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INTELIGENCJA EMOCJONALNA A NADZIEJA 
 
 
1. Pojęcie nadziei 
 

ieloznaczne pojęcie nadziei, obecne zarówno w wielu naukach, z 
filozofią i teologią na czele, jak i w obiegowej mądrości, jest we 
współczesnej psychologii rozumiane najczęściej jako 

wielowymiarowa struktura poznawcza, której centralnym składnikiem są przekonania 
na temat pomyślnej przyszłości. Szukając bliższych dookreśleń, natrafiamy na pojęcia 
bardziej szczegółowe, odnoszące się do różnych rodzajów nadziei. Dwa z nich, które 
wykorzystano w omówionym tu badaniu, to nadzieja podstawowa i nadzieja na 
sukces1. 

Nadzieja podstawowa to pojęcie pochodzące z teorii E. Eriksona2, oznaczające 
przeświadczenie o uporządkowaniu i pozytywności świata. Człowiek żywiący tę 
nadzieję sądzi, że świat jest sensowny i przychylny ludziom.  Przeświadczenie to, 
będące – zgodnie z teorią Eriksona – jedną z głównych sił ego, często jest w 
niewielkim tylko stopniu werbalizowane; stanowi jednak mimo to podstawę 
interpretowania aktualnych zdarzeń i przewidywań dotyczących przyszłości, co 
oznacza, że pełni ważną rolę regulacyjną. Niewątpliwie można je uznać za istotną 
przesłankę dobrostanu, za cenny zasób pozwalający zachowywać równowagę 
psychiczną nawet w obliczu krańcowych trudności czy nieszczęść lub relatywnie 
szybko ją odzyskiwać. 

Zręby nadziei podstawowej kształtują się, zdaniem Eriksona, już w 
najwcześniejszym okresie życia – w wieku niemowlęcym. Jej źródłem jest doznawanie 
rodzicielskiego ciepła i opieki, dzięki czemu dziecko przechodzi pomyślnie przez 
pierwszy kryzys rozwojowy, rozwiązując (na korzyść ufności) konflikt między ufnością 
a nieufnością3. Jednakże późniejsze wydarzenia życiowe, zwłaszcza te, które mają 
charakter przełomowy i wiążą się z silnymi przeżyciami, mogą nadzieję podstawową 
wzmocnić lub osłabić.  

Pojęcie nadziei na sukces zostało wprowadzone przez C. R. Snydera (patrz: 
Snyder, 1994; Snyder, Cheavens i Sympson, 1997). Oznacza ono oczekiwanie przez 
jednostkę pozytywnych efektów własnych działań, oparte na dwu przekonaniach: że 
ma się silną wolę i posiada wystarczające kompetencje. Człowiek żywiący nadzieję na 
sukces sądzi więc, że potrafi inicjować działania zmierzające do celu i realizować je 

                                                
1 J. Kozielecki, Psychologia nadziei. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006. 
2 E.H. Erikson, Identity and the life cycle. Norton, New York 1980; E.H. Erikson, Dzieciństwo i 
społeczeństwo. Rebis, Poznań 1997. 
3 H. R. Schaffer,. Psychologia dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 
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mimo przeszkód, oraz uważa, że ma odpowiednią po temu wiedzę i umiejętności. 
Nadzieja ta w oczywisty sposób stanowi warunek wszelkiej aktywności4. 

Podstawy nadziei na sukces kształtują się we wczesnym i środkowym 
dzieciństwie; rozwija się ona dzięki powodzeniom odnoszonym w samodzielnym 
działaniu. Sprzyja więc temu rozwojowi taki sposób wychowania, przy którym 
pozwala się dziecku na kontrolowaną samodzielność i wzmacnia jego sukcesy, a unika 
nadmiernego krytycyzmu, nie sprzyja zaś zarówno nadopiekuńczość, jak i nadmierna 
swoboda związana z brakiem oparcia i pomocy. Uwieńczone powodzeniem działania 
wzmacniają poczucie sprawstwa, przekonanie o sile własnej woli i posiadanych 
kompetencjach, ugruntowując nadzieję na sukces, ta zaś stymuluje aktywność i 
odnoszenie kolejnych osiągnięć. 

Jeśli więc nadzieja podstawowa jest pewnym przeświadczeniem na temat 
świata, nadzieja na sukces obejmuje przekonania dotyczące własnej osoby. 
Odmienność ta przywodzi na myśl przytaczane przez Kozieleckiego5 rozróżnienie 
między nadzieją pasywną (przekonaniem, że dzięki sensowności i przychylności 
świata, sprawy „przybiorą pożądany obrót”) a nadzieją aktywną (przekonaniem, że 
dzięki własnym zasobom woli i kompetencji osiągnie się pożądane cele). Jeśli jednak 
nawet przypiszemy nadziei podstawowej pejoratywnie brzmiące określenie, 
kwalifikujące ją jako „pasywną”, nie powinno to oznaczać zaprzeczenia jej 
konstruktywnej roli. Jak się wydaje, nadzieję podstawową – przekonanie o 
sensowności i ostatecznej pozytywności biegu rzeczy – można wręcz uznać za 
warunek kształtowania się nadziei na sukces. Życie żadnego człowieka nie jest 
bowiem pasmem sukcesów, każdemu zdarzają się porażki. To nadzieja podstawowa 
chroni nas przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem, pozwala traktować je właśnie 
jako porażki, a nie ostateczne klęski. To ona daje tolerancję na niepowodzenia, przez 
co uwalnia człowieka od lęku, który mógłby paraliżować jego działania.  

 
2. Nadzieja a inteligencja 
 
Punkt wyjścia dla rozważań na temat związku między nadzieją a inteligencją 

mogą stanowić pewne paradoksy nadziei. Charakter takich paradoksów mają 
stwierdzenia, pozornie niezgodne z definicjami rozważanych tu pojęć, że nadzieja 
podstawowa jest efektem zwątpienia, a nadzieja na sukces – rezultatem dostrzegania 
możliwości niepowodzenia. Tezy te przestają być jednak zaskakujące, gdy weźmie się 
pod uwagę oczywisty fakt, że absolutna pewność określonego obrotu spraw nie 
wymaga polegania na nadziei. Podobnie, nieświadomości złego, które może się 
wydarzyć, nie nazwiemy nadzieją na to, że go unikniemy. Nie jest więc nadzieja 
pewnością, że wszystko będzie przebiegało pomyślnie, i nie jest niewiedzą o grożących 
niebezpieczeństwach czy niepowodzeniach. U jej źródeł leży zwątpienie. Tym zaś, co 
sprawia, że wątpimy, jest nasza inteligencja. To wraz z nią rodzi się specyficznie 
ludzka, przysługująca człowiekowi jako istocie myślącej, potrzeba nadziei. Przysłowie, 
zgodnie z którym jest ona „matką głupich”, nie mówi więc prawdy. To nie głupi, lecz 
przeciwnie – rozumni, którzy myślą i wątpią, potrzebują „matki-nadziei”. Bez daru 
nadziei dar inteligencji z pewnością byłby darem wątpliwym. 

Ale inteligencja nie jest jedynie tym, co sprawia, że potrzebujemy nadziei. 
Również może ona pomagać ją budować; rodzajem inteligencji, który pełni taką 
właśnie funkcję, jest – jak sądzimy – inteligencja emocjonalna. 
                                                
4 C. R. Snyder, The psychology of hope. The Free Press, New York 1994; C.R. Snyder, J. Cheavens, S.C. 
Sympson, Hope: An individual motive for social commerce. Group Dynamics: Theory, Research, and 
Practice, 1997, 1, s. 107-118. 
5 J. Kozielecki, Psychologia nadziei. dz. cyt. 
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3. Rola inteligencji emocjonalnej 
 
Inteligencja emocjonalna, zgodnie z koncepcją autorów tego pojęcia – P. 

Saloveya i J. D. Mayera6, to zbiór zdolności do „radzenia sobie” z informacjami, jakie 
niosą emocje: do odbierania i rozumienia tych informacji oraz konstruktywnego ich 
wykorzystywania w myśleniu i działaniu, a także do regulowania emocji w taki 
sposób, by nie zakłócały  funkcjonowania, lecz służyły adaptacji i rozwojowi. Tak więc 
inteligentny emocjonalnie człowiek uświadamia sobie przeżywane emocje i rozumie 
to, co czuje, a także dostrzega i rozumie emocje innych ludzi, potrafi czerpać z emocji 
spostrzeganych u siebie i innych określoną wiedzę i wykorzystywać ją (m.in. do 
tworzenia trafnej samowiedzy), potrafi też wzbudzać w sobie emocje sprzyjające 
osiąganiu realizowanych celów, a wyciszać takie, które temu szkodzą. 

Z badań nad inteligencją emocjonalną7 wynika między innymi, że pomaga ona 
w utrzymywaniu lub odzyskiwaniu dobrego samopoczucia. Na przykład u osób o 
wysokiej inteligencji emocjonalnej łatwiej jest indukować pozytywny nastrój, a w 
sytuacji eksperymentalnie wywołanego nastroju negatywnego szybciej następuje jego 
poprawa. Należy więc sądzić, że podobnie będzie także w przypadku wydarzeń 
życiowych: na osoby inteligentne emocjonalnie silniej będą wpływały wydarzenia 
pozytywne, słabiej zaś (a zwłaszcza w sposób bardziej krótkotrwały) wydarzenia 
negatywne.  

Jak była o tym mowa, ważne, znaczące emocjonalnie sytuacje mogą zmieniać 
poziom nadziei podstawowej. Inteligencja emocjonalna jest zapewne moderatorem 
wpływu wydarzeń życiowych, potencjalnie ugruntowujących lub osłabiających 
nadzieję: można spodziewać się, że u osób o wysokiej inteligencji emocjonalnej 
częściej będzie dochodziło do umacniania nadziei pod wpływem wydarzeń 
pozytywnych, a rzadziej – do kryzysów i załamań pod wpływem wydarzeń 
negatywnych. 

Zarazem inteligencja emocjonalna, jako czynnik optymalizujący mobilizacyjne 
funkcje emocji i sprzyjający tworzeniu adekwatnej samowiedzy, stymuluje rozwój 
aktywności i ułatwia odnoszenie powodzenia w działaniu; tym samym powinna 
sprzyjać kształtowaniu się i wzmacnianiu nadziei na sukces. 

Potwierdzeniu hipotez o związku między nadzieją podstawową i nadzieją na 
sukces a inteligencją emocjonalną miało służyć przedstawione niżej badanie. 

 
4. Badanie empiryczne 
 
4.1. Metoda  
Badanie objęło grupę 80 kobiet w wieku 25 – 55 lat (średnia wieku wynosiła 36 

lat). Były to osoby aktywne zawodowo, z wykształceniem wyższym. 
Badanie miało charakter korelacyjny. Posłużono się w nim narzędziami 

samoopisowymi.  

                                                
6 J.D. Mayer, P. Salovey, Czym jest inteligencja emocjonalna? W: P. Salovey, D. J. Sluyter (red.), 
Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999, s. 23-69. 
7 J. Ciarrochi, A.Y.C. Chan, J. Bajgar, Measuring emotional intelligence in adolescents. Personality 
and Individual Differences, 2001, 31, 1105-1119; J. Ciarrochi, A.Y.C. Chan, P. Caputi, A critical 
evaluation of the emotional intelligence construct. Personality and Individual Differences, 2000, 28, 
539-561. 
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Do pomiaru nadziei zastosowano Kwestionariusz Nadziei Podstawowej BHI-
12, autorstwa J. Trzebińskiego i M. Zięby8 oraz Kwestionariusz Nadziei na Sukces 
KNS M. Łaguny, J. Trzebińskiego i M. Zięby9 . Drugi z tych kwestionariuszy składa się 
z dwu skal, mierzących komponenty nadziei na sukces: przekonanie o posiadaniu 
silnej woli i przekonanie o własnych kompetencjach (umiejętności znajdowania 
rozwiązań). 

Inteligencję emocjonalną określano za pomocą Popularnego Kwestionariusza 
Inteligencji Emocjonalnej PKIE, autorstwa A. Jaworowskiej, A. Matczak i 
współautorek10. Zawiera on cztery skale mierzące bardziej szczegółowe zdolności 
składające się na inteligencję emocjonalną: do akceptowania emocji, oznaczającego 
otwartość wobec emocji i gotowość do ich uwzględniania w działaniu (skala AKC), do 
rozumienia emocji (skala ROZ), do empatii (skala EMP) i do kontrolowania emocji 
(skala KON).  

 
4.2. Wyniki 
Na wstępie oceniono związek między nadzieją podstawową a nadzieją na 

sukces. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona między wynikami BHI-12 a 
łącznymi wynikami KNS okazał się statystycznie istotny na przyjętym tu poziomie 
ufności (p  0,01) i wyniósł 0,46, co potwierdza oczekiwany związek między 
zmiennymi, a zarazem (ponieważ związek ten nie jest zbyt silny) pozostaje w zgodzie z 
założeniem o  ich pojęciowej odrębności. 

Potwierdzenia hipotez o związku nadziei z inteligencją emocjonalną 
poszukiwano w pierwszym rzędzie korelując wyniki BHI-12 i KNS z wynikami PKIE. 
Uzyskano istotne, wysokie współczynniki korelacji: wyższe w przypadku nadziei na 
sukces (0,75 dla wyniku łącznego, 0,70 dla skali dotyczącej umiejętności znajdowania 
rozwiązań i 0,58 dla skali dotyczącej siły woli) niż w przypadku nadziei podstawowej 
(0,56). Spośród czterech komponentów inteligencji emocjonalnej (mierzonych 
poszczególnymi skalami PKIE) najwyżej korelowała z nadzieją zdolność do 
akceptowania emocji, a w drugiej kolejności zdolność do ich rozumienia. Szczegółowe 
dane przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1. Korelacje (r Pearsona) między wynikami kwestionariuszy nadziei a poszczególnymi 

skalami kwestionariusza PKIE (N = 80; wszystkie współczynniki istotne na poziomie p  0,01) 
 

Skala PKIE Nadzieja 
podstawowa 

Nadzieja na sukces: 
wynik ogólny 

Nadzieja na sukces: 
silna wola 

Nadzieja na sukces: 
znajdowanie 

rozwiązań 
AKC 0,51 0,59 0,44 0,57 
EMP 0,30 0,50 0,42 0,43 
ROZ 0,30 0,57 0,51 0,48 

KON 0,32 0,39 0,32 0,35 
    
Ponadto postanowiono porównać pod względem poziomu inteligencji 

emocjonalnej osoby różniące się poziomem nadziei. W tym celu na podstawie 

                                                
8 J. Trzebiński, M. Zięba, Kwestionariusz Nadziei Podstawowej – BHI-12. Podręcznik. Pracownia 
Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2003. 
9 M. Łaguna, J. Trzebiński i M. Zięba, Kwestionariusz Nadziei na Sukces KNS. Podręcznik. Pracownia 
Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 2005.  
10 A. Jaworowska, A. Matczak, Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. 
Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 
2005.  
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wyników BHI-12 oraz KNS (wyniku łącznego i wyników każdej skali z osobna) 
utworzono grupy badanych o relatywnie niskim (poniżej mediany) i relatywnie 
wysokim (powyżej mediany) poziomie nadziei; ich wyniki w kwestionariuszu PKIE 
przedstawia tabela 2 i rysunek 1. 

 
Tabela 2. Wyniki (łączne) w kwestionariuszu PKIE u osób różniących się wynikami w 

kwestionariuszach nadziei 
 

Miara nadziei Osoby z niskimi wynikami Osoby z wysokimi wynikami t 
 N M SD N M SD St

udenta 
BHI-12 38 333,6 29,04 42 361,1 28,52 4,268** 

KNS 38 325,7 21,08 42 368,3 25,71 8,038** 
KNS – silna 

wola 
40 331,4 24,62 40 364,7 29,42 5,493** 

KNS – 
znajdowanie 

rozwiązań 

36 327,3 23,67 44 365,1 27,13 6,567** 

M – średnia, SD – odchylenie standardowe; *** – p 0,01 
 
Rys. 1. Porównanie średnich wyników kwestionariusza PKIE u osób z niskimi i wysokimi 

wynikami w Kwestionariuszu Nadziei Podstawowej oraz Kwestionariuszu Nadziei na Sukces i jego 
skalach szczegółowych 

 

 
 
Jak widać, osoby charakteryzujące się wyższym poziomem nadziei (zarówno 

podstawowej, jak i nadziei na sukces), mają też istotnie wyższy poziom inteligencji 
emocjonalnej. Porównując średnie z tabeli 2 z odpowiednimi normami11,  można 
stwierdzić, że pierwsze (średnie osób z niskimi wynikami w kwestionariuszach 
nadziei) mieszczą się w piątym stenie, co oznacza, że są przeciętne, podczas gdy 

                                                
11 Tamże. 
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drugie (średnie osób z wysokimi wynikami w kwestionariuszach nadziei) – w 
siódmym stenie, co oznacza, że są podwyższone.  

Przedstawione wyniki przemawiają za istnieniem oczekiwanego związku 
między inteligencją emocjonalną a nadzieją. Korelacyjny charakter badań nie 
upoważnia oczywiście do formułowania wniosków o przyczynowym charakterze tej 
zależności. Niemniej uzyskane rezultaty pozostają w zgodzie z przypuszczeniem na 
temat roli inteligencji  emocjonalnej – jako moderatora wpływu wydarzeń życiowych i 
przesłanki życiowych sukcesów – w umacnianiu nadziei. Zależność jest silniejsza w 
odniesieniu do nadziei na sukces niż nadziei podstawowej, co może pozostawać w 
związku z tym, iż ta druga jest silniej zakorzeniona w najwcześniejszych 
doświadczeniach, a być może także uwarunkowana wyposażeniem biologicznym 
jednostki. 

Choć przedstawione tu wyniki dotyczą kobiet, nie ma podstaw by sądzić, że 
stwierdzona zależność nie odnosi się również do mężczyzn (co jednak należałoby 
sprawdzić w kolejnych badaniach), tym bardziej, że są pewne dane sugerujące, iż u 
mężczyzn inteligencja emocjonalna nawet wyżej koreluje z różnymi miarami 
przystosowania niż u kobiet12.   

Rozważane tu znaczenie inteligencji emocjonalnej uzasadnia sens pytania o jej 
wyznaczniki. Jednym z nich jest wiek i wzrastająca wraz z nim ilość życiowych 
doświadczeń. Dodatkowe analizy danych z przedstawionego tu badania przyniosły 
potwierdzenie wskazywanego przez innych autorów faktu, że inteligencja 
emocjonalna w okresie dorosłości nadal się rozwija. Porównanie młodszych (w wieku 
25 – 38 lat) i starszych (w wieku 39 – 55 lat) badanych pokazało, że wyniki PKIE są 
wyższe w drugiej (M = 356,0; SD = 29,83) niż w pierwszej (M = 342,8; SD = 32,17) z 
tych grup. Istnieją zarazem dowody skuteczności wpływania na doskonalenie się 
zdolności emocjonalnych za pomocą specjalnych oddziaływań treningowych13. 
Otwiera to jedną z możliwych dróg wzmacniania tego podstawowego zasobu 
warunkującego aktywność i dobrostan człowieka, jakim jest nadzieja, poprzez 
rozwijanie inteligencji emocjonalnej. 
 

                                                
12 M.A. Brackett, D.J. Mayer, R.M. Warner, Emotional intelligence and its relation to everyday 
behavior. W: P. Salovey, M. A. Brackett, J. D. Mayer (red.), Emotional intelligence: Key readings on 
the Mayer and Salovey model. Port Chester, Dude Publishing, New York 2004, s. 223-241; A. 
Matczak, Rola inteligencji emocjonalnej. Studia Psychologiczne, 2007, 45, 9-17. 
13 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce. Media Rodzina, Poznań 1999. 


