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Abilităţile interpersonale
Inteligenţa emoţională este un aspect adus în discuţie din ce în ce mai frecvent în ultima
perioadă, fie că e invocată ca ingredient indispensabil al reuşitei profesionale, fie ca aptitudine de
dezvoltat în scopul atingerii unui echilibru de ansamblu în vieţile noastre. In universul
profesional pare să devină mai importantă decât cunoştinţele de specialitate sau experienţa
profesională. La ce face referire, mai exact, această aptitudine, regăsită şi în sintagma, poate mai
explicită, de abilităţi interpersonale? Se referă, în general, la maniera în care relaţionăm cu cei
din jur, dar şi la felul în care ne raportăm la propria persoană, aceste două relaţii condiţionânduse şi influneţâbdu-se reciproc.
In lucrarea sa Manual de personal branding. Reguli noi pentru o carieră de succes, Dan
Schawbel consideră că aceste abilităţi sunt decisive în construirea unei cariere de succes şi le
rezervă, în consecinţă, un întreg capitol. Face, în primul rând, o trecere în revistă a acestora, ca
urmare a unui studiu în care a intervievat o serie de manageri ai unor firme listate în Fortune 500.
Pe lista sa figurează următoarele competenţe: o puternică etică profesională; atitudine optimistă /
pozitivă; bune abilităţi de comunicare / dialogare; talent oratoric pentru prezentări; capacitatea de
gestionare timpului; abilitatea de a asculta şi a se adresa nevoilor umane ale colegilor /
colaboratorilor pentru a-i face pe aceştia să se simtă înţeleşi / respectaţi; priceperea în a citi
oamenii; abilitatea de a construi relaţii; capacitatea de a transmite un mesaj cu tact; abilitatea de
a propune soluţii la probleme; contribuţia însemnată la brainstorming; abilitatea de a scrie bine;
orientarea către soluţionarea problemelor; abilitatea de a lucra în echipă; agreabilitatea;
încrederea în sine; puterea de a accepta criticile şi de a învăţa din ele; flexibilitate /
adaptabilitate; capacitatea de a lucra eficient sub presiune; empatie; integritate; simţ al umorului.
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Abilităţile interpersonale sunt de cele mai multe ori reductibile la abilităţi de comunicare.
Prin aproape tot ce facem comunicăm ceva. Comunicarea nu înseamnă însă simpla transmitere a
unui mesaj, etimologia însăşi a cuvântului semnificând a fi împreună. Acest lucru înseamnă a-i
lăsa loc celuilalt, a-l asculta, a încerca să îl înţelegi. Lucruri nu întotdeauna la îndemână în
universul profesional, sub presiunea multitudinii de sarcini, a termenelor limită, a stresului, a
competiţiei.
Atunci când angajatul aspiră la o poziţie de lider în compania pentru care lucrează,
abilităţile interpersonale devin şi mai importante, pentru că o parte semnificativă din munca sa va
însemna comunicare cu oamenii, gestionarea relaţiilor dintre aceştia, capacitatea de a delega
responsabilităţi. Analizând ce înseamnă să fii un bun lider, cu referire la abilităţile
interpersonale, Dan Schawbel propune o listă cu 20 de puncte, pe care o redam parţial: să-ţi poţi
forma o echipă; să ai personalitate, energie, pasiune şi carismă; să fii deschis, cinstit şi direct; să
gândeşti creativ; să fii corect – să acorzi o şansă tuturor şi să ai încredere în oameni; să fii bine
organizat şi să ai capacitatea de a delega responsabilităţi; să te descurci bine în situaţii sensibile;
să ai puterea de a-ţi asuma riscuri; să poţi recunoaşte oportunităţi noi atunci când ele se ivesc; să
poţi concepe mesaje convingătoare pentru public; să îi inspiri pe alţii să facă lucruri bune; să ştii
să întrebi lucrurile potrivite, să găseşti răspunsurile corecte şi să iei deciziile bune etc.
Autorul arată că abilităţile interpersonale sunt abilităţi de viaţă, care odată dobândite, se
reflectă în toate sferele existenţei persoanei, ceea ce le face cu atât mai valoroase.

Expert comunicare
Mirela-Sanda Sălvan
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