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Abstrakt: Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży niosą szereg niekorzystnych konsekwencji w 
wymiarze zdrowotnym, psychologicznym i społecznym. Stąd też niezwykle ważne jest 
podejmowanie działań propagujących u młodzieży właściwe zachowania seksualne i bardziej 
świadome oraz odpowiedzialne postawy wobec tej sfery życia. Aby wprowadzane oddziaływania 
edukacyjne i profilaktyczne były skuteczne, konieczne jest dokładne rozpoznanie czynników 
chroniących przed ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, oraz czynników zwiększających ryzyko 
takich zachowań. W artykule podjęto próbą odpowiedzi na pytanie o rolę inteligencji emocjonalnej 
młodzieży jako czynnika chroniącego przed ryzykownymi zrachowaniami seksualnymi. W pierwszej 
części zarysowano problematykę ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży – ich rodzajów, 
źródeł oraz konsekwencji. Następnie przedstawiono najważniejsze modele inteligencji emocjonalnej 
oraz omówiono jej związek z efektywnością funkcjonowania na różnych płaszczyznach życia. 
Wreszcie opisano zależności między inteligencją emocjonalną młodzieży a tendencją do 
podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych, odwołując się zarówno do teorii 
psychologicznych, jak i danych empirycznych.   
Słowa kluczowe: inteligencja emocjonalna, ryzykowne zachowania seksualne, młodzież 

 
Abstract: Risky sexual behavior of young people have a number of adverse consequences in the 
health, psychological and social dimension. Therefore, it is extremely important to undertake actions 
promoting proper sexual behaviors among young people and more conscious and responsible 
attitudes towards this sphere of life. In order for the introduced educational and preventive actions to 
be effective, it is necessary to precisely recognize the factors protecting from risky sexual behavior and 
the factors increasing the risk of such behaviors. The paper attempts to answer the question about the 
role of emotional intelligence of adolescents as a protective factor against risky sexual behavior. The 
first part outlines the problem of risky sexual behavior of adolescents - its types, sources and 
consequences. Next, the most important models of emotional intelligence are presented, and its 
relation to the effectiveness of functioning on different levels of life is discussed. Finally, the article 
describes the relations between emotional intelligence of adolescents and the tendency to engage in 
risky sexual behavior, referring to both psychological theories and empirical data. 
Keywords: emotional intelligence, risky sexual behavior, adolescents  
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1. Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży – rodzaje, przyczyny oraz skutki 

 

Adolescencja jest szczególnym okresem rozwojowym w życiu człowieka. Dokonuje 

się wtedy przejście ze świata dzieci do świata dorosłych. Młody człowiek szuka swojego 

miejsca w życiu, intensywnie kształtuje swój system wartości i stara się ukonstytuować 

swoje miejsce w środowisku społecznym. Jest to czas intensywnego uczenia się, 

eksperymentowania i podejmowania istotnych decyzji. Jak piszą Jankowiak i Gulczyńska 

(2014, s. 173) powstająca wtedy tożsamość osobowa „jest wynikiem integracji osobistych 

wyborów z oczekiwaniami społeczeństwa, zaakceptowaniem pewnych alternatyw i 

odrzuceniem innych”. Owe ważne decyzje dotyczą również sfery seksualnej, adolescencja 

jest bowiem czasem odkrywania własnej a tożsamości seksualnej, podejmowania nowych 

zachowań seksualnych, a także angażowania w pierwsze relacje intymne (Jankowiak, 

Gulczyńska, 2014). Przejście od seksualności dziecięcej do seksualności osób dorosłych jest 

jednym z ważnych zadań rozwojowych adolescencji, a prawidłowy przebieg tego procesu 

ma kluczowe znaczenie dla późniejszego zdrowia seksualnego i prokreacyjnego człowieka 

(por. np. Woynarowska, 2015). Pojawienie się w tym okresie popędu seksualnego powoduje 

zwiększone zainteresowanie tą sferą życia oraz motywuje do podejmowania przez młodzież 

różnych form aktywności seksualnej. Jednym z najważniejszych zadań z którymi musi się 

zmierzyć dorastający człowiek, jest nabycie umiejętności tworzenia intymnego związku 

integrującego bliskość fizyczną i emocjonalną jako całość złożoną z różnych jakościowo lecz 

równoważnych elementów (Jankowiak, Gulczyńska, 2014). Nie jest to jednak łatwe przede 

wszystkim ze względu na wyraźną dezintegrację seksualną okresu dorastania, czyli 

rozdźwięk między uczuciowością, podnieceniem i pożądaniem (zob. np. Izdebski, Wąż, 

Mazur, Kowalewska, 2017). Chyba w żadnym innym okresie rozwojowym dysproporcja 

pomiędzy dojrzałością seksualną a dojrzałością psychiczną nie jest tak duża, jak w okresie 

adolescencji. Dojrzewanie biologiczne znacznie wyprzedza wtedy dojrzewanie emocjonalne, 

społeczne i moralne (Izdebski, Niemiec, Wąż, 2011).  

Ogromne wyzwania rozwojowe połączone z dopiero kształtującą się dojrzałością 

fizyczną i psychiczną, sprawiają, że młodzież jest szczególnie narażona na szereg 

niebezpieczeństw i zaburzeń zachowania. Jak wskazują badania, osoby w tym okresie 

rozwojowym są szczególnie predysponowane do zachowań ryzykownych (Gołembowska, 

2017; Lewczuk, 2018), czyli działań niosących ryzyko negatywnych konsekwencji z jednej 

strony dla fizycznego i psychicznego zdrowia jednostki, a z drugiej - dla jej otoczenia 

społecznego (Dzielska, 2017; Ostaszewski, 2017; zob. też Baranowska, 2016).  

Zgodnie z wynikami badań, tego rodzaju zachowania mają tendencję do 

kumulowania się - angażowanie się w jeden rodzaj zachowania ryzykownego może 

zwiększać prawdopodobieństwo podejmowanie innych zachowań tego typu, co jeszcze 

zwiększa zagrożenie zdrowotne (Imacka, Bulsa, 2012; Lemańczyk, 2019; Ostaszewski, 2017). 
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Badacze zwracają na przykład uwagę, że stosowanie różnego rodzaju substancji 

psychoaktywnych sprzyja ryzykownym zachowaniom seksualnym u młodzieży.  Dowiodły 

tego między innymi badania Donovana i współpracowników  (Donovan i in., 1991), w 

których stwierdzono, że  przedwczesna aktywność seksualna, używanie alkoholu i 

marihuany oraz przestępczość są ze sobą powiązane.  

Wśród różnego rodzaju zachowań ryzykownych często wymienia się te, które 

odnoszą się do sfery seksualnej. Najogólniej rzecz biorąc ryzykowne zachowania seksualne 

to „zachowania obarczone reperkusjami dla jednostki i jej otoczenia w sferze seksualności” 

(Lubelska, 2010, s. 138). Podobną definicję przytacza Baranowska (2016, s. 520) według której 

są to „aktywności seksualne, wywołujące wiele reperkusji dla rozwoju fizycznego, 

psychospołecznego oraz seksualnego osób, które je podejmują”.  Machaj, Roszak  i 

Stankowska (2010) wymieniają następujące kryteria rozpoznawania ryzykownych zachowań 

seksualnych: 1) zagrożenie utraty zdrowia lub życia, uszkodzenia ciała, 2) wywołanie 

trudnych w odczuwaniu emocji oraz niekorzystnych stanów psychicznych, 3) narażenie na 

zajście w nieplanowaną, niepożądaną ciążę, 4) brak kontroli nad własnym ciałem i/lub 

umysłem, 5)  realizowanie przez zachowania seksualne celów pozaseksualnych. 6) 

wykraczanie poza ogólnoludzkie wartości (np. przymus, przemoc), 7) naruszanie norm 

współżycia społecznego. W literaturze przedmiotu jako zachowania ryzykowne młodzieży 

często wymienia się zbyt wczesną inicjację seksualną, nie stosowanie lub stosowanie 

nieskutecznych metod antykoncepcyjnych, współżycie z wieloma partnerami, częste zmiany 

partnerów, przygodne kontakty seksualne, angażowanie się w różnego rodzaju zabawy 

erotyczne, w trakcie których dochodzi do współżycia seksualnego, w tym także seksu 

zbiorowego, przemoc seksualną, sponsoring, seksting, czyli przesyłanie innym za pomocą 

komunikatorów internetowych, treści, zdjęć lub filmów o charakterze seksualnym z 

własnym udziałem (Baranowska, 2016; Imacka, Bulsa, 2012; Lewczuk, 2018; Van Ouytsel, 

Van Gool, Walrave, Ponnet, Peeters, 2016). 

Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży są narastającym problemem 

społecznym, psychologicznym i  zdrowotnym.  Niosą one szereg zagrożeń, takich, jak 

zwiększone ryzyko zarażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową,  ryzyko 

nieplanowanej, zbyt wczesnej ciąży (i związanych z nią komplikacji dla matki i dziecka, jak 

np. wcześniactwo czy większa umieralność w okresie niemowlęcym), ryzyko aborcji, a także 

szereg konsekwencji natury psychologicznej (np. zwiększone ryzyko depresji, lęki, myśli i 

próby samobójcze, agresje i niską samoocenę; Imacka, Bulsa, 2012). Negatywne  

doświadczenia seksualne często wywołują silne emocje, np. lęk lub wstręt, zaburzają proces 

tworzenia się prawidłowych więzi z innymi, przyczyniają się do obniżenia nastroju oraz 

pogorszenia dobrostanu psychicznego, mogą też prowadzić do powstawania nerwicowych 

postaw seksualnych (Lewczuk, 2018; Moore, Harden, Mendle, 2014; Wróblewska, 2021). 

Jednocześnie dane gromadzone w różnych krajach, w tym w Polsce, dowodzą, że skłonność 
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młodzieży do podejmowania ryzykowych zachowań seksualnych wzrasta. W  ostatnich 

dwóch dekadach zwiększył się odsetek nastolatków rozpoczynających życie seksualne, a 

zarazem obniżył się wiek tej inicjacji (zob. np. Lewczuk, 2018; Woynarowska, 2015). Powstaje 

więc pytanie o źródła ryzykownych zachowań seksualnych u młodzieży.  

Czynników determinujących ryzykowne zachowania seksualne można doszukiwać 

się na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, przyczyną może być niedostateczna edukacja 

seksualna w szkole oraz w rodzinie (zob. np. Coakley i in., 2017; Długołęcka, Lew-Starowicz, 

2010). Po drugie, znaczenie może mieć sytuacja rodzinna młodego człowieka, np. struktura 

rodziny, relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, postawy rodzicielskie matki i 

ojca, itp. (zob. np. Izdebski, Wąż, Mazur, Kowalewska, 2017; Przybysz-Zaremba, 2017). Po 

trzecie, nie bez znaczenia są wpływy grupy rówieśniczej (zob. np. Keto, Tilahun, Mamo, 

2020; McCord, 1990). Rówieśnicy nie tylko mogą pełnić rolę doradców i przekazywać sobie 

wiedzę na temat seksu, ale również dostarczać pewnych wzorców zachowań w tej sferze. 

Oddziaływań społecznych nie można jednak ograniczyć jedynie do środowiska najbliższego 

młodemu człowiekowi. Należy pamiętać również o wpływach ogólnego kontekstu 

społeczno-kulturowego, w którym wychowuje się młodzież. Niektórzy badacze zwracają 

uwagę na zjawisko nazywane „seksualizacją kultury” lub „seksplozją”, czyli „szerokiej 

inwazji tematyki dotyczącej seksualności na arenie życia społecznego, która dokonuje się 

poprzez środki masowego przekazu (…),  przekazywanie uproszczonego obrazu 

seksualności, jej banalizacji i trywializacji” (Królikowska, 2009, s. 20; zob. też Lewczuk, 2018). 

To przesycenie treści dostępnych w internecie, telewizji, prasie młodzieżowej itp. tematyką 

seksualną może mieć niekorzystny wpływ na młodzież, sprawiać, że jest ona bardziej 

skłonna do inicjowania współżycia w bardzo młodym wieku i podejmowania bardziej 

zaawansowanych, często ryzykownych czynności seksualnych, a dodatkowo może 

sprawiać, że seks zostaje zautonomizowany, czyli oderwany od innych sfer funkcjonowania 

(Jankowiak, Gulczyńska, 2014; Imacka, Bulsa, 2012; Lewczuk, 2018). Oprócz wspomnianych 

oddziaływań społecznych, ryzykowne zachowania seksualne młodzieży są uwarunkowane 

również czynnikami indywidualnymi.  Wśród nich wymienia się często te związane ze sferą 

emocjonalną - niedojrzałość emocjonalną, nieumiejętność panowania nad emocjami,  

drażliwość, wybuchowość, nadpobudliwość, skłonność do agresji (zob. np. Baranowska, 

2016).  

Opisując czynniki predysponujące do ryzykownych zachowań seksualnych, warto 

również wspomnieć o czynników chroniących. Wśród nich wymienia się między innymi:  

cechy indywidualne (np. poziom inteligencji, zdolności uczenia się, umiejętności 

koncentracji uwagi, zdolności werbalne, mechanizmy samokontroli, umiejętności społeczne), 

wspierające relacje z bliskimi osobami i pozytywne cechy środowiska rodzinnego (np. 

bezpieczne przywiązanie między rodzicami a dzieckiem, wsparcie emocjonalne okazywane 

dziecku przez rodzica/rodziców, demokratyczny styl wychowania) oraz wsparcie płynące 
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ze środowiska pozarodzinnego i cechy środowiska lokalnego, np. bezpieczne sąsiedztwo, 

dobry klimat szkoły, wsparcie nauczycieli (Ostaszewski, Rustecka-Krawczyk, Wóycik, 2009).  

Badacze zgodnie wskazują, że dla prawidłowego funkcjonowania w sferze seksualnej 

potrzebne jest osiągnięcie pewnego poziomu dojrzałości psychicznej (Machaj, Roszak, 

Stankowska, 2010). Szczególne znaczenie zdaje się tu mieć dojrzałość emocjonalna. 

Imieliński (1984) uważa, że decydujące dla prawidłowego funkcjonowania seksualnego są 

takie wymiary emocjonalne, jak: przewaga uczuć wyższych, społecznych, nad niższymi, 

egoistycznymi, zrównoważenie emocjonalne, tj. umiejętność kontrolowania silnych 

negatywnych emocji, emocjonalna niezależność od wpływów i nacisków otoczenia 

społecznego, brak agresywności i poczucia małej wartości, umiejętność przystosowania się 

do życia w społeczeństwie przez kształtowanie tolerancji, zrozumienia i empatii, dążenie do 

rozwoju osobowości  (uczuć altruistycznych). Taka dojrzałość emocjonalna przejawia się 

dojrzałością relacji, a tym samym odpowiedzialnym funkcjonowaniem w sferze życia 

seksualnego (Machaj, Roszak, Stankowska, 2010). Z kolei brak dojrzałości emocjonalnej 

predysponuje do podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych, które służą radzeniu 

sobie emocjami negatywnymi, niwelowaniu napięcia emocjonalnego, budowaniu poczucia 

własnej wartości, nawiązywaniu relacji społecznych, które jednak są niewłaściwe, bo u ich 

podstaw leży np. podległość, przemoc lub okrucieństwo (Machaj, Roszak, Stankowska, 

2010). Jako, że w literaturze przedmiotu konsekwentnie pojawia się wątek dojrzałości 

emocjonalnej oraz dysponowania określonymi zdolnościami emocjonalnymi, jako 

czynnikami potencjalnie zmniejszającymi prawdopodobieństwo podejmowania przez 

młodzież ryzykownych zachowań seksualnych, w tym kontekście warto przyjrzeć się bliżej 

znaczeniu inteligencji emocjonalnej.  

 

2. Inteligencja emocjonalna i jej rola w funkcjonowaniu człowieka 

 

W chwili obecnej w rozważaniach nad inteligencją emocjonalną dominują dwa 

konkurencyjne podejścia. Jedni badacze definiują ją bardzo szeroko, włączając w jej zakres 

nie tylko zdolności poznawcze, ale również cechy osobowości, a więc dyspozycje określające 

tendencje (zob. np. Matczak, Knopp, 2013). Tego typu modele określa się mianem modeli 

mieszanych (ang. mixed models).  Na przykład Goleman (1999), chyba najbardziej znany 

przedstawiciel tego nurtu, definiuje inteligencję emocjonalną jako samokontrolę, zapał, 

wytrwałość i zdolność motywacji, zaś w swej późniejszej pracy pisze o jej pięciu obszarach - 

rozumieniu emocji, zarządzaniu emocjami, motywowaniu siebie, rozpoznawaniu cudzych 

emocji oraz podtrzymywaniu relacji interpersonalnych. Inny badacz, Bar-On (1997), 

definiuje inteligencję emocjonalną jako „szereg pozapoznawczych zdolności, kompetencji i 

umiejętności, które umożliwiają jednostce efektywne radzenie sobie z wymaganiami i 

naciskami środowiskowymi” (Bar-On, 1997, s. 3). Badacz wymienia pięć obszarów 
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funkcjonowania, stanowiących jego zdaniem komponenty inteligencji emocjonalnej i 

posiadających znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. Są to: umiejętności intra- i interpersonalne, 

zdolności przystosowawcze, radzenie sobie ze stresem oraz ogólny nastrój.  

Z kolei w drugim podejściu inteligencję emocjonalną rozumie się zgodnie z 

tradycyjnym sposobem definiowania inteligencji, jako zbiór zdolności, czyli dyspozycji o 

charakterze instrumentalnym, sprawnościowym, określających możliwości przetwarzania 

informacji emocjonalnych (zob. np. Matczak, Knopp, 2013). Przedstawicielami tego nurtu są 

Mayer i  Salovey (Mayer, Caruso, Salovey, 2016), którzy uważają, że inteligencja 

emocjonalna obejmuje: zdolność do trafnej percepcji, oceny i ekspresji emocji, zdolność do 

asymilowania emocji w procesy poznawcze, zdolność do rozumienia i analizowania emocji 

oraz wykorzystywania wiedzy emocjonalnej, a także zdolność do regulacji emocji i kontroli 

emocjonalnej.  

Podobne rozróżnienie wprowadzili Petrides i Furnham (2001), którzy zwracają 

uwagę na odmienność konstruktów, jakimi są inteligencja emocjonalna rozumiana jako 

zdolność (ability emotional intelligence) i inteligencja emocjonalna rozumiana jako cecha 

osobowości (trait emotional intelligence). Pierwsza warunkuje tzw. „zachowania 

maksymalne”,  a więc takie, które człowiek ujawnia w szczególnie motywujących 

warunkach, zaś  druga warunkuje zachowania typowe, a więc takie, które są najczęściej 

ujawniane w sytuacjach życia codziennego. Inaczej mówiąc, inteligencja emocjonalna-

zdolność określa posiadane możliwości, natomiast inteligencja emocjonalna-cecha określa 

preferencje, wobec czego jest dyspozycją o charakterze nie instrumentalnym, lecz 

motywacyjnym (zob. np. Petrides, Furnham, 2001; Matczak, Knopp, 2013). Należy dodać, że 

modele mieszane dotyczą raczej inteligencji emocjonalnej rozumianej jako cecha, zaś model 

Saloveya i Mayera – inteligencji emocjonalnej rozumianej jako zdolność. Rozróżnienie obu 

rodzajów inteligencji emocjonalnej jest niezwykle ważne, ponieważ pomimo używania tego 

samego terminu - „inteligencja emocjonalna”, w zależności od podejścia, tak naprawdę 

rozumie się przez nie zupełnie co innego.  

W świetle badań zarówno inteligencja emocjonalna rozumiana jako cecha, jak też 

inteligencja emocjonalna rozumiana jako zdolność, wiążą się z efektywnością 

funkcjonowania człowieka w różnych dziedzinach życia. Najistotniejsza rola inteligencji 

emocjonalnej ujawnia się jednak w odniesieniu do relacji interpersonalnych. Okazuje się, że 

osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej są pozytywniej spostrzegane przez innych, 

bardziej popularne, a ich związki z innymi ludźmi są bardziej intensywne i cechują się 

większą trwałością oraz wyższą jakością (Alonso-Ferres, Valor-Segura, Expósito, 2019; 

Antonysamy, Asgarali Patel, Velayudhan, 2020; Gündüz, 2019; Negi, Balda, 2019; O’Connor, 

Izadikhah, Abedini, Jackson, 2018; Szczygieł, Weber, 2017; Wollny, Jacobs, Pabel, 2020). 

Lepiej też radzą sobie z konfliktami i problemami interpersonalnymi (Alonso-Ferres, Valor-

Segura, Expósito, 2019; Monteiro, Balogun, 2015; Vashisht, Singh, Sharma, 2018). Inteligentni 
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emocjonalnie ludzie są bardziej skłonni do zachowań altruistycznych i kooperacyjnych 

(Barragan Martin i in., 2021; Enwereuzor, Ugwu, 2021; Huang, Shi, Liu, 2018; Mandal, 

Mehera, 2017). Jednocześnie same częściej i chętniej korzystają ze wsparcia społecznego, 

lepiej postrzegają dostępną sieć pomocy oraz są z niej bardziej zadowolone (Gecaite-

Stonciene, Levickiene, Mickuviene, 2016; Malinauskas, Malinauskiene, 2020; Metaj-Macula, 

2017; Rey, Extremera, Sánchez-Álvarez, 2019). Jednakże roli inteligencji emocjonalnej nie 

można sprowadzić jedynie do funkcjonowania w relacjach międzyludzkich. Badania 

dowodzą, że sprzyja  ona również dobrostanowi psychicznemu oraz zdrowiu fizycznemu  

(Antiniene, Lekavičiene, 2017; Baudry, Grynberg, Dassonneville, Lelorain, Christophe, 2018; 

Delhom, Gutierrez, Lucas-Molina, Meléndez,2017; Extremera, Quintana-Orts, Mérida-López, 

Rey; 2018; Fernández-Berrocal, Extremera, 2016; Gascó, Badenes, Plumed, 2018; Sánchez-

Álvarez, Extremera, Fernández-Berrocal, 2016). Ponadto, inteligencja emocjonalna wiąże się 

dodatnio z poziomem samooceny, poczuciem szczęścia  i satysfakcji życiowej, większą 

odpornością na stres oraz adaptacyjnymi sposobami radzenia sobie z nim (Afolabi, Balogun, 

2017; Cejudo, Rodrigo-Ruiz, López-Delgado, Losada, 2018; Davis, 2018; Extremera, Rey, 

2016; Lea, Davis, Mahoney, Qualter, 2019; Park, Dhandra, 2017; Pérez-Fuentes, Molero 

Jurado, del Pino, Gázquez Linares, 2019; Szczygieł, Mikolajczak, 2017; Vashisht, Singh, 

Sharma, 2018). Inteligencja emocjonalna może być też jednym z trafnych predyktorów 

sukcesów szkolnych, akademickich i zawodowych (Aritzeta i in., 2016; Nguyen, Nham, 

Takahashi, 2019; Vratskikh, Al-Lozi,  Maqableh, 2016; Urquijo, Extremera, Azanza, 2019). Z 

kolei jej niedobory mogą zwiększać ryzyko zaburzeń psychicznych, prób samobójczych, 

zachowań agresywnych i patologicznych, a także korzystania z używek i uzależnień 

(Domínguez-García, Fernández-Berrocal, 2018; Extremera, Quintana-Orts, Mérida-López, 

Rey, 2018; García-Sancho, Salguero, Fernández-Berrocal, 2017; Gonzalez-Yubero, Palomera, 

Lázaro-Visa, 2019; Leite, Martins, Trevizol, Noto, Brietzke, 2019; Megias, Gómez-Leal, 

Gutiérrez-Cobo, Cabello, Fernández-Berrocal, 2018; Trinidad, Johnson, 2002). Z 

zacytowanych badań wynika, że znaczenie inteligencji emocjonalnej ujawnia się właściwie 

we wszystkich sferach funkcjonowania człowieka. Na tej podstawie można postawić tezę, że 

będzie ona odgrywać rolę także w zachowaniach natury seksualnej. Zagadnieniu temu 

poświęcona zostanie kolejna część artykułu. 

 

3. Związek między inteligencją emocjonalną a podejmowaniem ryzykownych 

zachowań seksualnych u młodzieży 

 

Niestety niewiele przeprowadzono dotychczas badań na ten temat zależności między 

inteligencją emocjonalną a ryzykownymi zachowaniami seksualnymi.  Większość 

dostępnych danych dotyczy albo zachowań ryzykownych w ogóle, albo też innych niż 
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seksualne zachowań ryzykownych. Niemniej jednak można już sformułować pierwsze 

wnioski z nich płynące.  

Jak wspomniano wcześniej, dane empiryczne dowodzą, że osoby obdarzone 

wyższymi zdolnościami emocjonalnymi rzadziej angażują się w zachowania zagrażające ich 

zdrowiu i dobrostanowi psychicznemu. Inteligencja emocjonalna jest ujemnie powiązana 

m.in. z sięganiem po substancje psychoaktywne, uzależnieniami, działaniami łamiącymi 

normy społeczne lub przestępczymi. Zachowania takie można uznać za ryzykowne.  

Szczególnie ważny wydaje się tu jeden z komponentów inteligencji emocjonalnej – 

zdolność do regulowania emocji. Jak twierdzą Mayer i Salovey (zob. np. Mayer, Caruso, 

Salovey, 2016), istotą tej zdolności jest m.in. radzenie sobie z emocjami negatywnymi, 

umiejętność modulowania ich intensywności, panowania nad nimi, przy jednoczesnej 

otwartości na nie i unikaniu całkowitego tłumienia ich. W literaturze przedmiotu stawia się 

tezy, że deficyty w zakresie tej zdolności - dysfunkcjonalne style regulowania emocji i 

zachowania silnie motywowane emocjami, mogą być ważnym predyktorem ryzykownych 

zachowań w okresie dojrzewania (Cooper, Wood, Orcutt, Albino, 2003). Nastolatkowie, 

którym brakuje umiejętności radzenia sobie ze swoimi doświadczeniami emocjonalnymi, 

mogą mieć silniejszą tendencję do angażowania się w ryzykowne zachowania, próbując 

poradzić sobie z negatywnym afektem lub chcąc zablokować, stłumić swoje uczucia (zob. 

np. Hessler, Katz, 2010). W badaniach stwierdzono, że niekorzystne jest zarówno całkowite 

poddanie się emocjom, zupełny brak kontroli nad nimi, jak też unikanie lub tłumienie 

emocji. Oba bieguny nieprawidłowej regulacji emocjonalnej zwiększają tendencję do 

zachowań ryzykownych (Cooper, Shapiro, Powers, 1998). Wykazano na przykład związek 

między deficytami w zakresie zdolności radzenia sobie z własnymi emocjami, a sięganiem 

po używki po to aby złagodzić nieprzyjemne doznania (Cooper, Russell, Skinner, Frone, 

Mudar, 1992; Farrell, Danish, 1993; Wong i in., 2013). Szczególne znaczenie może mieć tutaj 

przeżywanie silnego gniewu lub smutku. W wielu badaniach stwierdzono, że jeśli 

dorastający człowiek nie potrafi sobie poradzić z tymi emocjami, zwiększa się 

prawdopodobieństwo sięgnięcia przez niego po substancje psychoaktywne (Swaim, Oetting, 

Edwards, Beavais, 1989). Z kolei lepsza świadomość i zdolność regulacji przeżywanej złości 

były związane z mniejszym prawdopodobieństwem sięgnięcia po twarde narkotyki (Hessler, 

Katz, 2010).  

Dane empiryczne sugerują, że niskie zdolności regulacji emocjonalnej mogą być 

istotnym predyktorem także zachowań ryzykownych młodzieży związanych ze sferą 

seksualną (Hadley, Houck, Barker, Senocak, 2015; Rizor, Callands, Desrosiers, Kershaw, 

2017). Tłumaczone jest to m.in. faktem, że w adolescencji zdolności regulacji emocjonalnej 

ciągle są w fazie kształtowania (Cole, Martin, Dennis, 2004), a zatem osoby w tym okresie 

rozwojowym cechują się jeszcze zwiększoną impulsywnością, poszukiwaniem doznań i 
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ogólną tendencją do podejmowania ryzyka, a to tworzy podstawę zachowań związanych z 

ryzykiem seksualnym (Giugliano, 2008).  

Obok zdolności regulacji emocjonalnej, zdolność spostrzegania i zrozumienia emocji 

własnych oraz cudzych, a także zdolność ekspresji emocjonalnej, również odgrywają ważną 

rolę w funkcjonowaniu młodzieży. Deficyty w ich zakresie prowadzą do problematycznych 

zachowań i zaburzeń relacji z innymi (zob. np. Hadley i in., 2015; Hessler, Katz, 2010; Rizor i 

in., 2017). Badacze twierdzą, że angażowanie się w ryzykowne zachowania seksualne, w tym 

kompulsywność seksualna i poszukiwanie intensywnych doznań seksualnych, może być 

jednym ze sposobów w jaki młodzież z deficytami umiejętności wyrażania emocji, radzi 

sobie z negatywnym afektem i dystresem (Gross, 2014).  

Rizor wraz ze współpracowniczkami (2017) badała zależność między dwoma 

wspomnianymi wcześniej komponentami inteligencji emocjonalnej – zdolnością wyrażania 

emocji oraz zdolnością regulacji emocjonalnej, a ryzykownymi zachowaniami seksualnymi u 

młodzieży i młodych dorosłych. Uzyskane wyniki potwierdziły, że deficyty w zakresie obu 

zdolności wiążą się ze wzmożoną tendencją do podejmowania ryzyka w zakresie seksu. 

Unikalną częścią tych badań jest sprawdzenie wpływu inteligencji emocjonalnej partnera 

relacji intymnej na zachowania seksualne danej osoby. Okazało się, że nastolatkowie mogą 

podejmować większe ryzyko seksualne wtedy, gdy ich partnerzy cechują się niskimi 

zdolnościami regulacji i ekspresji emocjonalnej. Badaczki tłumaczą to w ten sposób, że braki 

tych zdolności u partnera powodują więcej konfliktów w relacji, większy poziom stresu i 

napięcia, które nastolatek może starać się łagodzić poprzez ryzykowne zachowania 

seksualne.  

Istotne związki między inteligencją emocjonalną a podejmowaniem ryzykownych 

zachowań seksualnych zaobserwowano również w badaniach Ugoji (2009) prowadzonych  

wśród nastoletnich uczniów nigeryjskich szkół średnich. Badaczka sprawdzała wpływ 

religijności, inteligencji emocjonalnej, samooceny  uczniów oraz rolę przekazu medialnego 

na podejmowanie przez nastolatków czynności seksualnych obarczonych ryzykiem. Choć 

każdy z wymienionych czynników okazał się istotny, najsilniej z zachowaniami 

ryzykownymi związane były religijność i inteligencja emocjonalna, przy czym kierunek tych 

zależności był ujemny.  

W badaniach prowadzonych wśród młodzieży konsekwentnie stwierdza się związki 

między poziomem inteligencji emocjonalnej a liczbą partnerów seksualnych. Lando-King 

wraz ze współpracowniczkami (2015) badały związki między trzema komponentami 

inteligencji emocjonalnej w ujęciu Bar-Ona (1997), czyli umiejętnościami interpersonalnymi, 

umiejętnościami intrapersonalnymi oraz umiejętnością radzenia sobie ze stresem) a 

ryzykownymi zachowaniami seksualnymi u 253 aktywnych seksualnie dorastających 

dziewcząt w wieku od 13 do 17 lat z wysokim ryzykiem zajścia w ciążę. Wskaźnikami 

zachowań seksualnym były: liczba partnerów, podejmowanie z partnerami rozmów o 
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ryzyku związanym z seksem oraz stosowanie antykoncepcji. Każdy z mierzonych 

komponentów inteligencji emocjonalnej okazał się być istotnie związany z innym z 

wymienionych wskaźników. Dziewczęta o większych umiejętnościach intrapersonalnych 

miały znacznie mniej partnerów seksualnych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Z kolei 

zdolności interpersonalne były istotnym czynnikiem inicjowania przez badane rozmów z 

partnerami seksualnymi na temat ryzyka związanego z seksem, zaś wyższe umiejętności 

radzenia sobie ze stresem przekładały się na częstsze i bardziej konsekwentne używanie 

środków antykoncepcyjnych (prezerwatyw). Na podstawie uzyskanych wyników badaczki 

wyciągnęły wnioski, że wysoki poziom inteligencji emocjonalnej może być swego rodzaju 

buforem ochronnym przed ryzykownymi zachowaniami seksualnymi.   

Podobne wyniki otrzymali Hessler i Katz (2010), którzy dowiedli, że nastolatkowie 

potrafiący lepiej radzić sobie z emocjami negatywnymi (np. z gniewem i smutkiem) mają 

mniej partnerów seksualnych. Z kolei posiadanie większej liczby partnerów seksualnych 

wiązało się z trudnościami w regulowaniu emocji zarówno w dzieciństwie, jak i okresie 

dojrzewania. Dodatkowo, badacze ci odkryli, że  deficyty w zakresie zdolności regulacji 

emocjonalnej obecne już w średnim dzieciństwie są istotnym predyktorem ryzykownych 

zachowań seksualnych w okresie dorastania.  

Z przytoczonych wyżej badań wynika, że deficyty w zakresie inteligencji 

emocjonalnej mogą predysponować młodzież do angażowania się w ryzykowne działania. Z 

drugiej strony, istnieją empiryczne dowody na to, że wysoki poziom inteligencji 

emocjonalnej  może służyć jako czynnik ochronny dla nastolatków, ponieważ jest związany 

z ich lepszym funkcjonowaniem społecznym, wyższą zdolnością radzenia sobie ze stresem i 

problemami oraz większym wsparciem społecznym (Barragan Martin i in., 2021; O’Connor i 

in., 2018). Sfera funkcjonowania seksualnego jest nierozerwalnie związana ze sferą 

emocjonalną (zob. np. Silva, Pereira, Esgalhado, Monteiro, Afonso, Loureiro, 2016). 

Zachowania seksualne często są realizowane w silnie naładowanym emocjonalnie 

kontekście. Zależności między inteligencją emocjonalną a ryzykownymi zachowaniami 

seksualnymi młodzieży można się zatem doszukiwać na wielu płaszczyznach. Kilka z nich 

omówione zostanie poniżej. 

Jak już wspomniano wcześniej, młodzież często angażuje się w ryzykowne sytuacje 

lub zachowania po to by stłumić emocje negatywne, oderwać się od nich lub stłumić ich 

intensywność (Rizor i in., 2017; Cooper i in., 1998). Jeśli nastolatkom brakuje zdolności  

wyrażania i radzenia sobie z negatywnymi emocjami, mogą starać się łagodzić stres poprzez 

bardziej natychmiastowe, krótkoterminowe strategie redukcji napięcia, takie jak 

nadużywanie substancji psychoaktywnych lub zachowania seksualne (Flanagan, Jaquier, 

Overstreet, Swan i Sullivan, 2014; Rizor i in., 2017). Często prowadzi to do podejmowania 

bardziej impulsywnych, ryzykownych decyzji seksualnych. Osoby o wyższej inteligencji 

emocjonalnej potrafią je odpowiednio uzewnętrzniać, a także sprawniej regulują swoje 
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emocje -  potrafią modulować ich intensywność i  sprawować nad nimi kontrolę, nie muszą 

więc uciekać się do ryzykownych zachowań seksualnych, by sobie z nimi poradzić lub tez 

obniżyć poziom  stresu.  

Osoby, które mają trudności we wchodzeniu i utrzymywaniu relacji 

interpersonalnych niekiedy starają się je nawiązać lub podtrzymać poprzez zachowania 

seksualne. Zacytowane wcześniej badania dowodzą, że osoby o wysokiej inteligencji lepiej 

radzą sobie w relacjach międzyludzkich, lepiej je rozumieją, a ich związki z innymi są 

trwalsze i wyższej jakości, nie muszą więc uciekać się do seksu lub zgadzać się na niego 

tylko dlatego by za wszelką cenę podtrzymać relację i uniknąć samotności (zob. np. Hessler, 

Katz, 2010).  

Kolejne wyjaśnienie wiąże się z tym, że lepsze zrozumienie własnych przeżyć 

emocjonalnych oraz emocji innych ludzi umożliwia głębsze „wsłuchanie się w siebie”, 

rozważenie swoich rzeczywistych potrzeb i motywacji, zrozumienie intencji innych osób, a 

także bardziej adekwatną ocenę ryzyka. Tym samym sprzyja podejmowaniu bardziej 

przemyślanych i dojrzalszych decyzji związanych ze sferą seksualną. Inteligencja 

emocjonalna może sprzyjać lepszemu rozumieniu kwestii seksualnych, a w szczególności 

zachowań ryzykownych w tym zakresie, ponieważ interakcji z partnerami seksualnymi i 

podejmowaniu decyzji o aktywności seksualnej towarzysza zazwyczaj emocje (Lando-King i 

in., 2015). Ponadto, zdolność do samoregulacji emocjonalnej oraz trafnej interpretacji emocji 

własnych i cudzych może wpływać na lepszą komunikację z partnerem, co jest szczególnie 

ważne w tak delikatnych kwestiach, jak temat seksu, a tym samym sprzyjać podejmowaniu 

decyzji o bezpieczniejszych praktykach seksualnych (Lando-King i in., 2015).  

Zdarza się, że decyzje dotyczące seksu są podejmowane przez młodzież pod 

wpływem presji wywieranej z zewnątrz, np. pod wpływem rówieśników. Tymczasem 

badania dotyczące inteligencji emocjonalnej pokazują, że sprzyja ona większej asertywności i 

odporności na naciski otoczenia. Na przykład Mayer i współpracownicy (Mayer, Perkins, 

Caruso, Salovey, 2001) stwierdzili, że w różnego rodzaju rzeczywistych sytuacjach 

społecznych studenci o wyższej inteligencji emocjonalnej lepiej potrafili oprzeć się prośbom 

znajomych o udział w działaniach, które budziły ich niepokój, były destrukcyjne, i których 

nie akceptowali. Studenci o niższym poziomie zdolności emocjonalnych na ogół robili zaś to, 

o co prosili ich przyjaciele, nawet jeśli czuli, że te zachowania są niewłaściwe. W innych 

badaniach stwierdzono, że młodzież o wyższej inteligencji emocjonalnej może być bardziej 

odporna na presję rówieśników dotyczącą palenia papierosów oraz picia alkoholu (Trinidad, 

Johnson, 2002). Podobnych zależności można oczekiwać w odniesieniu do zachowań 

seksualnych.  

Kolejna kwestia dotyczy otrzymywanego przez młodzież wsparcia społecznego. 

Przypomnijmy, że pomoc i zrozumienie ze strony otoczenia są istotnymi czynnikami 

chroniącymi przez ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Zarazem, jak wykazują 
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badania, osoby o wyższej inteligencji emocjonalnej mają szerszą sieć wsparcia społecznego, 

częściej otrzymują pomoc i chętniej z niej korzystają. Lepiej też układają sobie relacje z 

innymi, a ich związki interpersonalne są mniej powierzchowne i trwalsze. Istnieje więc 

wyższe prawdopodobieństwo, że otrzymają oni pomoc, odpowiednie informacje i rady od 

otoczenia, a także chętniej z owego wsparcia skorzystają i lepiej je wykorzystają, co może 

zmniejszyć  ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji dotyczących sfery seksualnej.    

 

Podsumowanie 

 

Jako, że problem ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży zdaje się narastać, 

konieczne staje się podjęcie działań propagujących właściwe zachowania seksualne i bardziej 

świadome oraz odpowiedzialne postawy wobec tej sfery życia. Ryzykowne zachowania 

seksualne młodzieży niosą bowiem w sobie wiele niekorzystnych konsekwencji w wymiarze 

zdrowotnym (przy czym chodzi tu zarówno o dobrostan fizyczny, jak i psychiczny) oraz 

społecznym. Stąd też tak istotne jest dobre rozpoznanie źródeł tego rodzaju zachowań oraz 

poszukiwanie czynników chroniących. Dzięki takiej wiedzy możliwe będzie wprowadzenie 

oddziaływań wychowawczych promujących właściwe zachowania seksualne oraz 

chroniących przed tymi niekorzystnymi.  

W świetle przedstawionych wcześniej danych uzasadnione jest włączanie do 

projektów dydaktyczno-wychowawczych i profilaktycznych elementów kształcenia 

emocjonalnego oraz stymulowanie rozwoju zdolności będących komponentami inteligencji 

emocjonalnej. Okazuje się bowiem, że zdolności emocjonalne -  głównie zdolność 

regulowania emocji negatywnych, ale też zdolność spostrzegania oraz rozumienia emocji 

własnych i cudzych, a także zdolność adekwatnego wyrażania emocji, są jednymi z 

czynników zmniejszających tendencję do podejmowania przez młodzież ryzykownych 

zachowań seksualnych. Istnieją twarde dowody naukowe na wysoką skuteczność 

programów interwencyjnych lub profilaktycznych, które skupiają się na kształtowaniu 

zdolności emocjonalnych u młodzieży (zob. np. Houck i in., 2016; Houck,  Barker, Hadley, 

Menefee,  Brown, 2018). Budowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dorastających 

ludzi może być więc efektywną strategią przeciwdziałania ich ryzykownym  zachowaniom 

seksualnym.   
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