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Wprowadzenie
W ostatnich latach powstaje coraz więcej publikacji na 
temat umiejętności społecznych i emocjonalnych, jed-
nak w polskich badaniach z zakresu pielęgniarstwa jest 
bardzo niewiele pozycji, które przedstawiałyby proble-
matykę tych umiejętności w tej profesji. Kompetencje 
społeczne i inteligencja emocjonalna wydają się być 
oczywistą częścią zawodu pielęgniarki, która ma tak 
bliski kontakt z drugim człowiekiem i wchodzi z nim 
w złożone relacje interpersonalne. Efektywność, z jaką 
człowiek wykonuje swoje zadania, jest uwarunkowana 
nie tylko przez zdolności poznawcze, ale również umie-

jętnościami radzenia sobie z własnymi i cudzymi emo-
cjami [1]. Istotnym elementem gwarantującym satysfak-
cję i zadowolenie w życiu jest umiejętność efektywnego 
współżycia społecznego. Dobre relacje i współpraca 
międzyludzka pozwalają na skuteczną realizację wspól-
nych celów [2].

Choć liczne czynniki mają wpływ na efektywne 
funkcjonowanie człowieka w codziennej rzeczywisto-
ści, to wiele badań zaznacza pozytywne oddziaływanie 
inteligencji emocjonalnej na psychofi zyczny dobrostan, 
prawidłowe funkcjonowanie i przystosowanie społeczne 
oraz sukcesy edukacyjne czy zawodowe jednostki [3]. 
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STRESZCZENIE

Inteligencja emocjonalna oraz kompetencje społeczne stano-
wią istotny czynnik sukcesu w interakcjach międzyludzkich. 
Holistyczne podejście do pacjenta w opiece pielęgniarskiej jest 
możliwe dzięki łączeniu kompetencji zawodowych oraz miękkich 
umiejętności pielęgniarek w kontaktach z drugim człowiekiem. 
W pracy przedstawiono charakterystykę aparatu pojęciowego 
oraz dostępnych metod pomiaru inteligencji emocjonalnej oraz 
kompetencji społecznych. Wiele zagranicznych badań wskazu-
je, iż opieka świadczona przez pielęgniarki, które mają wysoki 
poziom wspomnianych umiejętności, jest lepszej jakości; umie-
jętności te stanowią również czynnik ochronny wypalenia zawo-
dowego. Ważnym zadaniem jest prowadzenie badań nad inteli-
gencją emocjonalną i kompetencjami społecznymi pielęgniarek 
w Polsce w celu pogłębienia wiedzy w tym zakresie oraz rozwoju 
dalszych badań empirycznych. Zrozumienie znaczenia inteligen-
cji emocjonalnej oraz kompetencji społecznych oraz dokonywa-
nie ich pomiaru stanowi istotny i konieczny element wdrażania 
ich idei w proces  kształcenia pielęgniarek i doskonalenia praktyki 
zawodowej.

SŁOWA KLUCZOWE: kompetencje społeczne, inteligencja emo-
cjonalna, opieka pielęgniarska.  

ABSTRACT

Emotional intelligence and social competencies are vital in main-
taining interpersonal relations. A holistic approach towards pa-
tients is possible only due to the combination of nurses’ profes-
sional competencies and soft skills in dealing with people. This 
paper presents the features of the glossary apparatus and meth-
ods available for measuring emotional intelligence and social 
competencies. A vast number of studies indicate that care pro-
vided by nurses who have developed the aforementioned char-
acteristics well is perceived as being better. Those characteristics 
are also an important factor shielding from burning out. Studying 
this kind of intelligence and social competencies is a pivotal task, 
so as to broaden our knowledge on this topic and develop further 
empirical research. The knowledge about, as well as the meas-
urement of emotional intelligence and social competencies are 
imperative in implementing their assumptions in real life. Having 
them in the curriculum can streamline the process of teaching 
nurses-to-be and greatly improve the everyday practice.

KEYWORDS: social competencies, emotional intelligence, nur-
sing care.
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Z kolei kompetencje społeczne są niezbędnymi umie-
jętnościami w przypadku osób, których praca związana 
jest ze stałymi kontaktami interpersonalnymi – kompe-
tencje społeczne gwarantują skuteczne funkcjonowanie 
w sytuacjach społecznych [4]. Inteligencja emocjonal-
na i kompetencje społeczne są ze sobą związane, in-
teligencja emocjonalna stanowi predyktor kompetencji 
społecznych. Osobom o wysokiej inteligencji emocjo-
nalnej łatwiej korzystać z treningu społecznego, który 
jest uzależniony od kontaktów z innymi ludźmi [5]. Celem 
przeglądu literatury było wskazanie uwarunkowań i isto-
ty kształtowania inteligencji emocjonalnej i kompetencji 
społecznych oraz ich znaczenia dla pielęgniarstwa.

Podstawowe założenia teoretyczne 
inteligencji emocjonalnej
Pojęcie inteligencji emocjonalnej jest stosunkowo nowe, 
a najpopularniejszą defi nicją jest ta przedstawiona 
w 1990 roku w pracy pt. „Emotional intelligence” Sa-
loveya i Mayera. Autorzy defi niowali inteligencję emo-
cjonalną według modelu zdolnościowego, jako: „umie-
jętność do spostrzegania, oceny i wyrażania emocji, 
zdolność do ich regulacji u siebie i innych oraz umiejęt-
ność wykorzystywania emocji do wspomagania rozwo-
ju emocjonalnego i intelektualnego” [6]. Od tego czasu 
powstało kilka głównych koncepcji konstruktu, jednak 
istnieje potrzeba dalszych badań, które udoskonaliłby 
pojęcie inteligencji emocjonalnej [3]. 

Kolejną dobrze znaną koncepcję inteligencji emo-
cjonalnej przedstawił Bar-On. Defi niuje on inteligencję 
emocjonalną w modelu mieszanym, jako: „szereg po-
zapoznawczych zdolności, kompetencji i umiejętności, 
które umożliwiają jednostce efektywne radzenie so-
bie z wymaganiami i naciskami środowiskowymi” [3]. 
Wyodrębnił on również takie komponenty inteligencji 
emocjonalnej, jak: intrapersonalne, interpersonalne, 
przystosowawcze, związane z nastrojem i radzeniem 
sobie ze stresem. Na komponenty intrapersonalne skła-
dają się: samoświadomość emocjonalna, asertywność, 
samoakceptacja, samoaktualizacja i niezależność. 
Z kolei wśród komponentów interpersonalnych znajdują 
się: empatia, utrzymywanie więzi emocjonalnych oraz 
społeczna odpowiedzialność. W grupie komponentów 
przystosowawczych są: umiejętność rozwiązywania 
problemów, realizm i giętkość. Na komponenty radze-
nia sobie ze stresem składają się tolerancja na stres 
i kontrola impulsów. Grupa komponentów dotycząca 
nastroju obejmuje poczucie szczęścia i optymizm [7].

Trzecim z największych popularyzatorów pojęcia in-
teligencji emocjonalnej był Goleman, którego koncepcja 
również opierała się na modelu mieszanym, a defi nio-
wana była jako fundament dla innych struktur w psychi-
ce jednostki i warunek istnienia inteligencji tradycyjnej, 

ponieważ pełny rozwój potencjału intelektualnego zale-
ży według autora od posiadania pewnych kompetencji 
emocjonalnych [3]. Goleman przyjął w modelu pięć ob-
szarów składających się na inteligencję emocjonalną: 
znajomość swoich emocji, kierowanie emocjami, moty-
wowanie siebie, rozpoznawanie emocji innych oraz pod-
trzymywanie relacji [7].

Modele Bar-Ona i Golemana nazywane są mieszany-
mi, ponieważ defi niują inteligencję emocjonalną w bardzo 
szeroki sposób, stanowiąc zlepek zdolności, cech osobo-
wości, motywacji czy kompetencji społecznych [3, 8].

W literaturze pojawia się również pojęcie kompe-
tencji emocjonalnych, które często stosowane jest jako 
synonim pojęcia inteligencja emocjonalna. Inteligencja 
emocjonalna stanowi podstawę dla rozwoju kompeten-
cji emocjonalnych, które są umiejętnościami dającymi 
możliwość efektywnego radzenia sobie w sytuacjach 
życiowych i stanowiącymi skuteczną regulację emo-
cjonalną. Inteligencja emocjonalna jest zdolnością 
poznawczą, dzięki której można przetwarzać informa-
cje emocjonalne, odczytywać znaczenia emocjonalne 
i brać je pod uwagę w rozwiązywaniu problemów oraz 
rozumowaniu [9, 10].

W związku z potrzebą rozwijania zdolności emo-
cjonalnych zaczęło powstawać wiele programów mają-
cych na celu rozwijanie zdolności i umiejętności emo-
cjonalnych, które określa się jako „ruch kształcenia 
emocjonalnego” – ang. emotional literacy movement. 
W Stanach Zjednoczonych tego typu programy są 
bardzo popularne i wprowadzono je do szkół różnego 
szczebla, natomiast w Polsce kilka prywatnych placó-
wek edukacyjnych zdecydowało się na włączenie tego 
rodzaju kształcenia [11].

Podstawowe założenia teoretyczne 
kompetencji społecznych
Kompetencje społeczne w literaturze nie mają jasno 
określonej defi nicji, a pojęcie to przyjmuje wiele różnych 
form w zależności od tego, w jakim kontekście analizuje 
je autor defi nicji [5]. Kompetencje społeczne rozpatry-
wane są przez autorów w wielu aspektach, najczęściej 
jako pewna zdolność, która ujawnia się w różnorodnych 
sytuacjach lub jako interakcja elementarnych zdolności 
człowieka, które są stosowane w określonych sytu-
acjach [12].

Argyle rozpatruje kompetencje społeczne jako spe-
cyfi czne umiejętności, dzięki którym można wywrzeć 
wpływ na innych ludzi w sytuacjach społecznych [12]. 
Jak zauważa Matczak, koncepcja ta rozpatruje kom-
petencje jako zbiór wielu specyfi cznych umiejętności, 
które nie mają hierarchicznej struktury i stanowią kom-
binację kilku umiejętności [13]. Greenspan uważa na-
tomiast, że kompetencje społeczne są uwarunkowane 
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aspektem motywacyjnym jak cechy charakteru i tempe-
ramentu oraz społeczną inteligencją – zwaną również 
świadomością społeczną [12].

Matczak z kolei w swojej koncepcji defi niuje kompe-
tencje społeczne jako: „złożone umiejętności warunku-
jące efektywność radzenia sobie w określonego typu 
sytuacjach społecznych, nabywane przez jednostkę 
w toku treningu społecznego” [13]. Sytuacje społecz-
ne to obszar, w którym przejawiają się kompetencje 
społeczne, a w których angażowane są inne osoby 
jako partnerzy w działaniu, obserwatorzy lub źródło 
czy obiekt, na który czy przez który wywierany jest 
wpływ. Interakcje społeczne mają kontekst społeczny, 
który może mieć charakter bezpośredni lub pośred-
ni oraz pojawiać się w relacjach dwuosobowych lub 
grupowych [5]. Wskaźnikiem skuteczności wykorzy-
stywanych kompetencji społecznych jest efektywność 
radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Matczak 
w wyniku analizy czynnikowej autorskiego kwestiona-
riusza kompetencji społecznych wyodrębniła następu-
jące rodzaje sytuacji społecznych: intymne – związane 
z bliskimi kontaktami interpersonalnymi, ekspozycji spo-
łecznej – gdy osoba jest obiektem uwagi wystawionym 
na ocenę, oraz wymagające asertywności – wywieranie 
wpływu i opieranie się wpływowi innych osób [13]. We-
dług licznych autorów ogólnymi kryteriami efektywności 
kompetencji społecznych są: skuteczność realizacji celów, 
zdolność budowania więzi międzyludzkich i komunikacji, 
satysfakcja partnerów interakcji, stosowność zachowań 
do sytuacji społecznych dających gwarancję przystoso-
wania społecznego i wykorzystywanie zdolności poznaw-
czych na temat norm i reguł życia społecznego [5].

Istotne jest rozróżnianie pojęcia kompetencji spo-
łecznych od pojęcia inteligencji społecznej. Kompe-
tencje społeczne mają charakter behawioralny, są to 
złożone umiejętności oraz zachowania o charakterze 
społecznym, które warunkują sprawne postępowanie 
w sytuacjach społecznych. Z kolei inteligencja społecz-
na to przede wszystkim zdolności poznawcze, czyli bie-
głość myślenia w sytuacjach społecznych. Pojęcie inte-
ligencji społecznej wprowadził w 1920 roku Thorndike, 
który wyodrębnił trzy typy inteligencji: inteligencja abs-
trakcyjna – pozwala na skuteczne operowanie pojęciami 
w tzw. świecie idei, inteligencja praktyczna – warun-
kująca skuteczne rozwiązywanie praktycznych proble-
mów i orientację w przestrzeni w tzw. świecie rzeczy, 
i inteligencja społeczna – pozwalająca na efektywne 
funkcjonowanie w świecie społecznym [9].

Kompetencje społeczne powstają w rezultacie 
treningu społecznego, a więc poprzez angażowanie 
się jednostki w sytuacje społeczne i zadaniowe [14]. 
Człowiek już od najmłodszych lat uczy się umiejętno-
ści społecznych ze swojego otoczenia od bliskich oraz 

w trakcie doświadczeń społecznych, rodzinnych i zawo-
dowych w interakcji z innymi, jest to naturalny trening 
umiejętności społecznych – TUS [4]. Każda sytuacja 
związana z interakcją z drugim człowiekiem jest oka-
zją do treningu społecznego i rozwojem kompetencji 
społecznych. Kształtowanie kompetencji najczęściej 
odbywa się z pomocą metody prób i błędów oraz na-
śladownictwa kompetentnych społecznie wzorców 
[5]. Umiejętności społeczne można kształtować rów-
nież podczas specjalnie przygotowanych warsztatów 
i szkoleń, które mają za zadanie doskonalić odbieranie 
i rozumienie komunikatów niewerbalnych, postrzeganie 
stanów emocjonalnych i postaw interpersonalnych czy 
rozpoznawanie braku spójności w przekazie niewerbal-
nym i wnioskowanie o jego sensie [4].

Wybrane metody pomiaru inteligencji 
emocjonalnej i kompetencji społecznych
Pojawia się coraz większy zasób narzędzi do pomia-
ru kompetencji osobistych. W Polsce najlepiej znanym 
narzędziem do pomiaru kompetencji społecznych jest 
Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS) autor-
stwa Matczak, szeroko stosowany przez psychologów, 
pedagogów czy specjalistów w branży zarządzania za-
sobami ludzkimi [13]. Innym polskim narzędziem jest 
Profi l Kompetencji Społecznych (PROKOS) autorstwa 
Martowskiej i Matczak, kierowany głównie do osób do-
rosłych [15]. Brakuje narzędzia, które mierzyłoby kom-
petencje społeczne pielęgniarek, jednak podejmowane 
są próby stworzenia kwestionariusza tego typu, np. 
Skala Pielęgniarskich Kompetencji Społecznych [16].

Z kolei do badań nad inteligencją emocjonalną moż-
na wyróżnić między innymi następujące narzędzia: Po-
pularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (PKIE) 
autorstwa Jaworowskiej, Matczak, Ciechanowicz, Stań-
czak oraz Zalewskiej, w którym charakter jego podskal 
upoważnia do traktowania narzędzia jako metody oce-
niającej poziom kompetencji emocjonalnych [17]. Narzę-
dzie oparte jest na koncepcji inteligencji emocjonalnej 
Saloveya i Mayera, tak jak Dwuwymiarowy Inwentarz 
Inteligencji Emocjonalnej (DINEMO) autorstwa Jawo-
rowskiej, Matczak, Ciechanowicz, Stańczak, Zalewskiej 
[18]. Kolejnym narzędziem jest polska adaptacja SSRI 
(Schutte Self-Report Inventory) autorstwa Ciechano-
wicz, Jaworowskiej i Matczak pod nazwą Kwestiona-
riusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE) [19]. Narzędzia 
spośród metod zadaniowych dostępne w Polsce to: Test 
Inteligencji Emocjonalnej (TIE) autorstwa Śmiei i Orze-
chowskiego, Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze 
(SIE-T) Matczak, Piekarskiej i Studniarek oraz narzędzie 
do pomiaru zdolności rozumienia emocji – Test Rozu-
mienia Emocji (TRE) autorstwa Matczak i Piekarskiej, 
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a także Skala Poziomów Świadomości Emocji (SPSE) 
w polskiej adaptacji Szczygieł i Kolańczyk [20–23].

Przegląd wybranych badań w pielęgniarstwie 
i naukach medycznych
Wśród nielicznych badań w powyższym obszarze 
w literaturze polskiej można spotkać badania dotyczące 
studentów kierunków medycznych i zawodów medycz-
nych. Tyszkiewicz-Bandur i wsp. dokonały porównania 
poziomu inteligencji emocjonalnej i kompetencji spo-
łecznych wśród studentów medycyny i innych kierun-
ków medycznych (w tym pielęgniarstwa) Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (n = 328). Stu-
denci medycyny uzyskali niższe wyniki od studentów 
innych kierunków medycznych w zakresie inteligencji 
emocjonalnej, zarówno w obszarze zdolności do roz-
poznawania, rozumienia i respektowania emocji innych 
ludzi, jak i uświadamiania sobie i wyrażania własnych 
emocji. Niższe wyniki obejmowały także kompetencje 
społeczne w obszarze dotyczącym zachowań w sytu-
acjach intymnych [24]. W grupie 61 studentów kierunku 
lekarsko-dentystycznego zostały przeprowadzone ba-
dania, które wykazały, że istnieje zależność pomiędzy 
inteligencją emocjonalną a kompetencjami społeczny-
mi u badanych studentów oraz wzrost poziomu inteli-
gencji emocjonalnej wiązał się ze wzrostem poziomu 
kompetencji społecznych w sytuacjach intymności [25]. 
Przeprowadzono również badania, przy użyciu kwe-
stionariusza PROKOS, w grupie studentów zdrowia pu-
blicznego (n = 110) dotyczące kompetencji społecznych; 
wykazano niski poziom kompetencji społecznych 
wspomnianych studentów [26]. Odnaleziono także 
wyniki badań pilotażowych kompetencji społecznych 
w grupie fi zjoterapeutów (n = 45), którzy cechowali się wy-
sokimi wynikami w zakresie kompetencji społecznych [27]. 

W literaturze anglojęzycznej w analizie mediacyj-
nej wyników badań w grupie pielęgniarek (n = 550) 
stwierdzono, że satysfakcja z pracy jest czynnikiem 
pośredniczącym pomiędzy inteligencją emocjonalną 
a zaangażowaniem organizacyjnym w pracy badanych 
pielęgniarek [28]. Badania wśród pielęgniarek potwier-
dzają także pozytywny wpływ inteligencji emocjonalnej 
na zarządzanie konfl iktami w pracy [29].

Autorzy badań amerykańskich studentów pielę-
gniarstwa (n = 231 studia licencjackie oraz n = 102 stu-
dia magisterskie) we wnioskach zalecają rozszerzenie 
programów kształcenia pielęgniarek o zajęcia rozwija-
jące inteligencję emocjonalną. W opinii badaczy wysoki 
poziom inteligencji emocjonalnej umożliwił studentom 
wysnuwanie wniosków wynikających z krytycznego 
myślenia, a także szybszą reakcję w sytuacjach streso-
wych oraz planowanie opieki dostosowanej do rokowań 
pacjenta [30]. W badaniach japońskich pielęgniarek 

(n = 1395) przy użyciu standaryzowanego narzędzia 
Emotional Intelligence Scale oraz Six-Dimension Sca-
le of Nursing Performance dokonano oceny zależności 
między wydajnością pracy pielęgniarek a stażem pracy 
oraz poziomem inteligencji emocjonalnej. Odnotowano 
wysoki poziom dodatniej korelacji pomiędzy poziomem 
inteligencji emocjonalnej a rozwojem zawodowym pie-
lęgniarek [31].

Znaczenie inteligencji emocjonalnej 
i kompetencji społecznych w praktyce 
pielęgniarskiej
Wysoki poziom kompetencji społecznych oraz inteligen-
cji emocjonalnej jest bardzo ważnym uwarunkowaniem 
realizacji praktyki dla pielęgniarek. Sprawują one opiekę 
nad pacjentem często w długofalowym procesie, dla-
tego istotne jest, aby uwzględniały wszystkie aspekty 
biopsychospołecznego funkcjonowania podopieczne-
go, jak również potrafi ły zadbać o swoje dobre samopo-
czucie w relacji pielęgniarka – pacjent. W obliczu rozwo-
ju medycyny oraz coraz większych wymagań pacjentów 
w zakresie opieki pielęgniarki powinny kształtować 
swoje kompetencje zawodowe, ale również rozwijać 
kompetencje miękkie, aby zapewnić pacjentom wysoką 
jakość świadczeń pielęgniarskich. Kształtowanie umie-
jętności społecznych i emocjonalnych może wpłynąć 
pozytywnie zarówno na pacjenta, jak i na pielęgniarkę 
w procesie realizacji opieki.

Jak wskazuje Goździalska, kompetencje społeczne 
pozwalają unikać sztywnych schematów w opiece oraz 
pomagają dostosowywać opiekę do określonej sytuacji 
i pacjenta [32]. Kompetencje społeczne mają również 
pozytywny wpływ na profi laktykę syndromu wypalenia 
zawodowego w grupie pielęgniarek. Im dłuższy staż 
pracy pielęgniarki, tym większe ryzyko wypalenia zawo-
dowego, jednak badania udowadniają, iż kompetencje 
społeczne stanowią czynnik ochronny przed syndro-
mem wypalenia zawodowego [33, 34]. 

Z kolei dzięki inteligencji emocjonalnej można ła-
twiej, szybciej i lepiej wyrazić emocje oraz odczytać 
je od innych osób, co powoduje efektywniejsze funk-
cjonowanie w otoczeniu i interakcje międzyludzkie [11]. 
Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej zapewnia 
efektywność w relacjach interpersonalnych, wyższy po-
ziom empatii oraz stanowi w pracy pielęgniarki czynnik 
ochronny na stres [35, 36]. 

Inteligencja emocjonalna nie tylko może sprzyjać 
efektywności funkcjonowania w szkole lub pracy, ale 
również samo środowisko szkolne lub organizacyjne 
może wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej jednost-
ki. Warto inwestować w rozwój umiejętności emocjo-
nalnych wśród pracowników zespołu pielęgniarskiego, 
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ponieważ dają one szanse na lepsze funkcjonowanie 
zespołu, jak również wyższy poziom zadowolenia pa-
cjentów z opieki [37]. 

Przegląd integracyjny literatury dotyczącej inteligen-
cji emocjonalnej w pielęgniarstwie (39 artykułów opubli-
kowanych w latach 1995–2007) uwidacznia, że autorzy 
podkreślają, iż zagadnienia inteligencji emocjonalnej 
powinny być obecne w ramach edukacji pielęgniarskiej, 
ponieważ ma to wpływ na jakość uczenia się, etyczne 
podejmowanie decyzji, krytyczne myślenie, wykorzysty-
wanie dowodów i wiedzy w praktyce. Zdolni emocjonal-
nie liderzy wpływają na zachowanie pracowników, jakość 
opieki nad pacjentem i wyniki opieki pacjenta [38]. 

Podsumowanie
Dokonana krótka charakterystyka aparatu pojęciowego, 
metod pomiaru inteligencji emocjonalnej i kompetencji 
społecznych oraz ich znaczenia dla pielęgniarstwa wy-
raźnie ukazuje potrzebę pogłębienia wiedzy i rozwoju 
badań empirycznych dla wykorzystania kompetencji 
społecznych i inteligencji emocjonalnej w opiece pielę-
gniarskiej nad pacjentem. Istnieje potrzeba przeprowa-
dzenia szerokich badań empirycznych w celu poznania 
poziomu kompetencji społecznych i inteligencji emo-
cjonalnej polskiego personelu pielęgniarskiego, a także 
wskazania czynników, którymi są one uwarunkowane 
i ich związku z jakością opieki pielęgniarskiej. Warto 
rozważyć także uzupełnienie programów nauczania 
pielęgniarek o trening umiejętności społecznych oraz 
elementy kształtujące umiejętności emocjonalne.
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