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Czy istotnie inteligencja emocjonalna zapewnia 

szczęśliwe życie?  

Mediacyjna rola kompetencji emocjonalnych 

Does emotional intelligence really ensure a happy life? 

The mediation role of emotional competencies 

 

Abstrakt: Badania dotyczyły związków między zdolnościami do rozpoznawania emocji na twarzy, 
zdolnościami do rozumienia emocji, kompetencjami emocjonalnymi i samopoczuciem. Oczekiwano, 
że relacja między inteligencją emocjonalną a samopoczuciem jest mediowana przez kompetencje 
emocjonalne. Korzystając z programu statystycznego IBM SPSS AMOS 21 przetestowano modele 
mediacyjne, w których zmienną niezależną były zdolności emocjonalne, zmienną pośredniczącą 
kompetencje emocjonalne, a zmienną zależną samopoczucie. Badani to 144 studentów w wieku od 18 
do 32 lat (M = 20,59; SD = 1,82). Do pomiaru inteligencji emocjonalnej zastosowano dwa testy: Skalę 
Inteligencji Emocjonalnej –Twarze (SIE-T) autorstwa Anny Matczak, Joanny Piekarskiej i Elżbiety 
Studniarek oraz Test Rozumienia Emocji (TRE) autorstwa Anny Matczak i Joanny Piekarskiej. 
Kompetencje emocjonalne szacowano za pomocą samoopisowego kwestionariusza PKIE autorstwa 
Anny Matczak i współpracowników. Natomiast samopoczucie mierzono z wykorzystaniem 
Kwestionariusza Symptomów Depresyjnych (KSD) autorstwa Anny Matczak i Katarzyny Martowskiej. 
Okazało się, że kompetencje emocjonalne są mediatorem związku między inteligencją emocjonalną a 
samopoczuciem. Z badań wynika również, że samo posiadanie wysokiego potencjału emocjonalnego 
(zdolności emocjonalnych) nie gwarantuje dobrego samopoczucia. To nabyte kompetencje 
emocjonalne, czyli umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach o charakterze emocjonalnym 
mogą w istotny sposób przyczyniać się do lepszego samopoczucia jednostki. Zarazem warunkiem 
koniecznym, choć niewystarczającym, kształtowania się tychże kompetencji jest inteligencja 
emocjonalna. Rezultaty badań potwierdzają odmienność konstruktów, jakim są zdolności i 
kompetencje emocjonalne oraz wskazują na znaczenie kompetencji emocjonalnych dla dobrostanu 
jednostki.  
Słowa kluczowe: inteligencja emocjonalna, kompetencje emocjonalne, samopoczucie, zdolności do 
rozpoznawania emocji na twarzy, zdolności do rozumienia emocji 
 
Abstract: The study was focused on relations between the abilities to recognize facial emotions, 
emotion understanding abilities, emotional competencies and well-being. It was expected that the 
relation between emotional intelligence and well-being is mediated by emotional competencies. 
Statistical software IBM SPSS AMOS 21 was used to test mediation models involving emotional 
abilities as the independent variable, emotional competencies as the mediator variable, and well-being 
as the dependent variable. The participants were 144 students aged between 18 and 32 (M = 20.59; SD 
= 1.82). Two tests were used to measure emotional intelligence: Emotional Intelligence Scale – Faces (EIS-
F, in Polish: Skala inteligencji emocjonalnej – twarze, SIE-T) by Anna Matczak, Joanna Piekarska and 
Elżbieta Studniarek, and Emotion Understanding Test (EUT, in Polish: Test rozumienia emocji, TRE) by 
Anna Matczak and Joanna Piekarska. Emotional competencies were estimated with a self-descriptive 
questionnaire PQEI (in Polish: PKIE) by Anna Matczak et al. Well-being was measured with the use of 
a Depression Symptom Questionnaire (DSQ, in Polish: Kwestionariusz symptomów depresyjnych, KSD) by 
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Anna Matczak and Katarzyna Martowska. It was found that emotional competencies are the mediator 
of the relation between emotional intelligence and well-being. The study also shows that having high 
emotional potential (emotional abilities) itself does not guarantee well-being. It is acquired emotional 
competencies, meaning the skills of coping in different emotional situations, that may significantly 
contribute to improving the person's physical and mental state. At the same time, emotional 
intelligence is a prerequisite for the development of such competencies, although more than that is 
necessary. The results of the study confirm the difference between emotional abilities and emotional 
competencies constructs and point out the importance of emotional competencies for the person's 
well-being.  
Keywords: abilities to recognize facial emotions, emotion understanding abilities, emotional 
intelligence, emotional competencies, physical and mental state 

 

Wprowadzenie 

 

W 2007 roku na łamach czasopisma Studia Psychologiczne Anna Matczak zadała 

intrygujące pytanie: czy inteligencja emocjonalna może szkodzić? Od momentu „narodzin” 

pojęcia inteligencji emocjonalnej, które często datuje się na rok 1990 (Mayer, DiPaolo, 

Salovey, 1990; Salovey, Mayer, 1990) opublikowano mnóstwo wyników badań, w których 

wskazuje się na pozytywną rolę inteligencji emocjonalnej niemal w każdej dziedzinie 

ludzkiego funkcjonowania i jej znaczenie w życiu niemal już od narodzin.  

W gąszczu tych pozytywnych informacji można odnieść wrażenie, że oto w końcu 

psychologia doczekała się panaceum na wszystkie bolączki współczesnego człowieka i jeśli 

tylko dysponuje się odpowiednim poziomem inteligencji emocjonalnej, to będzie się 

zdrowszym, lepiej przystosowanym, twórczym, dobrze radzącym sobie ze stresem, 

szczęśliwym człowiekiem. Mimo iż już upłynęło wiele czasu od zaistnienia pojęcia 

inteligencji emocjonalnej w literaturze naukowej i popularno-naukowej brak jest zgody 

wśród naukowców i praktyków jaka jest jej natura i struktura. Nie omawiając już 

szczegółowo kwestii związanych z powszechnie już znanymi rozróżnieniami inteligencji 

emocjonalnej pojmowanej jako zbiór zdolności, kompetencji, cech osobowości, czy cech 

charakteru (zob. np. Jasielska, Leopold, 2000; Ledzińska, Zajenkowski, Stolarski, 2013; 

Matczak, 2006; Matczak,  Knopp, 2013; Matczak, Knopp, 2019; Martowska, 2012; Mayer, 

Salovey, Caruso, 2000; Nęcka, 2003; Petrides, Furnham, 2001; Piekarska, 2020a, 2020b; 

Szczygieł, 2006; Śmieja, 2018; Wytykowska, Petrides, 2007) i z wynikającą z tego rozróżnienia 

odmiennością sposobów pomiaru (testowy lub kwestionariuszowy), warto zastanowić się, 

jakie są reperkusje tej odmienności dla wyników badań naukowych.  

Otóż jeśli prześledzi się dane dotyczące korelatów inteligencji emocjonalnej z 

interesującym nas w tym artykule samopoczuciem, to można zauważyć, że większość 

spektakularnych wyników świadczących o jej dużym znaczeniu otrzymuje się dokonując jej 

pomiaru w sposób kwestionariuszowy (zob. np. Extremera, Salguero, Fernández-Berrocal, 

2011; Malinauskas, Malinauskiene, 2020; Martinez-Pons, 1997; Rey, Extremera, Pena, 2011; 

Szczygieł, Mikolajczak, 2017); mniej konsekwentnie w badaniach ujawnia się jej rola 

wówczas, gdy szacujemy ją za pomocą testów – współczynniki korelacji są na ogół niskie lub 
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nieistotne (por. Brackett, Mayer, 2003; Extremera, Ruiz-Aranda, Pineda-Galan, Salguero, 

2011; Extremera, Sánchez-Álvarez, Rey, 2020; Lopes, Salovey, Straus, 2003; Matczak, 

Piekarska, Studniarek, 2005; Ruiz-Aranda, Extremera, Pineda-Galan, 2014); choć zdarzają się 

także współczynniki korelacji świadczące o jej umiarkowanie silnym związku (por. Rey, 

Extremera, Trillo, 2013). 

 Co więcej korelacje między wynikami miar testowych i kwestionariuszowych 

inteligencji emocjonalnej są na ogół albo niskie, zwłaszcza jeśli kontroluje się wpływ 

czynników osobowościowych (Austin, 2004; Brackett, Mayer, 2003; Brackett, Rivers, 

Shiffman, Lerner, Salovey, 2006; Ciarrochi, Chan, Bajgar, 2001; Gohm, Clore, 2002; Warwick, 

Nettlebeck, 2004; Zeidner, Shani-Zinovich, Matthews, Roberts, 2005 ) albo nieistotne (Austin, 

2005; Davies, Stankov, Roberts, 1998; Gutiérrez-Cobo, Cabello, Fernández-Berrocal, 2017a; 

Gutiérrez-Cobo, Cabello, Fernández-Berrocal, 2017b; Livingstone, Day, 2005; Matczak, i in., 

2005). 

Te niejednoznaczne wyniki badań mogą potwierdzać, że istotnie testy i 

kwestionariusze nie mierzą tej samej zmiennej; testy mierzą zdolności emocjonalne – 

„mechanikę”1 inteligencji  emocjonalnej, która warunkuje zachowania maksymalne (maximal 

performance), kwestionariusze zaś pozwalają na ocenę umiejętności emocjonalnych – 

„pragmatyki” inteligencji emocjonalnej, czyli kompetencji emocjonalnych, które dotyczą 

zachowań typowych (typical performance). Zachowania maksymalne ujawniają się w 

sytuacjach trudnych i odzwierciedlają górny poziom możliwości jednostki, podczas gdy 

zachowania typowe przejawiają się w codziennych sytuacjach życiowych i są wyznaczane 

przez dyspozycje motywacyjne, takie jak cechy osobowościowo-temperamentalne 

(Ackerman, 1994; por. Matczak, 2008).  

Warto wspomnieć, że rozróżnienie na inteligencję emocjonalną i kompetencje 

emocjonalne jest znane w literaturze i wielu autorów opowiada się za przydatnością takiego 

rozróżnienia (Cherniss, 2002; Jasielska, Leopold, 2000; Matczak, 2004; Nęcka, 2003). 

Odrębność tych pojęć nie oznacza oczywiście niezależności opisywanych za ich pomocą 

dyspozycji. Zarówno inteligencja emocjonalna, jak i kompetencje emocjonalne są 

dyspozycjami instrumentalnymi, a więc decydującymi o możliwościach efektywnego 

działania. Pozostają one we wzajemnym związku – inteligencja emocjonalna (która ma 

charakter poznawczy) stanowi potencjał, który jest dobrym punktem wyjścia do rozwijania 

kompetencji emocjonalnych (które mają charakter behawioralny);(por. Matczak, Martowska, 

2011).  

                                                 
1 Rozróżnienie na mechanikę i pragmatykę pochodzi od Baltesa i Smitha (1990), przy czym Autorzy 
odnoszą je do pojęcia inteligencji. Uważają, że na mechanikę inteligencji składają się podstawowe 
procesy przetwarzania informacji, które są niezależne od treści natomiast na pragmatykę składa się 
wiedza deklaratywna i wiedza proceduralna silnie nasycone danymi kontekstowymi i 
uwarunkowane kulturowo. Pragmatykę inteligencji niektórzy autorzy utożsamiają z mądrością (por. 
Maruszewski, 2008). 
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Również w ramach samej inteligencji emocjonalnej można wyróżnić różne grupy i 

rodzaje zdolności. Mayer i Salovey (1999) wyróżnili cztery grupy zdolności: zdolności do 

spostrzegania i wyrażania emocji, zdolności emocjonalne wspomagające myślenie, zdolności 

do rozumienia i analizowania emocji, zdolności do świadomej regulacji emocjonalnej. 

Niektóre analizy czynnikowe istotnie przemawiają za takim rozwiązaniem (por. np. 

Brackett, Mayer, Warner, 2004; Day, Caroll, 2004). Można mieć jednak wątpliwości co tego, 

czy istotnie wszystkie wyróżnione komponenty mają taki sam charakter – wydaje się, że w 

zakres pojęcia wchodzą zarówno czysto poznawcze zdolności: spostrzeganie emocji oraz 

rozumienie emocji, jak i takie które są raczej kompetencjami: emocjonalne wspomaganie 

myślenia, regulacja emocjonalna. Za tym sposobem myślenia mogą przemawiać również 

analizy czynnikowe, w których uzyskano dwa oddzielne czynniki: poznawczy (budowany 

przez pozycje dotyczące rozpoznawania emocji u siebie i innych i ich rozumienia) oraz 

działaniowy (reprezentowany przez pozycje dotyczące emocjonalnego wspomagania 

myślenia i regulacji emocjonalnej), (por. Matczak, 2008). Nie można jednak przemilczeć, że 

niektórzy badacze uzyskali inne rozwiązania dwuczynnikowe wskazujące na możliwe 

istnienie inteligencji emocjonalnej doświadczeniowej obejmującej zdolności do 

rozpoznawania emocji i wykorzystywania ich w myśleniu i działania oraz strategicznej do 

której można zaliczyć zdolności do rozumienia emocji i regulacji emocjonalnej. Wiele 

wskazuje na to, że różne rozwiązania czynnikowe mogą być równie dobre (Day, Caroll, 

2004; por. Matczak, 2006). W wielu badaniach dotyczących związków inteligencji 

emocjonalnej mierzonej testowo (głównie testem MSCEIT) z samopoczuciem prezentowano 

albo związek wyniku ogólnego tego testu z wynikami kwestionariuszy albo wyników 

czynnikowych (doświadczeniowego i strategicznego). Niewiele jest badań, w których 

prezentowano związek między testowo mierzoną percepcją emocji a różnymi wskaźnikami 

dobrostanu. Pewne dane mogą świadczyć o tym, że duże zdolności do rozpoznawania 

własnych emocji może potęgować wrażliwość na stresy dnia codziennego (Ciarrochi, Deane, 

Anderson, 2002) a trafne spostrzeganie emocji (zwłaszcza negatywnych) może szkodzić 

relacjom społecznym (Elfenbein, Ambady, 2002). Inne wyniki badań ujawniają na ogół brak 

związku między testowo mierzonymi zdolnościami do rozpoznawania emocji a różnymi 

miarami dobrostanu (por. Gohm, Corser, Dalsky, 2005; Matczak i in., 2005; Piekarska, 2020b; 

Ruiz-Aranda i in., 2014) choć w grupach klinicznych (osób chorujących na depresję, 

schizofrenię, czy uzależnionych od środków psychoaktywnych) na ogół stwierdza się niższy 

poziom zdolności do rozpoznawania emocji na twarzy (por. Davies, Gibson, 2000; Edwards, 

Jackson, Pattison, 2002; Green, Waldron, Coltheart, 2007; Łosiak, Siedlecka, 2013; Kucharska-

Pietura, David, 2003; Mandal, Pandey, Prasad, 1998; Mendoza i in., 2011; Silver, Bilker, 

Goodman, 2009; Tremeau, 2006; Vernet, Baudouin, Franck, 2008). Wyniki badań w grupach 

klinicznych nie są jednak jednoznaczne, zwłaszcza gdy bierze się pod uwagą walencję emocji 

(Brüne, 2005; Łosiak, Siedlecka, 2013; Murphy, Cutting, 1990). Co więcej można sądzić, że w 
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grupach klinicznych za niższy poziom omawianych zdolności mogą być odpowiedzialne 

deficyty lub uszkodzenia w strukturach mózgu  (por. Bryan, 2007; Krawczyk, Lelek, Mróz, 

Kamenczak, Chrostek Maj, 2009; Kucharska-Pietura, David, 2003; Namiki, Hirao, Yamada, 

Hanakawa, Hayashi, Murai, 2007; Mier i in., 2010; Spaletta i in., 2001).  

Również stosunkowo niewiele jest danych dotyczących związków między testowo 

mierzonymi zdolnościami do rozumienia emocji i wskaźnikami dobrostanu. Wyniki badań 

nie są jednoznaczne. Na przykład w badaniach Joanny Piekarskiej (por. Matczak, Piekarska, 

2011) ujawniła się dodatnia, choć słaba korelacja między wynikami w Teście Rozumienia 

Emocji (TRE) a satysfakcją z życia. Zdolności do rozumienia emocji (obok zdolności do 

regulacji emocji) okazały się również predyktorem jakości życia przy kontroli cech 

osobowości, emocjonalności oraz inteligencji poznawczej (Karim, Shah, 2014). Z kolei w 

innych badaniach z użyciem testu MSCEIT nie stwierdzono związku między rozumieniem 

emocji a nastrojem, satysfakcją z życia i subiektywnym poczuciem szczęścia (por. Gohm i in., 

2005; Ruiz-Aranda i in., 2014). 

W tym miejscu warto wrócić do postawionego na początku Wprowadzenia pytania: 

Czy inteligencja emocjonalna może szkodzić?  

Z jednej strony, jeśli istotnie inteligencja emocjonalna należy do rodziny inteligencji, 

to na mocy ogólnej definicji pełni funkcje adaptacyjne, a w związku z tym należy udzielić 

odpowiedzi przeczącej. Z drugiej strony zebrano dane, które świadczą o tym, że duże 

zdolności do rozpoznawania emocji mogą mieć niekorzystne znaczenie (Ciarrochi i in., 2002; 

Elfenbein, Ambady, 2002), a przykładanie nadmiernej uwagi do własnych emocji może 

prowadzić do niekorzystnego zjawiska ruminacji (Gohm i in., 2005). Można zatem sądzić, że 

bardzo wysoki poziom niektórych zdolności emocjonalnych może być dezadaptacyjny, 

zwłaszcza wówczas kiedy nie towarzyszą mu równie wysokie umiejętności regulowania 

emocji (por. Matczak, 2007; Nęcka, 2000).  

Warto w tym miejscu podkreślić, że wysoki poziom zdolności emocjonalnych nie 

implikuje posiadania wysokich kompetencji emocjonalnych, zwłaszcza jeśli wysokiemu 

poziomowi zdolności emocjonalnych towarzyszy nieśmiałość i\lub lęk społeczny, które 

mogą utrudniać jednostce angażowanie się w doświadczenia o charakterze emocjonalnym i 

nabywanie kompetencji emocjonalnych.  

Tym samym znaczenie adaptacyjne zdolności emocjonalnych jest bardziej 

„potencjalne”, gdyż mogą one nie być urzeczywistnione w działaniu, jeśli nie zostaną 

przełożone na konkretne umiejętności (por. Matczak i in., 2005). 

Podsumowując można sądzić, że posiadanie wybitnych zdolności emocjonalnych nie 

musi wiązać się z dobrym samopoczuciem. Tym, co może pozytywnie wpływać na dobre 

samopoczucie są wysokie kompetencje emocjonalne, które pozwalają jednostce na efektywne 

funkcjonowanie w sytuacjach emocjonalnych. Zarazem nie można zapominać o tym, że 

warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, kształtowania się tychże kompetencji jest 
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inteligencja emocjonalna. Tym samym można sądzić, że również inteligencja emocjonalna 

może mieć korzystny wpływ na samopoczucie, choć wpływ ten może nie być bezpośredni, 

ale dokonuje się pośrednio – poprzez kompetencje emocjonalne.  

 

1. Problem badań i hipotezy 

 

W przedstawionych niżej badaniach sprawdzono jakie są wzajemne relacje między 

inteligencją emocjonalną, kompetencjami emocjonalnymi a samopoczuciem. Przyjęto 

następujące założenia: (a) Inteligencja emocjonalna jest zbiorem zdolności o charakterze 

poznawczym i optymalnym sposobem jej pomiaru są testy (b) Kompetencje emocjonalne są 

złożonymi umiejętnościami, które pozwalają na efektywne radzenie sobie w sytuacjach 

emocjonalnych (c) Kompetencje emocjonalne powstają na drodze doświadczeń 

emocjonalnych; nieodzownym warunkiem ich powstania jest inteligencja emocjonalna. 

W prezentowanych badaniach sprawdzono wynikającą z powyższych rozważań 

hipotezę mówiącą o tym, że: kompetencje emocjonalne są mediatorem związku między inteligencją 

emocjonalną a samopoczuciem. 

Ponadto oczekiwano, że: zdolności do rozpoznawania emocji na twarzy są dodatnio i 

umiarkowanie silnie skorelowane ze zdolnościami do rozumienia i analizowania emocji/z wiedzą 

emocjonalną.  

Choć istnieją już pewne dane, zwłaszcza z obszaru neuropsychologii, przemawiające 

za odrębnością zdolności do rozpoznawania emocji na twarzy i zdolności do rozumienia 

emocji nie jest to tożsame z ich niezależnością. Zdolności do spostrzegania emocji są 

uważane za podstawowe i są warunkiem kształtowania się innych zdolności emocjonalnych, 

w tym np. rozumienia emocji. Zarazem adekwatne rozpoznawanie szczerych i nieszczerych 

przekazów emocjonalnych jest możliwe dzięki wiedzy emocjonalnej, która może zostać 

nabyta dzięki zdolnością do rozumienia i analizowania emocji. 

 

2. Metoda 

 

2.1. Osoby badane i procedura 

 

W badaniu udział wzięło 144 osób w wieku od 18 do 32 lat (M = 20,59; SD = 1,82), w 

tym 77 kobiet i 67 mężczyzn. Do ostatecznej analizy włączono wyniki 140 osób w wieku od 

18 do 32 lata (M = 20,61; SD = 1,84), wyłączając z bazy cztery nietypowe obserwacje (dystans 

Mahalanobisa). Osobami badanymi byli studenci różnych kierunków studiów 

zamieszkujący w Warszawie i okolicach. Badania przeprowadzono grupowo, metodą 

papier-ołówek, z zachowaniem anonimowości osób badanych. 
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2.2. Narzędzia badawcze 

 

Do pomiaru samopoczucia zastosowano samoopisowy Kwestionariusz Symptomów 

Depresyjnych (KSD) autorstwa Anny Matczak i Katarzyny Martowskiej (2011). 

Kwestionariusz składa się z 15 pozycji – są to określenia różnych objawów, które mogą 

świadczyć o złym funkcjonowaniu jednostki; są to: niepokój, rozdrażnienie, poczucie 

zmęczenia, poczucie beznadziei, brak motywacji do czegokolwiek, kłopoty ze snem, 

nadmierna senność, brak apetytu, objadanie się, niechęć do kontaktu z ludźmi, niechęć do 

wychodzenia z domu, zmienność nastroju, płaczliwość, dolegliwości bólowe, myśli o 

śmierci. Zadaniem osoby badanej jest określenie, czy i jak często w ciągu ostatniego miesiąca 

występowały u niej te dolegliwości, w skali trzystopniowej od nigdy (0 punktów), poprzez 

rzadko (1 punkt) do często (2 punkty). W efekcie badania uzyskuje się wynik łączny, który 

stanowi sumę punktów uzyskanych w poszczególnych pozycjach – im wyższy wynik, tym 

gorsze samopoczucie. Rzetelność kwestionariusza szacowana na grupie liczącej N = 689 

wynosi Cronbach’s α = 0,80.  

Do pomiaru kompetencji emocjonalnych użyto samoopisowego Popularnego 

Kwestionariusza Inteligencji Emocjonalnej (PKIE) autorstwa Anny Matczak i 

współpracowników (Jaworowska, Matczak, 2005). Choć narzędzie to, jak nazwa wskazuje, 

zostało stworzone do badania inteligencji emocjonalnej, jego kwestionariuszowy charakter 

upoważnia do traktowania go jako metody pozwalającej na ocenę kompetencji 

emocjonalnych (patrz: Wprowadzenie). PKIE zawiera 94 pozycje, które mają charakter 

stwierdzeń sformułowanych w pierwszej osobie liczby pojedynczej; badany określa w skali 

od 1 (zdecydowanie nie zgadzam się) do 5 (zdecydowanie zgadzam się) stopień, w jakim odnoszą 

się one do jego osoby. Rzetelność narzędzia jest zadawalająca Cronbach’s α dla wyniku 

ogólnego osiąga lub przekracza wartość 0,90 (w zależności od badanej grupy). 

Do pomiaru inteligencji emocjonalnej wykorzystano dwa testy. Pierwszy z nich to 

Test Rozumienia Emocji (TRE) autorstwa Anny Matczak i Joanny Piekarskiej (Matczak, 

Piekarska, 2011). Zawiera on 30 zadań pogrupowanych w 5 podtestów, po 6 zadań w 

każdym. W podteście pierwszym prosi się badanego o uporządkowanie słów określających 

stany emocjonalne tego samego rodzaju w kolejności od słowa oznaczającego najsłabszą 

emocję do słowa, które określa najsilniejszą emocję. W drugim, zadanie polega na 

znajdowaniu słowa oznaczającego emocję lub stan przeciwny do wskazanego. W trzecim 

podteście wymaga się znajdowania emocji prostych, które składają się na emocję złożoną. W 

czwartym z kolei wymienione są sytuacje, do których należy dobrać nazwy uczuć lub 

stanów, jakie z największym prawdopodobieństwem się w nich pojawią. Natomiast w 

piątym podteście prosi się osobę badaną, aby wskazała warunki uprawdopodobniające 

pojawienie się w określonych sytuacjach określonych reakcji emocjonalnych. Wynik w TRE 

oblicza się przez zsumowanie punktów uzyskanych za odpowiedzi w 5 podtestach. 
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Rzetelność testu szacowana za pomocą Cronbach’s α wyniosła lub przekroczyła wartość 

0,78.  

Drugim testem była Skala Inteligencji Emocjonalnej –Ttwarze (SIE-T) autorstwa Anny 

Matczak, Joanny Piekarskiej i Elżbiety Studniarek (Matczak i in., 2005). Materiał testowy 

składa się z 18 fotografii twarzy wyrażających osiem pozytywnych stanów emocjonalnych 

(cztery z nich przedstawiane są przez kobietę i cztery przez mężczyznę) i 10 negatywnych 

stanów emocjonalnych (po pięć przedstawianych przez kobietę i mężczyznę). Każdej 

fotografii przypisany jest inny zestaw sześciu nazw emocji, zarówno pozytywnych, jak i 

negatywnych. Badany ma zadecydować, czy widoczna na danej fotografii twarz wyraża 

wymienione emocje, i każdorazowo zaznaczyć jedną z trzech możliwych odpowiedzi: 

wyraża, nie wyraża, trudno powiedzieć). W instrukcji zaznaczono, aby z odpowiedzi trudno 

powiedzieć korzystać w wyjątkowych sytuacjach. Wynik w SIE-T oblicza się poprzez 

zsumowanie punktów uzyskanych we wszystkich zadaniach – w związku z tym, że każda 

nazwa emocji stanowi odrębną pozycję testową łączna liczba możliwych do uzyskania 

punktów wynosi 108 (18 fotografii x 6 nazw przypisanych każdej fotografii). Rzetelność testu 

szacowana za pomocą Cronbach’s α wyniosła lub przekroczyła wartość 0,77. 

  

3. Wyniki 

 

W tabeli 1 zaprezentowano średnie, odchylenia standardowe oraz współczynniki 

korelacji dla inteligencji emocjonalnej (zdolności emocjonalnych), kompetencji 

emocjonalnych i samopoczucia. 
 

Tabela 1. Statystyki opisowe i współczynniki korelacji dla badanych zmiennych 

Zmienne M SD 1 2 3 

1. Zdolności do rozpoznawania emocji na twarzy 78,96 8,01    

2. Zdolności do rozumienia emocji 21,44 3,62 0,42*   

3. Kompetencje emocjonalne 340,01 39,60 0,24* 0,22*  

4. Samopoczucie 12,80 4,56 -0,15 -0,10 -0,42* 

*p < 0,05. 

Jak wynika z tabeli 1 stwierdzono dodatnią, umiarkowanie silną korelację między 

wynikami w teście SIE-T, który mierzy zdolności do rozpoznawania emocji na twarzy a 

wynikami w teście TRE, który służy do pomiaru zdolności do rozumienia emocji. I jedne, i 

drugie zdolności okazały się dodatnio, choć słabo skorelowane z kompetencjami 

emocjonalnymi.  Nie ujawniła się natomiast korelacja między zdolnościami emocjonalnymi  

a samopoczuciem. Kompetencje emocjonalne okazały się natomiast ujemnie, umiarkowanie 

silnie skorelowane z samopoczuciem co oznacza, że im wyższe kompetencje emocjonalne 

tym lepsze samopoczucie.  
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Z dotychczasowych badań wynika, że zarówno zdolności emocjonalne (inteligencja 

emocjonalna), jak i kompetencje emocjonalne mogą mieć pozytywne znaczenie dla 

samopoczucia. Zbudowano model regresji w programie IBM SPSS AMOS 21, a jako 

potencjalne predykatory samopoczucia wprowadzono wyniki w testach mierzących 

zdolności emocjonalne (TRE i SIE-T) oraz kompetencje emocjonalne (PKIE). Model jednak 

nie okazał się dobrze dopasowany do danych: 2 = 37,774; p < 0,001; df = 3; GFI = 0,876; CFI = 

0,410; NFI = 0,419; RMSEA = 0,289 (0,211-0,374). Wartości współczynników ścieżki między 

zdolnościami do rozpoznawania emocji na twarzy i zdolnościami do rozumienia emocji a 

samopoczuciem okazały się nieistotne. Natomiast kompetencje emocjonalne okazały się 

istotnie, umiarkowanie silnie związane z samopoczuciem (wartość współczynnika ścieżki 

wyniosła -0,41,   =-0,047). Tym samym można sądzić, że kompetencje emocjonalne są 

istotnie związane z samopoczuciem – im wyższe kompetencje emocjonalne, tym lepsze 

samopoczucie. 

Uwzględniając fakt, że zarówno zdolności do rozpoznawania emocji na twarzy, jak i 

zdolności do rozumienia emocji mogą być uznane za wskaźniki tego samego konstruktu 

teoretycznego, jakim jest inteligencja emocjonalna postanowiono połączyć je w jedną 

zmienną – latentną i sprawdzić, czy model uwzględniający zmienną latentną, jaką jest 

inteligencja emocjonalna i zmienną, jaką są kompetencje emocjonalne poprawi się. 

I tym jednak razem model nie okazał się dobrze dopasowany do danych: 2 = 10,875; 

p < 0,001; df = 2; GFI = 0,964; CFI = 0,849; NFI = 0,833; RMSEA = 0,179 (0,085-0,289). 

Mimo tego, że okazało się, że zdolności emocjonalne nie są w sposób bezpośredni 

powiązane z samopoczuciem to można sądzić, jak już było o tym wspomniane wcześniej, że 

są one bazą do nabywania kompetencji emocjonalnych. Tym samym postawiono sprawdzić, 

czy istotnie kompetencje emocjonalne stanowią zmienną pośredniczącą między 

zdolnościami emocjonalnymi a samopoczuciem.  

Weryfikację hipotezy (test efektu mediacji) przeprowadzono zgodnie z propozycją 

Cohena i Cohena (1983) w modelu równań strukturalnych (w programie IBM SPSS AMOS 

21). Autorzy ci uważają, że dla wykrycia mediacji wystarczy stwierdzenie, że relacje: 

zmienna niezależna – mediator oraz mediator – zmienna niezależna są istotne statystycznie. 

Uzupełnieniem testu mediacji jest ocena istotności różnic między iloczynami 

współczynników beta ścieżek między zmienną niezależną a mediatorem oraz mediatora i 

zmienną zależną (MacKinnon, Lockwood, Hoffman, West, Sheets, 2002). Do oceny istotności 

różnic służą testy Sobela, Aroiana i Goodamana. Pierwszy z testów stosujemy do analizy 

mediacji dużych prób (powyżej 50 obserwacji). Test Aroiana również przeznaczony jest do 

dużych prób, ale jest lepszy od testu Sobela, gdyż posiada korektę mianownika statystyki 

testu. Test Goodmana rekomendowany jest przy małych próbach. W prezentowanych tu 

badaniach skorzystano z testu Aroiana. 
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Przeprowadzono analizę, w której zmienną pośredniczącą miedzy inteligencją 

emocjonalną (którą stanowiły wyniki badanych w testach SIE-T i TRE) a samopoczuciem 

były kompetencje emocjonalne (wynik ogólny w PKIE). Z uzyskanych danych wynika, że 

otrzymany w ten sposób model okazał się dobrze dopasowany do danych: 2 = 0,227; p = 

0,893; df = 2; GFI = 0,999; CFI = 1.000; NFI = 0,997; RMSEA = 0,000 (0,000-0,076); wyjaśnia on 

18% zmienności wyników uzyskiwanych przez badanych w Kwestionariuszu Samopoczucia. 

Model pomiarowy zmiennej ukrytej (inteligencja emocjonalna) jest dobrej jakości (ładunki 

0,68 i 0,62; odtwarzane wariancje 0,46 i 0,38 – odpowiednio dla zdolności do rozpoznawania 

emocji na twarzy i zdolności do rozumienia emocji). Inteligencja emocjonalna istotnie, 

umiarkowanie silnie wpływa na poziom kompetencji emocjonalnych (wartość 

współczynnika ścieżki wyniosła 0,36;  = 6,300). Wyższy o jeden punkt wskaźnik inteligencji 

emocjonalnej przekłada się na wyższe o 6,300 punktów kompetencji emocjonalnych. 

Kompetencje emocjonalne wpływają istotnie na samopoczucie (wartość ścieżki wyniosła -

0,42;  = -0,051); wyższe o 1 punkt kompetencje emocjonalne przekładają się na niższe o 

0,051 punktu samopoczucie (im niższy wynik w Kwestionariuszu Symptomów Depresyjnych 

KSD, tym lepsze samopoczucie). Wynik wskazujący, że kompetencje emocjonalne są 

zmienną pośredniczącą (mediatorem) pomiędzy inteligencją emocjonalną a samopoczuciem 

został potwierdzony wynikiem testu Aroiana Z = 2,427; p < 0,05.  

Podsumowując można sądzić, że istotnie inteligencja emocjonalna w sposób pośredni 

wpływa na samopoczucie, choć wpływ ten jest umiarkowany. 

 

Dyskusja 

 

Punktem wyjścia prezentowanych tu badań było poszukiwanie odpowiedzi na 

pytanie czy inteligencja emocjonalna może szkodzić?  

Nie uzyskano wyników, które mogłyby o tym świadczyć. Zarazem jednak okazało 

się, że inteligencja emocjonalna nie wiąże się bezpośrednio z samopoczuciem. 

Warto zadać sobie pytanie dlaczego nie ujawnił się taki związek. Można 

przypuszczać, że oznacza to, że inteligencja emocjonalna (zdolności do rozpoznawania 

emocji na twarzy i zdolności do rozumienia emocji) może w równym stopniu sprzyjać, jak i 

nie sprzyjać dobremu samopoczuciu jednostki. 

Nie ulega wątpliwości, że emocje pełnią ważne funkcje adaptacyjne, a szybkie i 

sprawne przetwarzanie bodźców emocjonalnych pozwala jednostce na efektywne 

funkcjonowanie społeczne. Ekspresja mimiczna jest jednym z najważniejszych sposobów 

komunikacji z innymi ludźmi, poprzez wyrażane na twarzy emocje (zarówno świadomie, jak 

i nieświadomie) ludzie przekazują innym komunikaty dotyczące doświadczanych emocji. 

Prawidłowe rozpoznawanie emocji wyrażanych na twarzy stanowi cenne źródło informacji 

o stanie emocjonalnym innych ludzi, o ważności i wartości różnych ich doświadczeń, a tym 
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samym pozwala na adekwatne reagowanie na wysyłane przez nich niewerbalne 

komunikaty.  Zarazem trafne odczytywanie emocji innych ludzi, wiązanie tych emocji z 

konkretnymi wydarzeniami oraz uwarunkowaniami buduje wiedzę emocjonalną i pozwala 

na rozwijanie zdolności do rozumienia emocji. Świadomość przyczyn powstawania emocji i 

możliwych konsekwencji emocji, wiedza o tym, w jaki sposób emocje mogą wpływać na 

funkcjonowanie a także znajomość społecznych oczekiwań dotyczących sposobu oraz 

stopnia jawności wyrażania emocji stanowi podstawę świadomej regulacji emocjonalnej. 

Zarówno zdolności do rozpoznawania emocji, jak i zdolności do rozumienia emocji mogą 

zatem służyć dobrostanowi jednostki, a tym samym tak rozumiana inteligencja emocjonalna 

może sprzyjać dobremu samopoczuciu. 

Pewne jednak dane z literatury (wspomniane już wcześniej) mogą przemawiać za 

tym, że szczególnie wysokie nasilenie zdolności emocjonalnych może nie być 

przystosowawcze. 

Dostrzeganie ze strony partnerów interakcji emocji wskazujących na dezaprobatę, 

niechęć, wrogość, czy znudzenie mogą prowadzić do przekroczenia optymalnego poziomu 

pobudzenia emocjonalnego. Zarówno bowiem wielkość pobudzenia (nasilenie emocji), jak i 

jakość pobudzenia (jakość emocji), zgodnie z prawem Yerkesa-Dodsona wpływają na 

sprawność działania. Krańcowe doświadczenia emocjonalne mogą być adaptacyjne, o ile w 

rozsądnych granicach czasu następuje przywrócenie równowagi emocjonalnej. Jeśli jednak 

ono nie nastąpi wówczas wysokie zdolności do rozpoznawania emocji na twarzy mogą nie 

zapewniać dobrego samopoczucia. 

Paradoksalnie również wysokie zdolności do rozumienia emocji nie muszą być 

adaptacyjne. Świadomość źródeł pojawiających się emocji, czy też możliwych ich 

konsekwencji, przewidywanie zmian w zakresie dynamiki emocji (sekwencji emocji) i 

wiązanie ich z możliwymi scenariuszami przebiegu interakcji społecznych może nie wiązać 

się pozytywnie z dobrostanem. 

Jeśli istotnie jest tak, że szczególnie wysokie zdolności emocjonalne mogą zarówno 

sprzyjać, jak i nie sprzyjać samopoczuciu, to być może właśnie kompetencje emocjonalne a 

zwłaszcza te odpowiedzialne za regulację emocjonalną decydują o dobrostanie jednostki?  

Umiejętności zarządzania własnymi emocjami sprawiają, że człowiek jest w stanie 

świadomie wpływać na ich powstawanie i przebieg, zarówno u siebie, jak i innych ludzi. 

Pozwala to na zaangażowanie się w emocje lub odłączenie się od innych w zależności od 

dokonanej oceny ich wartości informacyjnej i użyteczności. Wysokie umiejętności do 

regulowania emocji pozwalają również na panowanie nad własnymi emocjami, celowe ich 

wzmacnianie czy wyciszanie, czyli niedopuszczanie do nadmiernego pobudzenia, 

dostosowywanie sposobu wyrażania emocji do standardów społecznych, a także stopnia ich 

ujawniania, tak aby nie szkodziły relacjom interpersonalnym. Można zatem sądzić, że 

skuteczne regulowanie emocji własnych i innych ludzi, czyli mądre zarządzanie emocjami 
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może przekładać się na szczęśliwe życie. Świadczą o tym wyniki dotychczasowych badań, w 

których stwierdzono dodatni związek między umiejętnościami do regulacji emocji a 

dobrostanem jednostki (np. Extremera, Fernandez-Berrocal, 2005; Extremera, Fernandez-

Berrocal, 2006; Lopes i in., 2003; Rey et al., 2011; Ruiz-Aranda et al., 2014).  

Potwierdzają to również prezentowane tu wyniki badań, w których okazało się, że 

istotnie to kompetencje emocjonalne są związane z samopoczuciem – im są one wyższe, tym 

lepsze jest samopoczucie jednostki. Zarazem okazało się, że inteligencja emocjonalna jest 

dodatnio skorelowana z kompetencjami emocjonalnymi i wpływa pośrednio na dobrostan 

jednostki właśnie poprzez kompetencje emocjonalne. 

Warto zwrócić uwagę, że związek między zdolnościami emocjonalnymi (inteligencją 

emocjonalną) a kompetencjami emocjonalnymi nie okazał się zbyt silny (co koresponduje 

również z wynikami wcześniejszych badań). Może to być związane po pierwsze z odmienną 

naturą obu zmiennych – TRE i SIE-T mierzą inteligencję emocjonalną, PKIE – kompetencje 

emocjonalne. Jak już akcentowano posiadanie wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej 

nie implikuje posiadania wysokich kompetencji emocjonalnych. Co więcej należy pamiętać, 

że inteligencja emocjonalna była mierzona w sposób testowy, natomiast kompetencje 

emocjonalne szacowano za pomocą samoopisowego kwestionariusza. Uzyskiwane w nim 

wyniki w znacznym stopniu zależą od samowiedzy, ale także samooceny osób badanych. 

Można sądzić, że osoby o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej mogą być bardziej 

świadome złożoności uwarunkowań funkcjonowania emocjonalnego, a tym samym będą 

ostrożniej oceniać własne umiejętności.  

Pewne znaczenie w rozbieżności uzyskiwanych wyników w testach i 

kwestionariuszach może mieć również inteligencja ogólna – szczególnie uzdolnione dzieci 

uzyskują wyższe wyniki w testach mierzących inteligencję emocjonalną niż w 

kwestionariuszach samoopisowych (Zeidner i in., 2005). 

Uzyskane wyniki badań świadczą również o tym, że zdolności do rozpoznawania 

emocji na twarzy są skorelowane dodatnio, umiarkowanie silnie ze zdolnościami do 

rozumienia emocji. Związek ten wydaje się oczywisty. Podstawą kształtowania się zdolności 

do rozumienia emocji są zdolności do rozpoznawania emocji, zarówno własnych, jak i 

cudzych. To dzięki dostrzeganiu emocji  powstają umysłowe reprezentacje wydarzeń 

emocjonalnych, które później stają się materiałem poznawczej obróbki. Zarazem zdolności 

do rozpoznawania emocji doskonalą się również dzięki zdolnościom do rozumienia emocji – 

na przykład rozróżnianie szczerych i nieszczerych przekazów emocjonalnych, odróżnianie 

emocji słabszych i silniejszych, niemylenie emocji ze sobą podobnych wymaga wiedzy 

emocjonalnej, która powstaje właśnie dzięki zdolnościom do rozumienia emocji.  

Nie ulega wątpliwości, że związek między zdolnościami do rozpoznawania emocji i 

zdolnościami do rozumienia emocji jest związkiem wzajemnym a jednocześnie to właśnie 

one stają się podstawą do nabywania kompetencji emocjonalnych. To właśnie kompetencje 
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emocjonalne (a zwłaszcza regulacyjne) pozwalają jednostce na efektywne funkcjonowanie 

emocjonalne wśród ludzi. 

W prezentowanych tu badaniach nie uwzględniono pomiaru cech temperamentu; 

wydaje się jednak, że warto byłoby je uwzględnić w przyszłych badaniach. Można bowiem 

sądzić, że pewna kombinacja zdolności emocjonalnych i cech temperamentu może być 

szczególnie niekorzystna dla dobrego samopoczucia jednostki. Dezorganizacja 

funkcjonowania, przy jednakowo wysokich zdolnościach do rozpoznawania emocji i 

rozumienia emocji, jest bardziej prawdopodobna u osób wysokoreaktywnych, które 

charakteryzują się małymi możliwościami przetwarzania stymulacji i małą odpornością 

emocjonalną niż u osób niskoreaktywnych (wytrzymałych i silnych psychicznie).  

Jak wiadomo doświadczenia i sytuacje o charakterze emocjonalnym  stanowią silne 

źródło stymulacji; to samo doświadczenie emocjonalne może u osoby wysokoreaktywnej 

spowodować przekroczenie optymalnego poziomu pobudzenia, podczas gdy u osoby 

niskoreaktywnej nadal będzie w granicach optimum.  

Jednocześnie osoby wysokoreaktywne mogą być bardziej niż osoby niskoreaktywne 

narażone na niedostatek treningu emocjonalno-społecznego. Dzieje się tak dlatego, że osoby 

wysokoreaktywne z racji uwarunkowań temperamentalnych mogą unikać sytuacji bogatych 

w emocje lub ograniczać własne kontakty społeczne, aby nie ponosić nadmiernych kosztów 

psychofizjologicznych. Tym samym osoby takie mogą mieć mniejsze szanse na intensywny 

trening emocjonalny i rozwijanie kompetencji emocjonalnych. 

Niewątpliwie przedstawione tu badania mają pewne ograniczenia. Po pierwsze, 

zbadana grupa nie była zbyt liczna. Po drugie, w badaniu nie uwzględniono dyspozycji 

temperamentalnych; jak wspomniano w dyskusji warto byłoby przyjrzeć się różnym 

konfiguracjom wyników, w których poza dyspozycjami instrumentalnymi (zdolności i 

kompetencje emocjonalne) uwzględnione byłyby cechy temperamentu. Wydaje się jednak, 

że mimo swoich ograniczeń, przedstawione badania mają pewną wartość informacyjną i 

mogą stanowić wkład do wiedzy na temat znaczenia kompetencji emocjonalnych dla 

dobrostanu jednostki.  
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