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RECENZJE

Katarzyna A. Knopp, Inteligencja emocjonalna oraz mo¿liwoœci jej rozwija-

nia u dzieci i m³odzie¿y, Warszawa 2010, 146 ss.

Katarzyna A. Knopp jest autork¹ wielu prac naukowych poœwiêconych
inteligencji emocjonalnej. W swojej ksi¹¿ce pt. Inteligencja emocjonalna oraz

mo¿liwoœci jej rozwijania u dzieci i m³odzie¿y naœwietla wagê i znaczenie
powy¿szego zagadnienia, które ostatnimi czasy zyska³o i nadal zyskuje coraz
wiêksz¹ popularnoœæ. Do niedawna to inteligencja ogólna by³a uznawana za
g³ównego predykatora sukcesu. Obecnie zaœ szereg badañ dowodzi, ¿e sukces
szkolny czy zawodowy, satysfakcja z ¿ycia rodzinnego i towarzyskiego tak
naprawdê zale¿¹ g³ównie od inteligencji emocjonalnej (IE), co równie¿ potwier-
dza i udowadnia autorka recenzowanej ksi¹¿ki.

W jakim stopniu lektura tej pozycji jest w stanie poszerzyæ spektrum naszej
wiedzy na ten temat? Przede wszystkim autorka dokonuje analizy fenomenu
zwanego inteligencj¹ emocjonaln¹. I choæ wielu badaczy poddawa³o w swych
pracach to zagadnienie gruntownej analizie, Knopp wydaje siê przekonuj¹ca,
poniewa¿ podpiera swoje opinie wieloma dokonanymi na przestrzeni ostatniego
dziesiêciolecia badaniami. Co wiêcej, sposób, w jaki przedstawia obecnie jesz-
cze nienazwany jednoznacznie konstrukt, jest usystematyzowany, a pojêcia
dotycz¹ce omawianego zagadnienia doprecyzowane.

Autorka pracy podkreœla bardzo istotn¹ kwestiê, a mianowicie brak empirycz-
nych badañ naukowych dotycz¹cych czynników, które maj¹ fundamentalne
znaczenie w rozwoju inteligencji emocjonalnej. Jeœli takowe badania s¹
przeprowadzane, to dotycz¹ g³ównie osób doros³ych. Zauwa¿a siê deficyt, jeœli
chodzi o badanie poziomu inteligencji emocjonalnej u dzieci i m³odzie¿y.
Knopp natomiast – na podstawie gruntownej analizy badañ – podjê³a siê posze-
rzenia brakuj¹cej wiedzy, koncentruj¹c siê w³aœnie na tej grupie osób z tego
chocia¿by wzglêdu, ¿e – jak pisze Marta Taracha (Inteligencja emocjonalna



a wykorzystanie potencja³u intelektualnego, Lublin 2010, s. 68) – „Inteligencja
emocjonalna nie jest zdeterminowana genetycznie, wed³ug badañ jej poziom
wzrasta z wiekiem, wiele zale¿y wiêc od doœwiadczeñ”. Nasuwa siê wiêc
wniosek, ¿e im jesteœmy starsi, tym wy¿szy mo¿e byæ nasz poziom inteligencji
emocjonalnej. Skupiaj¹c siê na IE u dzieci, mo¿emy zapêdziæ siê w tzw. œlepy
zau³ek, poniewa¿ ¿adne wyniki badañ nie s¹ w stanie odzwierciedliæ poziomu
inteligencji emocjonalnej, dlatego ¿e jej wzrost zale¿y od masy niezliczonych
i nieprzewidywalnych czynników. Sami twórcy terminu: John D. Mayer i Peter
Salovey, twierdz¹, ¿e umiejêtnoœci wyra¿ania i oceniania emocji s¹ to¿same
z wy¿szym poziomem inteligencji emocjonalnej, a samo ich nabywanie trwa
przez ca³e ¿ycie. Z tego te¿ powodu naukowcy zajmuj¹cy siê badaniem
wspomnianego konstruktu wybieraj¹ osoby doros³e w celu uzyskania bardziej
adekwatnych wyników.

Nie oznacza to, ¿e Knopp nie uda³o siê przybli¿enie zagadnienia inteligencji
emocjonalnej u dzieci i m³odzie¿y. W przekonaniu autorki celowe podejmowa-
nie oddzia³ywañ wychowawczych mo¿e mieæ wp³yw na nasz poziom inteligen-
cji emocjonalnej. I nie jest ona jedyn¹ osob¹ zajmuj¹c¹ siê tym zagadnieniem.
Naukowcy Moshe Zeinder, Gerald Matthews i Richard D. Roberts (Emotional

Intelligence: Science & Myth, Cambridge 2002) przedstawiaj¹ ca³¹ listê
programów i æwiczeñ wprowadzanych do szkó³ w celu podwy¿szenia poziomu
i jakoœci inteligencji emocjonalnej wœród m³odzie¿y. Do tych samych progra-
mów odwo³uje siê autorka omawianej publikacji, podkreœlaj¹c jednoczeœnie
niepopularnoœæ wprowadzania takich innowacji w Polsce.

Jeœli chodzi o styl pisarski Knopp, nale¿y doceniæ umiejêtnoœæ przekazywa-
nia wiedzy w sposób komunikatywny i przejrzysty, z jednoczesn¹ dba³oœci¹
o naukow¹ rzetelnoœæ. Ma³y zarzut mo¿na by skierowaæ pod adresem logiczne-
go uporz¹dkowania poszczególnych rozdzia³ów. Przedstawienie definicji inteli-
gencji emocjonalnej wymaga opisania zarysu powstania tego konstruktu na
przestrzeni okreœlonego czasu. Mam tutaj na myœli, i¿ lektura powinna roz-
pocz¹æ siê od przedstawienia zagadnienia inteligencji poznawczej, przejœæ
nastêpnie do emocji i zarysowania nowej dziedziny naukowej cognition and

affect (z ang. po³¹czenie intelektu i uczuæ), która pojawi³a siê w latach 80.
ubieg³ego stulecia, a¿ do powstania inteligencji emocjonalnej. Doskona³ym tego
przyk³adem mo¿e byæ wspomniana praca Tarachy, w której autorka z zachowa-
niem takiej w³aœnie chronologii zapoznaje czytelnika z tajnikami wiedzy o IE.
Natomiast u Knopp pierwszy rozdzia³ dotyczy koncepcji inteligencji emocjonal-
nej, a dopiero w trzecim autorka naœwietla zwi¹zek miêdzy inteligencj¹
poznawcz¹ a emocjonaln¹. Byæ mo¿e takie uporz¹dkowanie materia³u ma na
celu podkreœlenie „wy¿szoœci” inteligencji emocjonalnej nad kognitywn¹, choæ
niektórzy z czytelników mogliby oczekiwaæ czysto chronologicznego œledzenia
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faktów. Niemniej jednak zagadnienie jest omówione w sposób przejrzysty,
klarowny, a nawet poch³aniaj¹cy czytelnika zainteresowanego tematem.

Zag³êbiaj¹c siê w tak gruntowne i szczegó³owe analizy badañ nad inteligen-
cj¹ emocjonaln¹, czytelnik oczekiwa³by poznania sposobu pomiaru inteligencji
emocjonalnej u dzieci i m³odzie¿y. Z tego te¿ powodu niejakim rozczarowa-
niem jest brak badañ empirycznych przeprowadzonych przez autorkê ksi¹¿ki.
Skoro ju¿ autorka podjê³a siê wprowadzenia w temat, przedstawiaj¹c wszystkie
jego detale, sposoby poprawienia sytuacji (tu: podniesienia poziomu inteligencji
emocjonalnej dzieci i m³odzie¿y), wraz z narzêdziami ku temu s³u¿¹cymi,
wydaje siê ekspertem teoretycznym w tej dziedzinie, to powinna przeprowadziæ
w³asne badania, popieraj¹c je swoimi wnioskami. Prezentacja wspomnianego
konstruktu bez przeprowadzenia badañ empirycznych pozostawia w czytelniku
niedosyt. Oczywiœcie, nie zmienia to faktu, ¿e praca jest wartoœciowa i zachêca
do poœwiêcenia jej czasu.

Jednym z g³ównych powodów, które wywo³a³y moje zainteresowanie ksi¹¿k¹
Knopp, jest rozdzia³ szósty zatytu³owany Mo¿liwoœci rozwijania inteligencji

emocjonalnej poprzez celowe oddzia³ywania edukacyjne. G³ówny popularyzator
inteligencji emocjonalnej Daniel Goleman (Inteligencja emocjonalna, Poznañ
1995) podkreœla wagê kszta³cenia emocji w szkole, przedstawiaj¹c zbawienne
skutki tych oddzia³ywañ u m³odych ludzi. Nowa generacja programów eduka-
cyjnych wprowadzanych w szko³ach ma za zadanie naukê „[...] umiejêtnoœci
spo³ecznych i emocjonalnych, takich jak kontrolowanie impulsów, panowanie
nad z³oœci¹ i znajdowanie twórczych rozwi¹zañ w trudnych sytuacjach spo³ecz-
nych” (s. 404), co ma na celu zmniejszenie agresji, popadania w na³ogi,
narkomaniê, a tak¿e przemocy. W bardzo wielu pracach naukowych mo¿na
znaleŸæ tego potwierdzenie1. Knopp zgadza siê z opini¹, ¿e to szko³a jest
jednym z fundamentalnych œrodowisk, które powinno d¹¿yæ do zapewnienia
poczucia jak najlepszego bezpieczeñstwa emocjonalnego swoim wychowan-
kom. Popiera równie¿ punkt widzenia Magdaleny Œmiei, wspó³autorki pierw-
szego polskiego Testu Inteligencji Emocjonalnej (TIE), która pisze, ¿e „Ucznio-
wie, którzy czuj¹ siê zagro¿eni spo³ecznie, emocjonalnie czy fizycznie, nie s¹
zdolni do pe³nego uczestnictwa w procesie nauczania” („Psychologia w Szkole”
2009, nr 2, s. 82–91).
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Kolejnym za³o¿eniem przyjêtym przez Knopp jest to, ¿e wspó³czesna szko³a
jest jednym z najwa¿niejszych miejsc zdobywania kompetencji emocjonalnych
i spo³ecznych. Nauczyciele, skupiaj¹c siê jedynie na osi¹gniêciach teoretycz-
nych, czêsto pomijaj¹ potrzeby spo³eczne i emocjonalne uczniów. Rezultat jest
taki, ¿e czas edukacji szkolnej niejednokrotnie nie owocuje postêpami uczniów,
wrêcz przeciwnie – praca staje siê nieefektywna. Uzmys³owienie sobie faktu, ¿e
¿ycie m³odego cz³owieka w szkole i poza ni¹ jest zwi¹zane z trudnym okresem
rozwojowym, stresem, niepewnoœci¹, agresj¹, przemoc¹ i uzale¿nieniami, mo¿e
mieæ kluczowe znaczenie dla ca³okszta³tu nauczania. Autorka podkreœla koniecz-
noœæ regulacji emocji, przedstawiaj¹c ca³¹ listê pozytywnych skutków po
wprowadzeniu do szkolnego programu nauczania inteligencji emocjonalnej.
Opisuj¹c szereg ró¿nych badañ i podaj¹c przyk³ady, autorka prezentuje progra-
my edukacyjne, stopniowo wprowadzane g³ównie w Stanach Zjednoczonych,
zwi¹zane z rozwojem zdolnoœci regulacji, kontrolowania i rozumienia emocji.
Jednoczeœnie robi krok do przodu – wskazuje na polskie programy tego typu,
które uwzglêdniaj¹ g³ównie potrzeby dzieci. Autorka podkreœla tzw. ruch
kszta³cenia emocjonalnego (nowy dla mnie termin, który przyku³ moj¹ uwagê
i wzbudzi³ zainteresowanie tym tematem). Wed³ug Knopp umiejêtnoœci spo³ecz-
ne mog¹ byæ nabywane „[...] albo poprzez tworzenie i wprowadzanie do
instytucji oœwiatowych specjalnych programów edukacyjnych, lub te¿ poprzez
integrowanie wiedzy o emocjach i funkcjonowaniu spo³ecznym z ju¿ istniej¹cymi
programami nauczania” (s. 103) – idea zgodna z tym, co sugeruj¹ w swojej
ksi¹¿ce wspomniani Zeidner, Matthews i Roberts. Oczywiœcie, przenosimy siê
tutaj do polskich realiów, w których „czerwona lampka”, œwiec¹ca nad
systemem edukacji, uzmys³awia nam, ¿e to, co zosta³o osi¹gniête i wprowadzo-
ne za granic¹, mo¿e byæ nieosi¹galne ze wzglêdu na powszechn¹ biurokracjê
i deficyt finansowy. Niemniej jednak próby zosta³y podjête, a przyk³adem tego
– jak dalej opisuje Knopp – jest Trening Inteligencji Emocjonalnej u Dzieci
i M³odzie¿y (TIEDM), który zosta³ opracowany na zamówienie placówek
oœwiatowych Montessori w Konstancinie-Jeziornie.

Ksi¹¿ka daje nam ponadto mo¿liwoœæ analizy kilku scenariuszy lekcji
dostosowanych do ka¿dej grupy wiekowej, co pozwala krytycznie spojrzeæ na
sensownoœæ rozwijania inteligencji emocjonalnej u dzieci i m³odzie¿y. Czy
autorka przekonuje nas o s³usznoœci wprowadzania programów stymuluj¹cych
rozwój emocjonalny? Nie trzeba byæ ekspertem, aby wiedzieæ, ¿e „Niemal
ka¿da sytuacja szkolna mo¿e [...] staæ siê okazj¹ do rozmowy o emocjach. Taka
rozmowa daje dzieciom dystans i przestrzeñ potrzebne do oceny i interpretacji
emocji, stwarza okazjê do refleksji nad przyczynami oraz konsekwencjami
emocji, a tak¿e pomaga nabywaæ wiedzê emocjonaln¹” (s. 110).
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