate fiind elemente necesare pentru dezvoltarea 

competenței sociale.  

Psihologul român V. Robu în lucrarea sa „Competenţe sociale şi 

personalitatea‖ a analizat competenţele sociale din perspectiva psihologiei aplicate în 

raport cu personalitatea, precum şi rolul acestora în contextul dezvoltării individului 

uman în continuare. Autorul subliniază importanţa conştientizării nevoii de dobândire 

a competenţei sociale, aspect care este exprimat printr-un „set de abilităţi şi deprinderi 

care facilitează relaţiile interpersonale şi obţinerea stării de bine în domeniul vieţii 

sociale‖ [61, p. 2010]. Pe lângă aceasta, autorul identifică măsura în care diversele 

competenţe sociale se asociază cu factorii de personalitate implicaţi în obţinerea 

performanţei individuale [apud 61].  

În baza rezultatelor unui studiu efectuat asupra studenţilor, V. Robu explică 

modul în care personalitatea contribuie la succesul în viaţa socială sau într-un anumit 

domeniu profesional şi cum, întru dezvoltarea competenţelor sociale, pot fi exploatate 

de către practicieni datele obţinute în programele de instruire. 

Bredekamp și Copple (1997), în discursul lor privind stima de sine la copii 

(aprecierea propriei valori, mândria sau rușinea) afirmă că experiențele ce determină 

stima de sine a copiilor mici constituie un factor foarte important ce le influențează 

comportamentul. Dacă copiii dezvoltă imagine negativă de sine, ei ar putea deveni mai 

agresivi. Aceasta poate cauza respingerea din partea semenilor și duce la o reducere și 

mai mare a stimei de sine.  

Stipek, Daniels, Galluzo, & Milburn (1992) au constatat că în programele 

dominate masiv de învățător, accentul se pune pe reușita școlară a copiilor. În rezultat, 

aspectele sociale ale învățării sunt ignorate sau neglijate. Acest lucru este în contrast 

cu evidențele ce susțin practica pedagogică pozitivă (Hartup & Moore, 1990). 

Rezultatele obținute de ei susțin opinia că practicile pedagogice adecvate trebuie să 

încurajeze dezvoltarea intelectuală a copiilor, lărgind, în același timp, dezvoltarea lor 

socială, emoțională și fizică.  

Practicile ce se axează excluziv pe aptitudinile academice limitează 

dezvoltarea intelectuală și poate afecta dezvoltarea socială și emoțională a copiilor 

mici. Cohen (2001) și-a exprimat opinia că în școli copiii trebuie să aibă oportunități 

de a-și consolida aptitudinile afective și cognitive în mod concomitent. El susține că 

copiii cu abilități intelectuale ordinare, însă cu aptitudini sociale și emoționale 

superioare, ar putea avea mai mult succes la școală și, mai târziu, în societate, decât 

cei cu abilități intelectuale superioare dar care au deprinderi sociale și emoționale mai 

puțin dezvoltate.  

Cercetările legate de inteligența socială aparent se focusează pe lucruri cu totul 

diferite, chiar uneori incompatibile, sub pretextul că abordează întregul concept. 

Iteligența socială pare a fi alcătuită din elemente disparate, iar cercetările în cauză nu 

au reliefat aspectele separate ai inteligenței sociale. Studiul literaturii a determinat 

semnificația și importanța inteligenței și competenței sociale în dezvoltarea copilului. 
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