
Motywacją do przeprowadzenia badań, które pozwoliłyby opisać wybrane pozytyw-
ne zasoby i autentyczne przywództwo wśród polskich liderów, był ich brak  
w obszarze inteligencji emocjonalnej, orientacji pozytywnej i autentycznego przy-
wództwa wśród menedżerów. W przedstawianych analizach inteligencja emocjo-
nalna i orientacja pozytywna rozumiane są jako pozytywne zasoby osobiste lidera, 
z których pierwsza dotyczy umiejętności rozpoznawania, kontrolowania i wykorzy-
stywania informacji emocjonalnych w myśleniu i działaniu, a druga – obejmuje sądy 
o sobie, swoim życiu i przyszłości. Badanie, poza pierwszym opisem grupy mene-
dżerów, zostało zaprojektowane, by sprawdzić przypuszczalny związek wskazanych 
zasobów osobistych z przywództwem autentycznym – procesem, który odwołuje  
się do pozytywnych zasobów lidera i jednocześnie – do wysoko rozwiniętego 
kontekstu organizacyjnego. Autentyczny przywódca poprzez wpływanie na samo-
świadomość i pozytywne zachowania stymuluje rozwój zarówno swój, jak i swoich 
współpracowników.
Uzyskane wyniki świadczą o tym, że zarówno inteligencja emocjonalna, jak i orien-
tacja pozytywna jest związana ze wszystkimi wymiarami autentycznego przywódz-
twa (samoświadomością, transparentnością, otwartością na informacje i etyczno-
ścią/moralnością). Oznacza to, że zasoby osobiste przywódcy mają związek z jego 
autentycznymi postawami i zachowaniami.

Słowa kluczowe: zasoby osobiste (personal resources), rozwój (growth), autentyczne przywództwo 
(authentic leadership), inteligencja emocjonalna (emotional intelligence), orientacja pozytywna (positive 
orientation)

Wprowadzenie

Autentyczne przywództwo jest przykładem nowego – etycznego – paradygmatu 
przywództwa (Dinh i wsp., 2014), w którym ważną rolę odgrywają emocje w orga-
nizacji, subiektywizm oraz kontekst organizacyjny (Ciuk, 2016). Zainteresowanie 
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znaczeniem czynników emocjonalnych wiąże się z faktem, iż mają one nierzadko 
większy wpływ na relacje ludzkie w organizacji niż czynniki racjonalne (Azouzi, 
Jarboui, 2013), a ocena umiejętności pracowników oparta jest w równym stopniu na 
emocjach co na procesach poznawczych (Brackett i wsp., 2006).

Funkcjonowanie liderów stanowi wypadkową wielu czynników, wśród których 
Avolio i Gardner (2005) wskazują na pozytywny kapitał psychologiczny, który konsty-
tuuje zasoby w poczuciu własnej skuteczności, optymizmu, nadziei i odnawialności 
zasobów. Orientacja pozytywna jest całkiem nowym konstruktem, który odpowiada 
za pozytywne emocjonalne i poznawcze ustosunkowanie się do siebie, własnego 
życia i otaczającego świata. Jest powiązana z istotnymi dla liderów zasobami, któ-
re odpowiadają za radzenie sobie w sytuacji trudności oraz dotyczą umiejętności 
sprawowania kontroli i wywierania wpływu na własne otoczenie (Demerouti, Bak-
ker, 2011). Inteligencja emocjonalna zajmuje ugruntowaną pozycję wśród zasobów 
cennych dla przewodzenia innym. Spostrzeganie, rozumienie i regulowanie emocji 
własnych i innych ludzi jest uważane za kluczowe dla kształtowania i podtrzymywa-
nia relacji interpersonalnych. W prezentowanym artykule inteligencję emocjonalną  
i orientację pozytywną potraktowano jako zasoby osobiste lidera, dodatnio po-
wiązane z autentycznym przywództwem. Dzięki nim nowoczesny lider, pozosta-
jąc w zgodzie z własnymi wartościami, kreuje sytuacje, w których zarówno on, jak  
i jego współpracownicy mogą optymalnie funkcjonować.

Ustalenia definicyjne i przegląd dotychczasowych badań 

Autentyczne przywództwo 

Pojęcie przywództwa autentycznego zostało wprowadzone do literatury przez Lu-
thansa i Avolio (2003), którzy określili je jako proces prowadzący do zwiększenia 
samoświadomości i samoregulacji zachowań przywódcy i jego współpracowników. 
Przy czym zastrzegli, iż autentyczne przywództwo wymaga odwołania się do pozy-
tywnych zasobów w przypadku lidera, natomiast jeśli chodzi o organizację, koniecz-
ne jest istnienie rozwiniętego kontekstu organizacyjnego. Jednoczesne wystąpienie 
tych dwóch czynników pozwala uruchomić procesy rozwoju każdej ze stron – lidera 
i organizacji.

Centralne miejsce w koncepcji przywództwa autentycznego zajmuje autentycz-
ność. Taka postawa ma na celu przywrócenie podstawowego zaufania we wzajem-
nych relacjach, nadziei i optymizmu; oddziałuje także na psychiczną odporność oraz 
ugruntowuje sensowność podejmowanych działań (Avolio i wsp., 2004). Autentycz-
ność jest zatem konstruktem wielopoziomowym i wielowymiarowym. Autentyczna 
postawa przywódcy prowadzi do rozwoju jego samego i współpracowników, z któ-
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rymi buduje relacje, oraz całej organizacji, w której tworzy się pozytywny kontekst 
funkcjonowania. Rozwój dotyczy czterech kluczowych wymiarów, które charakte-
ryzują postawę autentyczności. Są to: samoświadomość, transparentność, otwartość 
na informacje oraz etyczność/moralność (Furmańczyk, 2011).

Samoświadomość odnosi się do wglądu i wiary w swoje cechy, motywacje, uczu-
cia, sądy i przekonania1 oraz wartości (Ilies i wsp., 2005). Niektórzy badacze (May  
i wsp., 2003) twierdzą, że samoświadomość ma kluczowe znaczenie dla autentyczne-
go przywództwa. Dzięki niej jednostka ma świadomość swoich mocnych i słabych 
stron oraz wieloaspektowości natury Ja. Ponadto zawiera w sobie wiedzę o tym, jak 
jednostka własnym zachowaniem wpływa na innych (Kernis, 2003).

Otwartość na informacje dotyczy przetwarzania istotnych dla jednostki infor-
macji, które bierze ona pod uwagę przy podejmowaniu decyzji (Walumbwa i wsp., 
2008). Według Kernisa (2003) przywódca, który jest otwarty na informacje, nie bę-
dzie zaprzeczał, zniekształcał, wyolbrzymiał lub ignorował swojej wiedzy, doświad-
czenia lub informacji dostarczanych przez otoczenie. Gardner i współpracownicy 
(2005) twierdzą, że taka postawa, poza przyjmowaniem informacji, prowadzi do 
poszukiwania informacji, które stanowią wyzwanie dla przekonań przywódcy.

Etyczność/moralność wyraża się w zachowaniu zgodnym z wyznawanymi war-
tościami i potrzebami, w przeciwieństwie do zachowania ukierunkowanego na zdo-
bywanie nagród, unikanie kar bądź sprawianie przyjemności innym (Kernis, 2003). 
Zachowanie to jest wynikiem zinternalizowanej i zintegrowanej formy samoregula-
cji (Ryan, Deci, 2003). Ponadto, jak wskazują Ilies i współpracownicy (2005) oraz 
Kernis (2003), etyczność przywódcy wynika ze świadomości potencjalnych konse-
kwencji jego zachowania i podejmowanych decyzji.

Autentyczny przywódca jest zatem świadomy swoich myśli i zachowań, zdaje 
sobie sprawę z wyznawanych wartości, posiadanej wiedzy i mocnych stron. Jed-
nocześnie inni widzą go jako osobę, która ma świadomość podobnych zasobów  
u swoich podwładnych i tworzy z nimi autentyczne relacje (Avolio, Gardner, 2005), 
oraz rozumie kontekst, w którym działa (Avolio i wsp., 2004). Taki lider kieru-
je swoimi podwładnymi, wspierając zdrowy, etyczny klimat pracy (Avolio i wsp., 
2004). Podwładni postrzegają go jako pewnego siebie, pełnego nadziei optymistę, 
osobę elastyczną i charakteryzującą się silnym „kręgosłupem moralnym”.

Dotychczasowe badania dowodzą, iż autentyczność dodatnio wpływa na kreowa-
nie pozytywnych postaw w pracy. Przeprowadzone analizy statystyczne potwierdziły 

1 Autorzy wskazują, że samoświadomość dotyczy procesów poznawczych (cognitions – 
tłum. własne), jednak wydaje się, że niektóre z procesów poznawczych są takimi, co do których 
jednostka może nie posiadać wglądu lub wiary w ich poprawność czy prawdziwość (por. wśród 
modeli kontroli poznawczej koncepcje mechanizmów uwagowych oraz mechanizmów pamięcio-
wych; Nęcka i wsp., 2007.
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związki autentycznego przywództwa z zaangażowaniem w pracę (May i wsp., 2004; 
Hassan, Ahmed, 2011; Banks i wsp., 2016), motywacją do pracy i satysfakcją z jej 
wykonywania (Kark, Shamir, 2002; Harteri wsp., 2003; Luthans, Avolio, 2003; Wong 
i Laschinger, 2013; Kyiani i wsp., 2013) oraz brakiem wypalenia zawodowego (Banks 
i wsp., 2016). Ponadto konsekwencją przywództwa autentycznego jest kształtowanie 
zachowań pracowników w postaci kreatywności i innowacyjności w zespołach pra-
cowniczych (Rego i wsp., 2012; Černe i wsp., 2013) oraz prezentowanie zachowań 
obywatelskich (Valsania i wsp., 2012; Kyiani i wsp., 2013).

Inteligencja emocjonalna 

Początki rozważań nad inteligencją rozumianą inaczej niż poprzez wskaźnik IQ 
sięgają 1920 roku, kiedy Thorndike (1920), prowadząc badania nad mocą wskaźnika, 
zaproponował koncepcję inteligencji społecznej. Jednakże ze względu na małą liczbę 
analiz i brak dowodów teoria Thorndike'a nie uzyskała poparcia aż do 1983 roku,  
w którym to Gardner (1983) stwierdził, że inteligencja jest konstruktem składającym 
się z siedmiu odrębnych form, nadając jednej z nich nazwę inteligencji interpersonal-
nej. Inteligencja ta zawierała w sobie aspekty interpersonalne związane z samoświa-
domością i emocjami (Dulewicz i wsp., 2003).

Szerokie zainteresowanie koncepcją inteligencji emocjonalnej nastąpiło dopiero 
w latach 90. XX wieku wraz z wydaniem w 1990 roku artykułu Saloveya i Mayera,  
a ugruntowane zostało przez pracę Golemana w 1995 roku. Od tego czasu inteligen-
cja emocjonalna rozwinęła się w trzech głównych nurtach, podejmując zagadnienia 
zdolności, umiejętności i cech (Emmerling, Goleman, 2003). Podejścia te funkcjonu-
ją jako teorie umiejętności (Salovey, Mayer, 1990) oraz teorie mieszane, uwzględnia-
jące również cechy osobowości i ich konsekwencje behawioralne (Goleman, 1995, 
Bar-On, 1997).

Teoria inteligencji emocjonalnej Saloveya i Mayera jest podejściem opartym na 
zdolnościach umysłowych. Model powstał z potrzeby pomiaru emocjonalnych róż-
nic indywidualnych (Emmerling, Goleman, 2003) i zaowocował stworzeniem me-
tody mierzącej zdolności jednostki w zakresie inteligencji emocjonalnej (Dulewicz 
i wsp., 2003). Autorzy definiują inteligencję emocjonalną jako „zdolność człowieka 
do śledzenia własnych i cudzych uczuć i emocji, różnicowania ich oraz wykorzysty-
wania uzyskanych na tej drodze informacji w kierowaniu swoim myśleniem i dzia-
łaniem” (Jaworowska, Matczak, 2001). Model Saloveya i Mayera uwzględnia cztery 
grupy zdolności, do których należą: 

■ spostrzeganie i wyrażanie emocji – zdolność do rozpoznawania swoich emocji 
i wyrażania ich wobec innych, a także różnicowanie emocji szczerych i nieszczerych 
u innych osób; 
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■ emocjonalne wspomaganie myślenia – zdolność do różnicowania i identyfiko-
wania emocji, które wpływają na procesy poznawcze;

■ rozumienie i analizowanie emocji oraz wykorzystywanie wiedzy emocjonalnej – 
zdolność rozumienia emocji złożonych, występujących jednocześnie i zmieniają-
cych się; oraz

■ kontrolowanie i regulowanie emocji u siebie i innych – zdolność do angażo-
wania się i separowania od emocji, w zależności od ich przydatności w określonej 
sytuacji (Jaworowska, Matczak, 2001; Mayer, Salovey, 1997). 

Teoria ta jest często wykorzystywana w badaniach ze względu na dobre wartości 
psychometryczne opracowanej na jej podstawie metody pomiarowej (Daus, Ashka-
nasy, 2005; Emmerling, Goleman, 2003).

Druga teoria, autorstwa Golemana (1995), uważana jest za „model mieszany”, 
gdyż oprócz umiejętności i kompetencji opartych na emocjach autor włączył do 
inteligencji emocjonalnej cechy charakteru (Mayer i wsp., 2000). Goleman określił 
inteligencję emocjonalną jako „samokontrolę, zapał, wytrwałość i zdolność do mo-
tywowania się” (Jaworowska, Matczak, 2001), która wpływa na szansę osiągnięcia 
przez jednostkę sukcesu w pracy (Emmerling, Goleman, 2003). W swoim modelu 
opisał cztery wymiary inteligencji emocjonalnej, zawierające zachowania i ich wyni-
ki na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Wymiary te to kolejno:

■ samoświadomość – zawierająca świadomość emocji, samoocenę i pewność 
siebie; 

■ samoregulacja – obejmująca: samokontrolę, bycie godnym zaufania, sumien-
ność, zdolności adaptacyjne, nastawienie na osiągnięcia i inicjatywę;

■ świadomość społeczna – w której mieszczą się: empatia, świadomość organi-
zacyjna i nastawienie służebne; 

■ umiejętności społeczne – zawierające: wizjonerskie przywództwo, wywieranie 
wpływu, rozwijanie innych, komunikowanie się, bycie katalizatorem zmian, zarzą-
dzanie konfliktem, tworzenie relacji między ludźmi i umiejętności pracy zespołowej 
(Hess, Bacigalupo, 2013; Emmerling, Goleman, 2003). 

W odróżnieniu do teorii Saloveya i Mayera, Goleman uważa, że inteligencja 
emocjonalna jest zestawem umiejętności istniejących, a nie potencjalnych zdolności 
(Emmerling, Goleman, 2003).

Bar-On (2006), autor trzeciej teorii, zaproponował, aby inteligencję emocjonalną 
zdefiniować jako zestaw powiązanych ze sobą emocjonalnych i społecznych kom-
petencji, umiejętności i czynników pomagających jednostce rozpoznawać, rozumieć  
i kierować emocjami, by efektywnie funkcjonować z innymi, adaptować się do zmian 
i rozwiązywać problemy natury wewnętrznej i interpersonalnej oraz skutecznie ra-
dzić sobie z codziennymi wymaganiami, wyzwaniami i naciskami środowiskowymi. 
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Dokonał kategoryzacji inteligencji emocjonalnej w pięć grup: umiejętności intra-
personalne, umiejętności interpersonalne, umiejętności przystosowawcze, radzenie 
sobie ze stresem oraz nastrój ogólny. Inaczej niż Mayer i Salovey oraz Goleman, 
Bar-On sugeruje, że inteligencja emocjonalna jest pozapoznawcza – dotyczy do-
brostanu i zachowań społecznych, które nie wymagają przetwarzania informacji 
(Emmerling, Goleman, 2003).

Przywódcy inteligentni emocjonalnie są świadomi swoich emocji; potrafią je 
kontrolować i wykorzystywać w działaniu, by być bardziej efektywnymi. Wiedzą, 
jak wykorzystywać odpowiednie emocje, by działać skutecznie, i jak nie dać się opa-
nować emocjom, które nie przyczyniają się do osiągnięcia celu. Pracując z innymi, 
umieją rozpoznać ich emocje i odpowiednio reagować, gdy spostrzegą, że eskalacja 
emocji może doprowadzić do konfliktu. Dzięki przyjmowaniu szerokiej perspekty-
wy potrafią wykorzystywać emocje, by uniknąć utraty pozycji lub reputacji (Azouzi, 
Jarboui, 2013).

Udowodniono, iż menedżerowie o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej 
preferują bardziej efektywne style kierowania tych niż ci, którzy ich nie posiadają 
(Opolska, 2014; van Dijk, Freedman, 2007), bądź są bardziej wydajni w swojej pracy 
(Kornacki, Caruso, 2007; Kerr i wsp., 2006; Rosete, Ciarrochi, 2005; Offermann  
i wsp., 2004), lepiej rozwiązują złożone problemy, efektywniej wykorzystują swój czas 
i dostosowują swoje zachowanie do określonej sytuacji (Yukl, 2010). W badaniach 
longitudinalnych Dulewicz i współpracownicy (2003) udowodnili, że inteligencja 
emocjonalna jest ważniejszym czynnikiem rozwoju kierowników niż intelekt.

Badania nad relacją inteligencji emocjonalnej z przywództwem autentycznym 
podjęte zostały przez Kotze i Nel (2015), którzy udowodnili pozytywny związek 
pomiędzy zmiennymi. Kyiani i współpracownicy (2013), poza pozytywną relacją, 
stwierdzili także, że autentyczne przywództwo pełni rolę mediatora pomiędzy inte-
ligencją emocjonalną a satysfakcją z pracy i zachowaniami obywatelskimi pracow-
ników.

Orientacja pozytywna 

Orientację pozytywną traktuje się jako uwarunkowaną genetycznie cechę, dzię-
ki której jednostka w określony sposób emocjonalnie odnosi się do doświadczeń 
związanych z Ja i otaczającym światem (Caprara, 2009). Wiara w korzystne dla sie-
bie rozwiązania, a także pozytywne postrzeganie siebie i otoczenia służy przetrwa-
niu i sprzyja rozwojowi (Caprara, Steca, 2005). Gdyby człowiek nie posiadał wiary  
w przyszłość, mógłby nie poradzić sobie ze stratami w życiu i świadomością ogra-
niczeń (Caprara i wsp., 2010).
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Orientacja pozytywna, zgodnie z definicją zaproponowaną przez Caprarę i współ-
pracowników (2012), to podstawowa tendencja do zauważania i przywiązywania 
wagi do pozytywnych aspektów życia, doświadczeń i samego siebie, co stanowi 
odwrotność triady depresyjnej Becka (1967).

Zmienna ta ma charakter latentny wyróżniony w oparciu o przeprowadzone 
analizy staty styczne, w których w powtarzalny sposób korelowały ze sobą: samo-
ocena, satysfakcja z życia i optymizm (Caprara, 2009). Czynniki te stanowią skła-
dowe orientacji pozytywnej i wiążą się z korzystną oceną siebie, wysoką satysfakcją  
z życia i pozytywną oceną szans realizacji celów, co w konsekwencji przekłada się na 
zaangażowanie i wysoką ocenę jakości życia (Caprara, 2009; Caprara i wsp., 2012). 
Twierdzi się, że orientacja pozytywna odpowiada za poziom odczuwanej energii  
i chęci do działania pomimo doświadczania utrudnień (Caprara i wsp., 2012). Tym 
samym orientacja pozytywna stanowi element zasobów osobistych jednostki, po-
wiązanych z umiejętnościami radzenia sobie w sytuacji trudności oraz dotyczących 
umiejętności sprawowania kontroli i wpływania na własne otoczenie (Demerouti, 
Bakker, 2011). W konsekwencji jednostka mająca orientację pozytywną odczuwa 
chęć do życia i dysponuje energię do aktywnego podejmowania działań, co kształ-
tuje stan jej optymalnego funkcjonowania (Caprara i wsp., 2012). 

Badania pokazują, że poziom orientacji pozytywnej wiąże się z płcią – mężczyźni 
charakteryzują się jej wyższym poziomem. Ponadto istnieje nieliniowy związek tej 
zmiennej z wiekiem – najwyższy poziom orientacji pozytywnej zaznacza się w okre-
sie średniej dorosłości (Łaguna i wsp., 2011).

W wyniku prowadzonych badań okazało się, że orientacja pozytywna jest do-
datnio powiązana z przeżywaniem emocji pozytywnych (Alessandri i wsp., 2012). 
Ustalono również, że im bardziej ludzie są przekonani, iż kontrolują swoje emocje 
i potrafią je regulować podczas interakcji społecznych, tym mocniej chroniona jest 
ich orientacja pozytywna (Caprara i wsp., 2010). Wykazano również, że orientacja 
pozytywna wiąże się z wskaźnikami zdrowia i dopasowania oraz jest predyktorem 
dobrostanu psychicznego w codziennym życiu (Alessandri i wsp., 2012; Alessandri 
i wsp., 2015). Badania potwierdziły także dodatnie związki orientacji pozytywnej  
z ekstrawersją, stabilnością emocjonalną i ugodowością oraz w mniejszym stopniu  
z sumiennością i otwartością (Caprara i wsp., 2012), sprężystością psychiczną, za-
ufaniem oraz samoskutecznością (Alessandri i wsp., 2012) i preferencją wartości 
osiągnięć i stymulacji, mierzoną za pomocą Portretowego Kwestionariusza Warto-
ści Schwartza (Cieciuch, Zaleski, 2011).

Jeśli chodzi o kontakty społeczne, ustalono, że orientacja pozytywna jest po-
wiązana dodatnio z postrzeganą jakością relacji interpersonalnych (Caprara i wsp., 
2010) oraz z postrzeganym wsparciem ze strony przyjaciół (Caprara i wsp., 2010). 
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Orientacja pozytywna jest istotnie powiązana z wydajnością przy mediującej roli 
zaangażowania (Alessandri i wsp., 2015) i zachowaniami obywatelskimi pod posta-
cią: zachowań przynoszących bezpośrednią korzyść organizacji jako całości oraz 
altruistycznymi zachowaniami mającymi na celu przyniesienie korzyści konkretnym 
osobom (Łaguna i wsp., 2011). 

Badania polskich menedżerów 

Metoda 

Celem badania był opis pozytywnych zasobów grupy polskich kierowników, który 
pozwoliłby na lepsze zrozumienie ujawnianych przez tę grupę zachowań. Przyjęte 
założenia na temat funkcjonowania kierowników, oparte na przytoczonych koncep-
cjach, doprowadziły do zaprojektowania badania, w którym podjęto także próbę 
weryfikacji związków pomiędzy autentycznym przywództwem i inteligencją emo-
cjonalną oraz orientacją pozytywną. Wydaje się bowiem, że zarówno inteligencja 
emocjonalna, jak i orientacja pozytywna stanowią zasoby osobiste lidera, z których 
czerpie, prezentując zachowania służące otwartości i etyczności, budując ze współ-
pracownikami autentyczne relacje. 

Narzędzia 

Do pomiaru autentycznego przywództwa wykorzystano przetłumaczony Kwestio-
nariusz Przywództwa Autentycznego (Authentic Leadership Questionnaire) au-
torstwa Walumbwy i wsp. (2008). Nad tłumaczeniem niezależnie pracowały dwie 
osoby, a uzgodniona wersja została poddana procedurze tłumaczenia zwrotnego. 
Wykazała ona zadowalającą zbieżność z oryginałem. Polska wersja kwestionariusza, 
podobnie jak oryginał, zawiera 16 stwierdzeń pogrupowanych w cztery skale (sa-
moświadomość, transparentność, otwartość na informacje, moralność/etyczność). 
Odpowiedzi o częstości prezentowania danego zachowania udzielane są na skali 
od 0 – „wcale” do 4 – „prawie zawsze”. Wynik stanowią średnie dla każdej skali, 
minimalnie badany może uzyskać 0, maksymalnie 4 w każdej ze skal. Im wyższy 
wynik w kwestionariuszu, tym częściej dane zachowanie jest prezentowane. Uzy-
skane współczynniki rzetelności skal: samoświadomość α = 0,74; transparentność  
α = 0,67, otwartość na informacje α = 0,46; moralność/etyczność α = 0,71.

Pomiar orientacji pozytywnej odbył się za pomocą Skali Orientacji Pozytywnej – 
Skali P (Posivity Scale), której autorem jest Caprara (2009), w polskiej adaptacji Łaguny 
i wsp. (2011). Kwestionariusz składa się z 8 pozycji. Do pomiaru wykorzystuje się 
5-punktową skalę Likerta od 1 – „zdecydowanie się nie zgadzam” do 5 – „zdecydo-
wanie się zgadzam”. Wynik stanowi sumę udzielonych odpowiedzi, mieści się w prze-
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dziale od 8 do 40 punktów. Im wyższy wynik, tym wyższy poziom orientacji pozytyw-
nej. Współczynnik rzetelności uzyskany w niniejszych badaniach wyniósł α = 0,76.

Inteligencja emocjonalna była mierzona z wykorzystaniem kwestionariusza 
INTE (Schutte i wsp., 1998), zaadaptowanego przez Ciechanowicz i współpracow-
ników (Jaworowska, Matczak, 2001). Kwestionariusz składa się z 33 stwierdzeń, na 
które badany odpowiada przy pomocy 5- punktowej skali Likerta, gdzie 1 oznacza 
„zdecydowanie się nie zgadzam”, a 5 oznacza „zdecydowanie się zgadzam”. Wynik 
stanowi suma udzielonych odpowiedzi, które mieszczą się w przedziale od 33 do 
165. Im wyższy wynik, tym wyższy poziom inteligencji emocjonalnej. Współczyn-
nik rzetelności dla skali uzyskany w niniejszych badaniach wyniósł α = 0,88.

Osoby badane i procedura badawcza 

Procedura badania zostało podzielona na dwa etapy. W pierwszym badaniu wyko-
rzystano Kwestionariusz Autentycznego Przywództwa oraz Skalę Orientacji Pozy-
tywnej, w badaniu drugim Kwestionariusz Autentycznego Przywództwa zestawio-
no z Kwestionariuszem inteligencji emocjonalnej INTE. Bateria kwestionariuszy  
w obydwu przypadkach uzupełniona była metryczką, w której informacje socjo-
demograficzne dotyczyły płci, wieku, wykształcenia, branży, wielkości firmy oraz 
stażu pracy ogółem i na stanowisku kierowniczym. 

W badaniu pierwszym grupę badawczą stanowiło 105 kierowników pocho-
dzących z branży produkcyjnej i usługowej. Badani pracowali w firmach wielkości 
mikro (18,1%), małych (30,5%), średnich (22,9%) i dużych (28,5%). Rozkład płci  
w badanej grupie obejmował 42 kobiety (40%) i 63 mężczyzn (60%). Przedział wie-
kowy w próbie obejmował osoby od 22 do 62 lat, średni wiek to 38 lat (M = 38,35;  
SD = 11,19). Staż pracy osób badanych był różny, od 2 miesięcy do 35 lat (M = 10,11; 
SD = 8,64), a na stanowiskach kierowniczych od 2 miesięcy do 26 lat (M = 6,05; 
SD = 6,51).

W drugim badaniu wzięło udział 162 kierowników pracujących w mikrofirmach 
(18,5%), firmach małych (30,2%), średnich (21,0%) i dużych (30,3%). Grupę sta-
nowiło 65 kobiet (40%) i 97 mężczyzn (60%) w wieku od 22 do 69 lat (M = 39,67;  
SD = 12,30). Osoby te, podobnie jak w badaniu pierwszym, pracowały w większo-
ści w branży produkcyjnej i usługowej. Staż pracy badanych mieścił się w przedziale 
od 4 miesięcy do 35 lat (M = 10,78; SD = 9,29), staż na stanowiskach kierowniczych 
od pół roku do 30 lat (M = 6,31; SD = 6,63).

Wyniki 

Przedstawione analizy, ze względu na brak normalności rozkładu zmiennych,  
prowadzone były z wykorzystaniem statystyk nieparametrycznych – korelacji rang  
Spearmana.
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Wyniki badania pierwszego, czyli analizy korelacji pomiędzy orientacją pozy-
tywną i wymiarami przywództwa autentycznego (transparentnością, etycznością/
moralnością, otwartością na informacje i samoświadomością) przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Statystyki opisowe i analiza korelacji (rs) orientacji pozytywnej  
z wymiarami autentycznego przywództwa (N = 105)

Zmienna M SD 1 2 3 4 5
Transparentność   3,09 0,63 – 0,47*** 0,19 0,44*** 0,24*

Etyczność/moralność   3,14 0,68 – 0,29** 0,42*** 0,36***
Otwartość na informacje   2,93 0,61 – 0,32*** 0,21*
Samoświadomość   3,02 0,57 – 0,49***
Orientacja pozytywna 32,79 3,80 –

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Grupa kierowników, którzy uczestniczyli w pierwszym badaniu, charakteryzuje 
się średnim poziomem transparentności, etyczności/moralności, otwartości na in-
formacje i samoświadomości. Analogicznie, poziom orientacji pozytywnej wśród 
badanych jest przeciętny (Łaguna i wsp., 2011). Analiza korelacji potwierdziła istot-
ne statystycznie pozytywne związki orientacji pozytywnej ze wszystkimi wymiarami 
autentycznego przywództwa. Korelacje przeciętne charakteryzowały związek orien-
tacji pozytywnej z samoświadomością, rho (105) = 0,49, p < 0,001 i etycznością/
moralnością, rho (105) = 0,36, p < 0,001 (por. Cohen, 1988). Korelacje orientacji 
pozytywnej z transparentnością, rho (105) = 0,24, p < 0,05 i otwartością na in-
formacje, rho (105) = 0,21, p < 0,05 okazały się słabe, ale istotne statystycznie 
(por. Cohen, 1988). Warto także zauważyć, że wszystkie wymiary autentycznego 
przywództwa korelują ze sobą na poziomie słabym bądź przeciętnym, ale istotnym 
statystycznie. Jedynym wyjątkiem jest nieistotny statystycznie związek transparent-
ności i otwartości na informacje.

Wyniki badania drugiego dotyczącego analizy korelacji pomiędzy inteligencją 
emocjonalną i wymiarami przywództwa autentycznego (transparentnością, etycz-
nością/moralnością, otwartością na informacje i samoświadomością) przedstawia 
tabela 2.

Grupa kierowników zaangażowana w badaniu drugim, podobnie jak w przypad-
ku badania pierwszego, charakteryzowała się średnim poziomem transparentności, 
etyczności/moralności, otwartości na informacje i samoświadomości. Poziom inteli-
gencji emocjonalnej w grupie uznaje się za przeciętny (Jaworowska, Matczak, 2001).
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Tabela 2. Statystyki opisowe i analiza korelacji (rs) inteligencji emocjonalnej  
z wymiarami autentycznego przywództwa (N = 162)

Zmienna M SD 1 2 3 4 5
Transparentność     3,07   0,60 – 0,40*** 0,30*** 0,42*** 0,28***

Etyczność     3,07   0,66 – 0,26*** 0,41*** 0,42***
Otwartość na informacje     2,89   0,60 – 0,38*** 0,31***
Samoświadomość     2,97   0,61 – 0,57***
Inteligencja emocjonalna 127,69 12,98 –

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Przeprowadzona analiza korelacji pokazała istotne związki inteligencji emocjo-
nalnej ze wszystkimi wymiarami autentycznego przywództwa. Wymiar samoświa-
domości silnie koreluje z inteligencją emocjonalną, rho (162) = 0,57, p < 0,001  
(por. Cohen, 1988). Wymiary etyczności/moralności, otwartości na informacje  
i transparentności mają przeciętny związek z inteligencją emocjonalną (odpowiednio 
rho (162) = 0,42, p < 0,001, rho (162) = 0,31, p < 0,001, rho (162) = 0,28, p < 0,001) 
(por. Cohen, 1988). Widać jednak, że związek inteligencji emocjonalnej z wymiarem 
etyczności/moralności, chociaż wciąż średni, jest wyższy niż związek z pozostałymi 
dwoma wymiarami. Interesujące jest, iż w badaniu drugim wymiary przywództwa 
autentycznego korelują ze sobą w sposób podobny jak w badaniu pierwszym. Róż-
nica, jaka się pojawiła, dotyczy faktu, iż związek transparentności z otwartością na 
informacje, poprzednio nieistotny, w badaniu drugim okazał się istotny statystycz-
nie i średnio silny (por. Cohen, 1988).

Omówienie wyników 

Wobec szczątkowej liczby publikacji europejskich (por. Valsania i wsp., 2012; Ales-
sandri i wsp., 2015) i polskich (por. Opolska, 2014; Bajcar, Babiak, 2016) na temat 
posiadanych przez kierowników pozytywnych zasobów osobistych w postaci orien-
tacji pozytywnej i inteligencji emocjonalnej, wyniki uzyskane w badaniach stanowią 
cenną informację o charakterystyce grupy polskich kierowników, wzbogaconą do-
datkowo opisem ich związków z autentycznym przywództwem. 

W przeprowadzonych badaniach obydwie grupy kierowników charakteryzują 
się podobnymi wartościami we wszystkich wymiarach autentycznego przywództwa. 
Zachowania i postawy związane z transparentnością, etycznością/moralnością oraz 
samoświadomością kierowników są przez nich prezentowane często. 

Niższy wynik został osiągnięty w wymiarze otwartości na informacje. Fakt ten 
skłania do refleksji zarówno nad zachowaniami kierowniczymi, jak i nad konstrukcją 
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pytań w kwestionariuszu, rzetelność tej podskali jest bowiem znacząco niższa od 
pozostałych. Prawdopodobnie sporadyczna postawa skłaniająca do przyjmowania 
informacji, które są trudne dla liderów, wynika z tradycyjnego ujęcia roli kierowni-
czej. Jako osoby nadzorujące i koordynujące pracę innych, a jednocześnie posiadają-
ce nad nimi wpływ i władzę, rzadko skłaniają się do poszukiwania informacji, które 
podważają ich przekonania.

Jeśli chodzi o orientację pozytywną, przebadana grupa menedżerów polskich uzy-
skała wyniki zbliżone do tych, które osiągnęli włoscy kierownicy w badaniach Capra-
ry i wsp. (2012). Analizowane grupy mieściły się w tym samym przedziale wiekowym, 
co stanowi istotną informację w przypadku porównań dotyczących orientacji pozy-
tywnej, która może zmieniać się wraz z wiekiem. Badani kierownicy posiadają prze-
ciętny poziom orientacji pozytywnej, co oznacza, że nie zawsze w pełni pozytywnie 
postrzegają siebie i otoczenie oraz przeciętnie oceniają szansę realizacji przyjętych 
celów. Charakteryzują się również przeciętnym poziomem odczuwanej energii i chęci 
do działania. Odczuwana przez nich satysfakcja z życia jest umiarkowana. 

Analiza inteligencji emocjonalnej kierowników pokazała podobne rezultaty do 
tych, jakie uzyskali Kiyani i wsp. (2013) w grupie menedżerów z Pakistanu. Grupa 
ta charakteryzowała się podobnym przedziałem wiekowym, jednak w większości 
stanowili ją mężczyźni. Jest to istotna różnica, jaką należy wziąć pod uwagę, gdyż 
badania polskich menedżerów pokazały, że kobiety charakteryzują się wyższym po-
ziomem kompetencji emocjonalnych (por. Bajcar, Babiak, 2016).

Poziom inteligencji emocjonalnej kierowników można określić jako przeciętny. 
Oznacza to, iż w umiarkowanym stopniu są świadomi emocji swoich, średnio po-
trafią je rozpoznawać u współpracowników, a także nie w pełni kontrolują je i wy-
korzystują w działaniu.

Orientacja pozytywna związana jest ze wszystkimi podskalami autentycznego 
przywództwa, jednak najsilniej z samoświadomością i etycznością. Pozytywne od-
noszenie się do własnych możliwości i wiara w powodzenie swoich działań łączy się 
z przyjmowaniem postawy autentyczności w kierowaniu innymi. 

I tak, tendencja do pozytywnego ustosunkowania się do własnej osoby i swoich 
możliwości może być ujmowana jako przejaw samoświadomości. Przekonania na 
własny temat przekładają się na zachowania ukierunkowane na tworzenie szczerych, 
otwartych relacji. Innymi słowy, korzystna ocena siebie, pogłębiająca samoświado-
mość, wpływa na autentyczność relacji, reguluje stopień jej głębokości i jakość.

Jednocześnie pozytywna samoocena i korzystna ocena otoczenia i szans, jakie się 
w nim pojawiają, skłania jednostkę do prezentowania zachowań etycznych, uwzględ-
niających potrzeby innych, przy działaniu w zgodzie z wyznawanymi wartościami.

Niniejsze badania potwierdziły pozytywny związek inteligencji emocjonalnej ze 
wszystkimi wymiarami autentycznego przywództwa. Posiadana przez przywódcę 
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umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami własnymi i innych zwią-
zana jest z prezentowanymi przez niego postawami i zachowaniami dotyczącymi 
samoświadomości, transparentności, etyczności/moralności oraz otwartości na 
informacje. Najsilniejsze związki wystąpiły w przypadku inteligencji emocjonalnej 
i samoświadomości oraz etyczności/moralności. Związek ten wydaje się słuszny, 
gdyż zarówno inteligencja emocjonalna, jak i samoświadomość zawiera element 
świadomego śledzenia przeżyć emocjonalnych doświadczanych przez jednostkę, 
przyczyniający się do uzyskiwania pełniejszego, głębszego poznania własnych emo-
cji i siebie. 

Jednocześnie w oparciu o regulacyjną funkcję emocji można przypuszczać, że 
doświadczanie emocji negatywnych może być sygnałem dla jednostki, że zachowa-
nia, które przyjmuje, stoją w sprzeczności z wyznawanymi przez nią wartościami. 
Emocje stanowiłyby wtedy bodziec do zmiany zachowania na takie, które nie będzie 
powodowało wewnętrznego napięcia i konfliktu. Analogicznie, emocje komuniko-
wane przez innych jako odpowiedź na zachowanie przywódcy stanowią informację 
o tym, czy przyjęta w relacji postawa nie jest wobec nich krzywdząca.
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Emotional Intelligence, Positive Orientation, and Authentic Leadership 
among Polish Managers: A Research Report

Summary
The impulse behind this research, making possible a description of  selected positi-
ve resources and authentic leadership among Polish leaders, was its deficiency in the 
area of  emotional intelligence, positive orientation, and authentic leadership among 
managers. The presented analyses understand emotional intelligence and positive 
orientation as being among the personal assets of  a leader. The former applies to 
skills in identifying, controlling, and utilizing emotional information in thinking and 
acting. The latter encompasses judgments about oneself, one’s life, and the future. 
Apart from being the first such description of  a group of  managers, the research 
was designed so as to investigate the presumed link between the indicated personal 
resources and authentic leadership, a process making reference to a leader’s positive as-
sets and simultaneously to the highly developed organizational context. By influencing 
self–awareness and positive behavior, authentic leadership stimulates development in 
oneself  and one’s colleagues. The received results bear witness to the fact that both 
emotional intelligence and a positive orientation are connected to all the dimensions 
of  authentic leadership—self–awareness, transparency, openness to information, and 
ethics and morality. This means that a leader’s personal resources are linked with au-
thentic stances and behavior.

______________________

M a t e u s z  P a l i g a – magister, asystent w Zakładzie Psychologii Pracy i Orga-
nizacji, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jego zainteresowania naukowe obej-
mują zagadnienia z obszaru wpływu społecznego i władzy w organizacji, regulacji 
wpływu społecznego i psychologii przywództwa.

A n i t a  P o l l a k – doktor nauk humanistycznych, specjalistka w dziedzinie psy-
chologii pracy i organizacji, adiunkt w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji, 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jej zainteresowania badawcze koncentrują 
wokół problematyki funkcjonowania ludzi w środowisku pracy, a w szczególności 
radzenia sobie ze stresem oraz konsekwencjami posiadania władzy i wpływu. 

ZZL(HRM)_2017_5(118)_M_Paliga_A_Pollak_123-139




