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Streszczenie

Przeprowadzone badanie było próbą odpowiedzi na pytanie: czy inteligencja emo-

cjonalna jest skorelowana z intuicyjnym/racjonalnym stylem myślenia? Jeśli tak, to

jaki znak ma ta korelacja?

Przyjęto definicję inteligencji emocjonalnej podaną przez Saloveya i Mayera, a do jej

pomiaru zastosowano 25-pytaniowy Test Rozumienia Emocji (TRE), natomiast opisane

we wstępie style myślenia badano Kwestionariuszem Intuicyjności/Racjonalności (IR).

Badanymi byli studenci pierwszych lat Uniwersytetu Warszawskiego, podzieleni na

cztery podgrupy. Grupa badanych liczyła 82 osoby.

Nie znaleziono poszukiwanej korelacji między stylem myślenia a inteligencją emo-

cjonalną.

Po podzieleniu badanych na grupy według wydziałów, na których studiują, okaza-

ło się, że studenci psychologii w testach inteligencji emocjonalnej wypadają najlepiej,

za nimi plasują się studenci wydziałów ścisłych, natomiast niższe wyniki mają stu-

denci wydziałów przyrodniczych i humanistycznych. Najbardziej intuicyjnie myślącą

grupę stanowią studenci wydziałów przyrodniczych, a dalej kolejno humanistycznych,

psychologii i w końcu wydziałów ścisłych.

Po podziale ze względu na płeć okazało się, że kobiety myślą bardziej intuicyjnie niż

mężczyźni, natomiast nie ma różnicy pomiędzy kobietami i mężczyznami w poziomie

inteligencji emocjonalnej.

Słowa kluczowe: inteligencja emocjonalna, racjonalny/intuicyjny styl myślenia
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1 Wprowadzenie

1.1. Podejścia teoretyczne do problemu inteligencji emocjonalnej oraz intuicyjno-

ści/racjonalości

Praca ta jest poświęcona badaniu związku pomiędzy dwoma zmiennymi: inteligencją

emocjonalną i racjonalnym/intuicyjnym stylem myślenia.

W literaturze istnieje wiele koncepcji inteligencji emocjonalnej. Przytoczę tutaj dwie

- koncepcję Saloveya i Mayera oraz koncepcję kompetencji emocjonalnej Saarni.

Genezy tych koncepcji należy szukać w pracy Roscha (za Maruszewskim i Ścigałą,

1998), który w swej koncepcji pojęć naturalnych właściwie jako pierwszy otwarcie opowie-

dział się przeciwko używaniu metafory komputerowej do opisu inteligencji człowieka, a więc

zawężaniu tego pojęcia do inteligencji matematyczno-logicznej.

Do prekursorów postulujących rozszerzenie terminu inteligencja należał też z pew-

nością Gardner, który wyróżnił siedem kategorii inteligencji, poczynając od zdolności ję-

zykowych, poprzez takie zdolności, jak orientacja przestrzenna czy zdolności muzyczne, na

inteligencji interpersonalnej i intrapersonalnej skończywszy. Szczególnie interesujące jest to,

jak Gardner definiował wprowadzony przez siebie termin inteligencji intrapersonalnej wła-

śnie. Pisał on:

”... sednem inteligencji interpersonalnej jest zdolność rozróżniania i właściwego re-

agowania na nastroje, temperamenty, motywacje i pragnienia różnych osób (...) istotą in-

teligencji intrapersonalnej jest dostęp do swych własnych uczuć i zdolność rozróżniania ich

oraz polegania na nich w kierowaniu swoim zachowaniem” (Gardner, za Maruszewskim i

Ścigałą, 1998, str. 105). Sam autor koncepcji przyznaje jednak, że jest to bardziej definicja

metapoznania niż pełnego zakresu zdolności emocjonalnych.

W swojej pierwszej pracy Salovey i Mayer zdefiniowali inteligencję emocjonalną na-

stępująco: ”...inteligencja emocjonalna jako podzakres inteligencji społecznej zawiera: zdol-
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ność do rozpoznawania i kierowania własnymi emocjami i uczuciami, zdolność do dostrzega-

nia i kierowania emocjami i uczuciami innych, znajomość różnorodnych stanów emocjonal-

nych i wykorzystywanie tych umiejętności w kierowaniu własnymi działaniami i motywami

oraz zdolność do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi” (Salovey i Mayer

1990, s. 189). Autorzy koncentrują się tutaj na ocenie i ekspresji emocji związanych zarówno

z podmiotem, jak i innymi ludźmi, przeżywaniu własnych i cudzych emocji oraz wykorzysta-

niu rozumienia emocji w procesie szeroko rozumianej adaptacji. W tym modelu istotna jest

”wiedza typu jak”, co oznacza, że nacisk kładzie się na wiedzę proceduralną o emocjach, a

nie na wiedzę deklaratywną, czyli swego rodzaju metawiedzę o emocjach.

W swej późniejszej pracy autorzy zawarli przeformułowaną jej definicję, która jest

aktualna do dzisiaj. Zawiera ona wedle tej koncepcji:

”1. zdolność do trafnej percepcji, oceny i ekspresji emocji;

2. zdolność do uzyskiwania dostępu do procesów emocjonalnych i generowanie uczuć,

gdy ułatwiają one proces myślenia;

3. zdolność do rozumienia emocji i wiedza o emocjach;

4. zdolność do takiej regulacji emocji i kontroli emocjonalnej, która zapewnia rozwój

emocjonalny i intelektualny” (Salovey, Mayer, Caruso 2000, str. 321).

Zgodnie z tą koncepcją procesy rozwoju inteligencji emocjonalnej zorganizowane są

hierarchicznie, od najprostszych, związanych z podstawową percepcją emocji, aż po naj-

bardziej wysublimowany, związany ze świadomą regulacją emocji. Należy tutaj zasadniczo

rozróżnić ”czystą” inteligencję emocjonalną jako pewną zdolność, podstawę do rozwoju zdol-

ności i umiejętności emocjonalnych, oraz kompetencje emocjonalne jako nabyte w toku roz-

woju umiejętności i sprawności emocjonalne oraz wiedzę o wzorach zachowań w relacjach

interpersonalnych.

Koncepcja Saarni dotyczy właśnie kompetencji emocjonalnej.

5



Pojęcie to pojawiło się po raz pierwszy w pracach socjologa S. Gordona z 1989r.

Główną rolę w rozwoju umiejętności wnioskowania przypisał on socjalizacji jednostki. Za

wyróżnik socjalizacji uznał umiejętność trafnego odczytywania zdefiniowanych kulturowo

przekazów.

Saarni (1999) rozwinęła tę koncepcję i pokazała, jak bardzo rozwój sprawności emo-

cjonalnych idzie w parze z psychicznym rozwojem dziecka. W procesie budowania kompe-

tencji emocjonalnych, zdaniem autorki, biorą udział poczucie własnej wartości i sprawstwa

oraz potoczna teoria emocji. Istnieje korelacja miedzy poczuciem własnej wartości, które

jest szczególnie istotne w tym modelu, a samą kompetencją emocjonalną, ale nie można

stwierdzić, co jest tutaj przyczyną, a co skutkiem.

Wszystkie podane przez Saarni komponenty kompetencji emocjonalnych powstają w

procesach uczenia, zatem teoretycznie każdy jest w stanie w sobie wykształcić umiejętności

na takim poziomie, że zapewnią one poczucie skuteczności w sytuacjach aktywizujących

emocje. Są to:

1. Świadomość własnych stanów emocjonalnych. Jej powstanie wiąże się z rozwojem

Ja.

2. Umiejętność rozpoznawania emocji u innych na postawie kontekstu sytuacyjnego

i mimiki twarzy z uwzględnieniem treści przekazywanych kulturowo.

3. Zdolność do opisywania emocji werbalnie, za pomocą określeń wspólnych kultu-

rowo.

4. Umiejętność żywienia empatii wobec innych ludzi. Tutaj wyróżnione zostały dwa

rodzaje empatii: empatia niższa rozwojowo, wymagająca widoku osoby poszkodowanej w

chwili przykrego zdarzenia, i empatia bardziej wyrafinowana, wymagająca uruchomienia we-

wnętrznych zasobów wiedzy o wewnętrznych stanach innych ludzi, występująca wówczas,

gdy osoba okazująca empatię nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą poszkodowaną (np.
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dowiaduje się o zdarzeniu po czasie).

5. Znajomość kulturowych reguł i norm emocjonalnych.

6. Umiejętność wykorzystywania wiedzy o partnerze interakcji w celu wnioskowania

o przeżywanych emocjach w sytuacji, gdy komunikaty emocjonalne wysyłane przez tę osobę

są niezgodne z kulturowo oczekiwanymi (czyli nietypowe).

7. Zdolność do akceptacji perspektywy interakcyjnej w relacjach interpersonalnych.

8. Zdolność do adaptacyjnego radzenia sobie z problemami wynikającymi z emocji

negatywnych; stosowanie różnego rodzaju strategii (np. redefiniowanie sytuacji emotogennej,

znalezienie celu wyładowania afektu).

9. Wiedza na temat tego, że natura relacji interpersonalnych jest wyznaczana przez

wzajemność istniejącą pomiędzy uczestnikami interakcji.

10. Emocjonalna samowystarczalność: pewność trafności swych emocji, niezależnie

od ich znaku i natężenia.

Jak to już było wspomniane, przyjmiemy tutaj definicję inteligencji emocjonalnej

zaproponowaną przez Saloveya i Mayera. Postulujemy, że inteligencję tę można według tej

definicji zoperacjonalizować i zmierzyć za pomocą narzędzi psychometrycznych, takich jak

test. Jest to więc zmienna, której można przyporządkować pewną skalę, a osobom badanym

testem przypisać odpowiednie wartości tej zmiennej. Dla każdej osoby, która byłaby bada-

na takim testem, celem jest uzyskanie jak najwyższego wyniku, zatem wynik wyższy niż

przeciętny można tutaj uznać za pewną zaletę osoby badanej.

Druga zmienna, która będzie tutaj stanowić, obok IE, podstawę do analizy korela-

cyjnej, jest innego rodzaju. Jak to już powiedzieliśmy, dla osoby badanej w dowolnym teście

IE korzystne byłoby plasowanie się tylko po jednej stronie osi niska inteligencja emocjonalna

- wysoka inteligencja emocjonalna, natomiast zajmiemy się teraz takim wymiarem osobo-

wości człowieka, dla którego nie jest powiedziane, który jego biegun jest bardziej ”dobry” -
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właściwy, społecznie akceptowany, przystosowawczy.

Zmienną, którą będziemy rozważać, jest tzw. styl myślenia. Jest to przykład stylu

poznawczego, a zatem pewnego stałego wymiaru psychiki, decydującego o sposobie, w jaki

realizowane są pewne czynności psychiczne, towarzyszącemu jednostce od narodzin aż do

śmierci, nie podlegającemu wartościowaniu. Ten wymiar osobowości człowieka ma oczywiście

charakter ciągły, a jego dwa bieguny stanowią racjonalny i intuicyjny styl myślenia.

Styl racjonalny określa się jako myślenie liniowe, analityczne, przyczynowo-skutkowe.

Wiąże się z tendencją do silnego skupiania uwagi w wąskim zakresie oraz nasileniem procesów

kontroli mających na celu porównywanie efektów kolejnych operacji ze standardami.

Intuicyjny styl myślenia cechuje natomiast relatywnie niewielki udział samokontroli,

rozproszona uwaga, przetwarzanie danych bardziej powierzchowne, zmysłowe i analogowe niż

w pierwszym przypadku.

Usiłowano rozszerzyć te pojęcia, różnicując intuicjonistów i racjonalistów na przy-

kład pod względem płynności i giętkości myślenia (Guilford). W badaniach Nosala (za: Ko-

lańczyk i Świerzyński, 1995) potwierdzono hipotezę, wedle której osoby kierujące się myśle-

niem odzmysłowym, a więc intuicjonaliści, osiągają większą giętkość myślenia. W badaniach

używano na przykład Testu Nietypowych Zastosowań, który wymagał poszukiwania niekon-

wencjonalnych sposobów użycia pospolitych przedmiotów, np. cegieł, a zatem swego rodzaju

twórczości i pomysłowości.

Ważnym czynnikiem intuicyjności/racjonalności okazał się aktualny stan emocjonal-

ny oraz poziom samoakceptacji. Osoby o niskim poziomie akceptacji samego siebie cechuje

pewien usztywniony styl przetwarzania informacji i podwyższenie poziomu samokontroli,

a zatem styl myślenia pod wpływem obniżenia tego poziomu może się zbliżyć do wzorca

myślenia racjonalnego.
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1.2. Cel badania

Zasadniczym celem badania jest znalezienie związku między inteligencją emocjonal-

ną, którą u badanych reprezentować będą ich wyniki w Teście Rozumienia Emocji, a ra-

cjonalnym/intuicyjnym stylem myślenia, badanym za pomocą kwestionariusza IR. Zbadano

studentów różnych kierunków Uniwersytetu Warszawskiego.

1.3. Pytania badawcze

Jako że przytoczona teoria nie daje wystarczających podstaw do sformułowania

hipotez, postawionych zostało kilka pytań, na które postaramy się udzielić odpowiedzi.

Po pierwsze, czy istnieją istotne różnice między poziomem inteligencji emocjonalnej

studentów różnych wydziałów uczelni?

Po drugie, czy studenci różnych kierunków mają różne tendencje do przyjmowania

racjonalnego/intuicyjnego stylu myślenia?

I, w końcu, po trzecie: czy istnieje korelacja między inteligencją emocjonalną a ra-

cjonalnym/intuicyjnym stylem myślenia?

Należy pamiętać, że analiza korelacyjna nie daje odpowiedzi na pytanie o ”pierwszą

przyczynę”, nie będziemy więc zastanawiać się nad tym, czy istnieją zależności przyczynowo-

skutkowe pomiędzy badanymi zmiennymi.
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2 Metoda badań

2.1. Schemat badania

W badaniach poszukiwano korelacji między zmiennymi oraz różnic międzygrupo-

wych.

2.2. Osoby badane

Jak to już zostało powiedziane, byli to odpowiednio dobrani studenci Uniwersytetu

Warszawskiego. Zbadano 82 osoby, reprezentujące cztery grupy:

Grupa I – studenci wydziałów ścisłych: fizyki, chemii oraz wydziału MIMUW (44

osoby);

Grupa II – studenci wydziałów humanistycznych: filozofii, polonistyki, wydziałów

lingwistycznych, dziennikarstwa, nauk politycznych i społecznych (14 osób);

Grupa III – studenci wydziałów przyrodniczych: biologii, geografii, geologii (12

osób);

Grupa IV – studenci psychologii (12 osób).

Studentów psychologii zaliczyłam do grupy osobnej ze względu na samą ideę testu,

mającego mierzyć inteligencję emocjonalną (opis testu w dalszej części pracy). Wydało mi się

to uzasadnione, ponieważ studenci psychologii jako osoby w znakomitej większości czytujące

literaturę fachową, w tym sporo testów psychologicznych, a także z zasady wyselekcjonowane

pod względem tego rodzaju umiejętności, powinny prezentować o wiele wyższy poziom w

tego rodzaju zadaniach testowych niż studenci innych wydziałów i warto sprawdzić, czy

rzeczywiście tak jest.

Wśród badanych znalazło się 39 mężczyzn i 43 kobiety.
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2.3. Sposób pomiaru zmiennych

Do pomiaru inteligencji emocjonalnej służyła pilotażowa wersja Testu Rozumienia

Emocji (pilotaż 3) autorstwa Anny Matczak i Joanny Piekarskiej (aneks 1). Zawiera on 25

zadań o charakterze konwergencyjnym, składających się na pięć części testu.

W części pierwszej testu zadaniem osoby badanej jest uporządkowywanie podanych

zestawów określeń emocji rosnąco, według ich intensywności. Tylko jedna kolejność jest przy-

jęta za poprawną.

W części drugiej badany dobiera do podanych stanów emocjonalnych stany przeciw-

ne, wyszukując odpowiedzi spośród czterech każdorazowo podanych możliwości.

W części trzeciej należy przyporządkować do podanych stanów emocjonalnych ich

konieczne składniki.

W części czwartej zadaniem badanego jest wskazanie emocji, która powinna pojawić

się w podawanych w pytaniach sytuacjach.

W ostatniej, piątej części, należy do podanej reakcji emocjonalnej dobrać bodziec,

to jest wybrać tę z proponowanych sytuacji, w których reakcja ta powinna się pojawić.

Za każdą poprawną odpowiedź można otrzymać 1pkt (za złą - 0pkt), co daje punk-

tację 0-25.

Do pomiaru intuicyjności/racjonalności myślenia został użyty Kwestionariusz IR

(Kolańczyk i Świerzyński, 1995), zawierający 32 pytania o skali od ’zdecydowanie tak’, po-

przez ’raczej tak’, ’raczej nie’, aż do ’zdecydowanie nie’. W niektórych pytaniach odpowiedź

konfirmacyjna liczona jest tutaj na korzyść intuicyjności, w innych - na korzyść racjonalności.

Zadania punktowano w skali 0-3.

Wysokie wyniki świadczą o intuicyjności.

Maksymalny możliwy do uzyskania wynik to 96 punktów (32 x 3).
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Kwestionariusz ten został opublikowany w pracy A. Kolańczyk i R. Świerzyńskiego

(1995, str.297). Tutaj dołączony jest w aneksie 2 wraz z kluczem.

2.4 Warunki i sposób przeprowadzania badań

Badania przeprowadzano w zacisznych miejscach, w budynkach wydziałów macie-

rzystych osób badanych. Dbałam o to, by testy rozwiązywane były indywidualnie bądź przez

najwyżej kilka osób naraz, oczywiście nie porozumiewających się między sobą.

Osoby badane każdorazowo były informowane o anonimowości badania, jego celu

(zaliczenie pracy rocznej empirycznej w formie badań na studentach różnych wydziałów),

przewidywanej skali czasowej rozwiązywania oraz szansie uzyskania informacji zwrotnych.
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3 Prezentacja wyników

3.1. Analizy wstępne

W aneksie 3 znajduje się tabela wyników surowych TRE i RI dla badanych, która

stanowi podstawę do obliczeń. Korzystałam w nich z pakietu SPSS.

Uzyskane w programie SPSS histogramy dla wyników w teście i kwestionariuszu,

wraz ze średnimi wyników uzyskanych przez osoby badane, zamieszczone są na str. 14.

3.1.1. Wyniki testu TRE

Obliczono współczynnik rzetelności TRE na podstawie wzoru Kudera-Richardsona.

Wyniósł on 0,79, co można uznać za wynik zadowalający.

Wyniki uzyskane w TRE przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wyniki Testu Rozumienia Emocji

Grupa N M SD

Razem 82 15,47 3,53

Kobiety 43 15,60 3,31

Mężczyźni 39 15,33 3,86

Istotność różnic t = 0,74 F = 1,68

Jak widać, różnice pomiędzy średnimi dla płci są nieistotne statystycznie.
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Jeśli chodzi o samą procedurę badania i uwagi badanych, cenne są spostrzeżenia,

poczynione przez niektóre osoby badane, zazwyczaj pochodzące z wydziałów ścisłych: co

prawda miały one wrażenie, że test nie jest ’trefny’ (duża trafność fasadowa), ale za to już

po przeanalizowaniu kilku pytań, zwłaszcza z części drugiej i trzeciej testu, ogarniało je

przekonanie, że wiedzą, jakich odpowiedzi spodziewa się autor pytania i zaznaczały je, choć,

jak twierdziły, byłyby skłonne z takimi odpowiedziami polemizować. W efekcie, rzeczywiście,

osoby te uzyskiwały bardzo wysokie wyniki. Wyniki trzech osób badanych, które opisały mi

w ten sposób swoje wrażenia z rozwiązywania testu, wynosiły 22, 21 i 19 pkt.

3.1.2. Wyniki testu IR

Ponieważ IR jest standardowym kwestionariuszem, za zbędne uznano zbadanie jego

rzetelności. Wyniki badanych przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wyniki Kwestionariusza IR

Grupa N M SD

Razem 82 43,22 8,48

Kobiety 43 46,58 8,70

Mężczyźni 39 39,51 8,19

Istotność różnic t = 3,70* F = 1,08

*p<0,05

Różnica pomiędzy średnimi dla kobiet i mężczyzn jest tutaj bardzo wyraźna. Ko-

biety charakteryzują się większą intuicyjnością myślenia niż mężczyźni.
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3.2. Inteligencja emocjonalna a kierunek studiów

Porównanie wyników testu TRE uzyskanych przez studentów różnych kierunków

studiów przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Inteligencja emocjonalna a kierunek studiów. Wyniki analizy wariancji

Grupa N M SD

Wydziały ścisłe 44 15,96 3,43

Humaniści 14 13,50 3,65

Wydziały przyrodnicze 12 15,58 2,54

Psycholodzy 12 16,33 4,21

F 2,84*

*p<0,05

Analiza porównawcza grup parami, wykonana za pomocą testu t-Studenta, znajduje

się w tabeli 4.

Tabela 4. Istotność różnic między wynikami testu TRE studentów różnych kierunków

studiów (t-Studenta)

Grupa 1. 2. 3. 4.

1. Wydziały ścisłe - 2,30* 0,36 0,32

2. Humaniści - 1,66 1,84+

3. Wydziały przyrodnicze - 0,72

4. Psycholodzy -

*p<0,05

+p<0,10
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Widoczne jest, że istnieją różnice pomiędzy wynikami grupy studentów z wydziałów

humanistycznych a pozostałymi grupami studentów (wyniki humanistów są niższe). Pomię-

dzy wynikami pozostałych grup studentów nie ma już istotnych statystycznie różnic.

3.3. Styl myślenia a kierunek studiów

Wyniki kwestionariusza stylu myślenia uzyskane przez badanych znajdują się w

tabeli 5, a dane o istotności różnic - w tabeli 6:

Tabela 5. Styl myślenia a kierunek studiów. Wyniki analizy wariancji

Grupa N M SD

Wydziały ścisłe 44 38,74 9,52

Humaniści 14 47,36 8,44

Wydziały przyrodnicze 12 47,92 7,40

Psycholodzy 12 44,09 5,30

F 24,39*

*p<0,05

Tabela 6. Istotność różnic między wynikami IR studentów różnych kierunków studiów

(t-Studenta)

Grupa 1. 2. 3. 4.

1. Wydziały ścisłe - 3,01* 3,08* 1,86+

2. Humaniści - 0,18 1,12

3. Wydziały przyrodnicze - 1,46

4. Psycholodzy -

*p<0,05

+p<0,10
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Wyniki uzyskane przez studentów wydziałów ścisłych w skali intuicyjności są więc

niższe niż wyniki uzyskane przez studentów pozostałych grup (choć różnica pomiędzy wyni-

kami studentów tej grupy a wynikami studentów psychologii jedynie na poziomie tendencji).

3.4. Inteligencja emocjonalna a styl myślenia

Współczynnik korelacji pomiędzy wynikami TRE i IR, uzyskany metodą Pearsona, okazał

się bliski zera (-0,03).

Nie stwierdzono więc żadnego związku pomiędzy inteligencją emocjonalną a intu-

icyjnością/racjonalnością.

W tabeli 7 znajdują się wyniki analizy korelacyjnej wykonanej osobno dla poszcze-

gólnych grup:

Tabela 7. Korelacja pomiędzy wynikami TRE i IR wewnątrz grup

Grupa N r

1. Wydziały ścisłe 44 -0,080

2. Humaniści 14 0,101

3. Wydziały przyrodnicze 12 0,021

4. Psycholodzy 12 0,516+

+p<0,10

Jedynie u studentów psychologii stwierdzono korelację (0,516), wskazującą na zwią-

zek inteligencji emocjonalnej z intuicyjnością myślenia. Ze względu na małą liczebność próby

ten stosunkowo wysoki współczynnik korelacji okazał się istotny jedynie na poziomie ten-

dencji.

Policzono też osobno korelację dla kobiet i mężczyzn, uzyskując nieistotne współ-

czynniki, bliskie zera.

Podzielmy teraz próbę inaczej, np. pod względem intuicyjności/racjonalności. Niech

to będą grupy o arbitralnie nadanych nazwach: intuicjonistów, czyli osób, które uzyskały w IR

18



wyniki wysokie, tj 47-68 pkt (25 osób), osób o średnim poziomie intuicyjności/racjonalności

- 40-46 pkt (33 osoby) oraz racjonalistów - 19-39 pkt (24 osoby). Sprawdzamy, czy istnieją

różnice w wynikach TRE pomiędzy tymi grupami.

Wyniki TRE dla tych trzech grup przedstawione są w tabeli 8.

Tabela 8. Inteligencja emocjonalna a wysokość wyników w skali intuicyjności. Wyniki

analizy wariancji

N M SD

Intuicjoniści (wyniki wysokie) 25 15,36 3,17

Średni (wyniki średnie) 33 15,12 3,94

Racjonaliści (wyniki niskie) 24 16,08 3,32

F 1,20

*p<0,05

Analiza porównawcza grup parami, wykonana za pomocą testu t-Studenta, znajduje

się w tabeli 9.

Tabela 9. Istotność różnic między wynikami testu TRE dla grup o różnym poziomie

intuicyjności (t-Studenta)

Grupa 1. 2. 3.

1. Intuicjoniści - 0,29 0,99

2. Średni - 1,15

3. Racjonaliści -

*p<0,05

Dodatkowa analiza nie wykazała zatem żadnych zależności pomiędzy wysokością

wyników w skali intuicyjności a wysokością wyników w skali intligencji emocjonalnej.
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4 Interpretacja wyników

4.1. Inteligencja emocjonalna a kierunek studiów

Jak już zostało powiedziane, wyraźna jest różnica pomiędzy humanistami a pozo-

stałymi grupami badanych studentów, na niekorzyść tych pierwszych. Można szukać tutaj

przyczyn na przykład w fakcie, że wśród przebadanych osób z tej grupy większość stanowi-

li studenci polonistyki. Nie mają oni prawdopodobnie na studiach zadań i pytań w formie

testowej, w przeciwieństwie do studentów pozostałych trzech grup.

Co prawda spora część pytań dotyczy umiejętności zastosowania języka, ale to, że

badają one słownictwo, może również przeszkadzać studentom polonistyki, dając im złudne

wrażenie, że robią to, co umieją najlepiej i są nieomylni. W rzeczywistości nie byli bowiem na

przykład lepsi od innych studentów w pierwszej części TRE, która dotyczyła szeregowania

słów pod względem siły wyrazu.

U studentów wydziałów ścisłych z kolei często spotykana była postawa niezado-

wolenia z pierwszej części testu, tj. szeregowania wyrażeń opisujących stany emocjonalne

człowieka - ich, jak można by to zjawisko nazwać, rozdzielczość językowa, była przez nich

samych uważana za mniejszą niż u innych studentów, a wyrazy o skali pomiędzy ’zawsty-

dzony’ a ’zmieszany’ wydawały im się praktycznie nieodróżnialnej od siebie wagi. Mogłoby

to być efektem braku wzmocnień dla subtelności językowej w ich procesie nauczania. O ile

student taki nie jest bowiem naturalnie uzdolniony w kierunku konstruowania kwiecistych

wypowiedzi w mowie i pismie, rozwijanie tej płynności i poprawności językowej stanowi dla

niego dodatkowy, niehonorowany na studiach wysiłek.

Po skonfrontowaniu tych opinii z faktami i odrzuceniu z wyników TRE pierwszej

jego części okazało się jednak, że układ wyników w grupach nie uległ zasadniczej zmianie,

a średnie wyniki w TRE dla poszczególnych grup zmalały względem wyników pełnej wersji

testu o odpowiednio 2,84, 2,50, 2,33 i 2,83 pkt. Nie ma więc zasadniczo różnicy pomiędzy
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wynikami studentów wydziałów ścisłych i studentami innych wydziałów w tym względzie. Za-

stanawiające jest wobec tego, dlaczego, z przeciwieństwie do innych grup studentów, studenci

wydziałów ścisłych stosują strategię obronną, próbując szukać wytłumaczenia dla wszelkich

swoich trudności, podając przy tym bezpodstawne nieraz argumenty. Być może jest to uwa-

runkowane presją, jakiej są poddawani na co dzień oraz przeświadczeniem, że powinni zawsze

wzorowo radzić sobie z zadaniami wszelkiego typu, zwłaszcza testowego.

Jak już było wspominane, często deklarują oni również tendencję do rozwiązywania

innych części testu w sposób, jak sądzę, odbiegający od założeń jego twórców, to znaczy

odbiegający od założeń w świetle koncepcji teoretycznych, na których autorzy oparli ideę

badania inteligencji emocjonalnej. Badani, przykładowo, spodziewając się, że - jak ich na-

uczyło tzw. doświadczenie życiowe i rozmaite testy, którym poddawani byli od początku

swojej edukacji - najbardziej ”narzucająca się” odpowiedź spośród czterech proponowanych

jest podana jako ”przynęta” dla tych, którzy nie posiadają cech, będących przedmiotem

badania, jak pewna subtelność i zdolność dostrzegania niuansów w pytaniach, od razu ją

odrzucali (często relacjonowano mi w ten sposób chociażby wrażenia na temat pytania 2 z

części trzeciej testu - spora część badanych od razu na takich właśnie zasadach odrzucała

przyporządkowanie ”miłość”-”radość”).

Trudno więc tutaj stwierdzić, w jakim stopniu studenci wydziałów ścisłych fakt,

że dorównywali innym grupom pod względem wyników w TRE, mogą zawdzięczać swojej

inteligencji emocjonalnej. Ostrożnym należy być też w związku z interpretacją wyników stu-

dentów psychologii, którzy powinni być przyzwyczajeni do uczestnictwa w badaniach pew-

nego rodzaju testami i kwestionariuszami, w szczególności testami zdolności, a trudno chyba

zaprzeczyć, że TRE mierzy pewną zdolność. Z całą pewnością również studenci psychologii,

dzięki swojemu programowi studiów oraz osobistemu zainteresowaniu tematem, posiadają

rozległą wiedzę na temat emocji.

4.2. Styl myślenia a kierunek studiów
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Studenci wydziałów ścisłych okazali się najbardziej racjonalnie myślącymi spośród

przebadanych grup studentów.

O ile można podać wiele argumentów, przemawiających za tym, że wyższe wyniki w

skali intuicyjności u humanistów i studentów psychologii niż u studentów wydziałów ścisłych

stanowią wiarygodny wynik (można ten fakt tłumaczyć na przykład oczekiwaniami, jakie

się przed nimi stawia w czasie nauki, a później pracy, oraz specyfiką problemów, którymi

się zajmują), to wysokie wyniki w skali intuicyjności, uzyskane przez studentów takich kie-

runków jak biologia czy geologia trudno jest jednoznacznie zinterpretować. Być może są one

standardowe na tle całego społeczeństwa, podczas gdy to średni poziom intuicyjności jest

obniżony względem całej populacji u studentów wydziałów ścisłych.

Zjawisko to może mieć pewne uzasadnienie, związane ze szczególnym naciskiem,

jaki kładzie się na takich kierunkach, jak matematyka czy fizyka, na logikę w myśleniu,

drobiazgowe argumentowanie swoich decyzji i pragmatyzm.

4.3. Inteligencja emocjonalna a styl myślenia

W zasadzie ogólnie obliczony współczynnik korelacji pomiędzy TRE i IR jest zu-

pełnie nieistotny. Widoczne jest to przy analizie i z podziałem na płeć, i na kierunek stu-

diów. Jedyną zagadkową grupą, u której taką korelację stwierdzono, i to tylko na poziomie

tendencji, są studenci psychologii. Być może tutaj współwystępowanie wysokiej inteligencji

emocjonalnej i intuicyjności myślenia spowodowane jest honorowaniem postaw zdradzają-

cych wysoką inteligencję emocjonalną podczas studiów, przez co osoby o wyższej inteligencji

emocjonalnej mogą uznawać korzystanie z niej w wielu innych dziedzinach życia za właściwe

lub korzystne, co w pewien sposób owocować może w wysokie wyniki w skali intuicyjności

w Kwestionariuszu IR.
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