
Wysokie IQ nie wystarczy!? 

  Każdy pracodawca marzy o zespole składającym się z wydajnych  

i błyskotliwych pracowników. Jak to osiągnąć? Może wystarczy dobierać „załogę”  

ze względu na jej zdolności intelektualne? Błąd! Intelekt to nie wszystko. Co w takim razie  

decyduje o sukcesie pracownika? 

 Na początku lat 90-tych zaczęto prowadzić badania służące odpowiedzi na pytanie: 

dlaczego wielu z tych, którzy byli najlepszymi studentami nie osiągnęło znaczących 

sukcesów w życiu zawodowym? Te i inne badania dały podstawy do obalenia tezy, jakoby 

na podstawie IQ można było przewidzieć sukces w życiu. Stwierdzono, że czynnikiem 

istotniejszym od poziomu zdolności intelektualnych są – kompetencje społeczne, określane 

mianem inteligencji emocjonalnej (EQ). 

 

Czym jest inteligencja emocjonalna? 

 

 Inteligencja emocjonalna to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami  

i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona kluczowe znaczenie w realizacji 

wyznaczanych celów, tworzenia dobrych relacji interpersonalnych oraz poczucia 

życiowej  satysfakcji. 

Goleman, jeden z czołowych badaczy zajmujących się inteligencją emocjonalną, zaliczył do 

niej pięć podstawowych obszarów: 

1) samoświadomość - znajomość własnych emocji, rozpoznawanie ich w chwili, kiedy nas 

ogarniają,  

2) samoregulację - kierowanie emocjami, np. zdolność uspokajania się, otrząsania  

ze smutku, irytacji, odkładania w czasie zaspokajania pragnień, 

3) motywację - zdolność motywowania się, podporządkowania emocji wyznaczonym celom,  

4) empatię - współodczuwanie, rozpoznawanie emocji u innych,  

5) umiejętności społeczne - sztukę nawiązywania kontaktów, podtrzymywania związków  

z innymi ludźmi.  



Jak się to ma do efektywności pracownika? 

 Wyniki badań wskazują, że wysoki poziom inteligencji emocjonalnej ma związek  

z dużą wydajnością w pracy. Osoby charakteryzujące się ponadprzeciętnym poziomem EQ 

potrafią szybciej i trafniej ocenić nastrój rozmówcy i na tej podstawie wybrać właściwą drogę 

postępowania, zatem idealnie sprawdzają się na stanowiskach wymagających intensywnych 

kontaktów z różnymi ludźmi. Lepiej kontrolują własne emocje i rozumieją przyczyny ich 

pojawiania się, przez co łatwiej radzą sobie w trudnych, stresujących sytuacjach. 

 Osoby o wysokich kompetencjach emocjonalnych, nie tylko same dobrze funkcjonują  

w pracy ale też, w pozytywny sposób wpływają na innych pracowników, zarażając ich 

dobrym nastrojem oraz motywacją do pracy. Są bardziej skłonne do rozwiązywania 

konfliktów na drodze negocjacji i kompromisu, często pełnią funkcję mediatorów, 

rozładowujących napięcia w firmie, wyciszają negatywne emocje przez co są lubiani przez 

większość współpracowników. Dlatego dobrze sprawdzają się na stanowiskach 

kierowniczych, związanych z zarządzaniem grupą pracowników. 

 
 
 

Wpływ poziomu zdolności emocjonalnych członków zespołów na efektywność 
zespołową 

 

Źródło: Personel i Zarządzanie Nr 5, maj 2006 (za: Wolfe, Caruso & NHCG Inc. 2005) 

 



 Inwestycja w pracownika o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej to inwestycja  

w zadowolonego i oddanego pracownika! Badania pokazują, że pracownicy ci są lepiej 

zmotywowani, mają wyższe poczucie sprawiedliwości w pracy, wykazują mniejszą skłonność 

do zmiany pracy oraz bardziej przykładają się do wykonywanych zadań. Przy czym, im 

zadanie jest  bardziej złożone, tym większy wpływ na jego wykonanie ma właśnie inteligencja 

emocjonalna. 

Jak sprawdzić poziom inteligencji emocjonalnej? 

 Najlepszym sposobem jest przyjrzenie się pracownikowi pod kątem jego kompetencji 

społecznych w naturalnych sytuacjach w pracy, kiedy należy wykazać się np. empatią, 

asertywnością lub szybko odnaleźć się w nowej sytuacji. Istnieją również testy mierzące  

wskaźnik EQ coraz częściej wykorzystywane w procedurach rekrutacyjnych. 

 Warto przy tym pamiętać, że umiejętności związane z inteligencją emocjonalną 

można rozwijać i ćwiczyć przez całe życie, między innymi poprzez analizę własnych reakcji 

wobec określonych sytuacji i osób. Istnieją również profesjonalne rozwiązania, jak chociażby 

treningi umiejętności interpersonalnych czy warsztaty rozwoju osobistego, stające się coraz 

bardziej popularne w firmach, które doceniły rolę inteligencji emocjonalnej w codziennej 

pracy. 
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