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Poznań

STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia wyniki badania, którego 
celem było ustalenie zależności między wie-
kiem a zdolnością przetwarzania informacji 
o emocjach, rozumianą jako zdolność roz-
poznawania, analizowania i interpretowania 
znaczenia bodźców emocjonalnych (Bland 
i in., 2004). Zdolność ta zwana jest również 
inteligencją emocjonalną (Mayer i in., 1999).

W badaniu wzięło udział 77 osób (37 kobiet 
i 40 mężczyzn), reprezentujących dwie grupy 
wiekowe: adolescentów (N = 38, średnia wie-
ku = 19,4; SD = 0,6) i osoby w średnim wieku 
(N = 39, średnia wieku = 52,3; SD = 4). Zastoso-
wano Test Przetwarzania Informacji o Emocjach 
(Szczygieł, 2002a), którego teoretyczną pod-
stawą jest koncepcja psychicznej reprezentacji 
emocji Maruszewskiego i Ścigały (1995).

Analiza wyników wykazała, że osoby starsze 
istotnie lepiej wykonują zadania wymagające 
operowania treściami emocjonalnymi o więk-
szej wieloznaczności i złożoności, to znaczy 
wymagających odwołania się do potocznych 
(naiwnych) teorii emocji oraz takich, które wy-
magają operowania informacją niewerbalną. 
Większa biegłość osób starszych w przetwarza-

niu informacji o emocjach interpretowana jest 
z perspektywy teorii społeczno-emocjonalnej 
selektywności (Carstensen, 1995; Carstensen 
i in., 1999) i koncepcji myślenia postformalne-
go (van Ijzendoorn i in., 1984; Labouvie-Vief, 
Diehl, 2000; Gurba, 2006).

Słowa kluczowe: przetwarzanie informacji 
o emocjach, inteligencja emocjonalna, wiek 
młodzieńczy, średnia dorosłość 

WPROWADZENIE

Wpływ wieku na sprawności 
przetwarzania informacji 

Trafne przetwarzanie informacji o emocjach 
zdeterminowane jest zdolnością do organi-
zowania i reprezentowania doświadczenia 
emocjonalnego, czyli umiejętnością rozpo-
znawania emocji, analizowania znaczenia 
bodźców emocjonalnych oraz zdolnością 
szybkiego i adekwatnego reagowania na pod-
stawie posiadanych informacji (Bland i in., 
2004). W naszym rozumieniu przetwarzanie 
informacji o emocjach stanowi najważniejszy 
składnik inteligencji emocjonalnej, definio-
wanej jako zespół zdolności poznawczych 
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niezbędnych do sprawnego przetwarzania 
informacji o treściach afektywnych (Mayer 
i in., 2008; Feldman, Barrett, Salovey, 2002; 
Mayer, Cobb, 2000). Do podstawowych 
komponentów inteligencji emocjonalnej 
należą: percepcja, ocena i ekspresja emocji, 
rozumienie i analiza emocji oraz świadoma 
regulacja emocji. Zdolności te są wzajemnie 
powiązane, a umiejętność rozpoznawania 
własnych i cudzych emocji wiąże się ze zdol-
nością prawidłowej ekspresji i regulacji emocji 
(Kelner, Kring, 1998). Trafne rozpoznawanie 
i interpretowanie informacji o emocjach uzna-
wane jest za czynnik sprzyjający dobrostanowi 
jednostki i jej zadowoleniu z życia (Ciarrochi 
i in., 2000). Carton i współpracownicy (1999) 
wykazali, że poziom zdolności dekodowania 
treści emocjonalnych zawartych w ekspre-
sjach mimicznych i tonie głosu wiąże się 
z poziomem zadowolenia z relacji z bliskimi 
(korelacja dodatnia) i poziomem depresji (ko-
relacja ujemna). Według Nowickiego i Duke’a 
(1994), zdolność odczytywania sygnałów 
emocjonalnych z komunikatów niewerbalnych 
odgrywa zasadniczą rolę w komunikowaniu 
się z innymi ludźmi, a osoby, które nie potrafią 
właściwie rozpoznawać i interpretować zacho-
wań emocjonalnych płynących z otoczenia 
społecznego, spotykają się z brakiem akcep-
tacji i odrzuceniem społecznym (por. również 
Mayer i in., 2008; Lopes i in., 2004).

Należy dodać, że podana wyżej definicja 
inteligencji emocjonalnej nie jest jedyną znaną 
w literaturze psychologicznej. Istnieją dwie 
grupy badaczy inteligencji emocjonalnej, 
z których jedna uznaje inteligencję emocjonal-
ną za cechę osobowości, odrębną od cech wy-
różnianych przez klasyczne teorie osobowości 
(Petrides, Furnham, 2001), a druga traktuje 
inteligencję emocjonalną jako zdolność umy-
słową, różną od innych wymiarów inteligencji 
(Mayer i in., 1999). Rozróżnienie takie zbieżne 
jest z propozycją Mayera i współpracowników 
(2000), którzy wyróżnili model zdolnościowy 
i modele mieszane inteligencji emocjonalnej. 
Według modeli mieszanych na inteligencję 
emocjonalną składają się zarówno zdolności 
umysłowe, jak i inne charakterystyki funk-
cjonowania człowieka: cechy osobowości, 

motywacja, skłonności i preferencje (por. 
Bar-On, Parker, 2000). Natomiast w modelu 
zdolnościowym inteligencja emocjonalna 
ujmowana jest w kategoriach zdolności prze-
twarzania informacji, a zatem nawiązuje do 
definicji inteligencji ogólnej przyjmowanej we 
współczesnej psychologii poznawczej. 

Zależność między wiekiem a jakością prze-
twarzania informacji o emocjach (czy szerzej 
– inteligencją emocjonalną) pozostaje ciągle 
dziedziną mało poznaną. Artykuł przedstawia 
wyniki badania, którego celem była weryfi-
kacja hipotezy zakładającej, że osoby starsze, 
w porównaniu z osobami w wieku młodzień-
czym, wykażą większą sprawność, wykonując 
zadania wymagające przetwarzania informacji 
o emocjach. 

Hipotezę taką wysunięto, odwołując się 
do teorii społeczno-emocjonalnej selektyw-
ności, akcentującej znaczenie emocji w re-
gulacji funkcjonowania starszych dorosłych 
(Carstensen, 1995; Carstensen i in., 1999). 
Teoria społeczno-emocjonalnej selektywno-
ści zakłada istnienie dwóch podstawowych 
klas celów, jakimi kierują się ludzie podczas 
interakcji społecznych (Carstensen i in., 1999). 
Jedną klasę reprezentują cele nastawione na 
zdobywanie wiedzy o świecie społecznym 
i fizycznym (knowledge-oriented goals), 
a drugą cele nastawione na regulację emocji 
poprzez interakcje społeczne (emotion-rela-
ted goals). Czasami cele te wchodzą z sobą 
w konflikt, co zmusza jednostkę do wyboru 
jednego z nich, jako motywu programującego 
podejmowane działania. Czynnikiem, który 
determinuje wybór celu, jest według teorii 
społeczno-emocjonalnej selektywności per-
cepcja czasu, który w młodości spostrzegany 
jest jako nieograniczony i wybiegający daleko 
w przyszłość, a wówczas przewagę zdobywają 
cele związane ze zdobywaniem wiedzy. Na-
tomiast kiedy czas zaczyna być spostrzegany 
jako ograniczony, priorytetem stają się cele 
o znaczeniu emocjonalnym. Nieuchronnie 
negatywny związek między wiekiem a ilością 
czasu, jaki pozostał człowiekowi, powodu-
je, że starsi dorośli wykazują tendencję do 
spostrzegania przyszłości jako ograniczonej 
i krótkiej, a dominację zdobywają motywy 
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związane z emocjami i ich regulacją. W mia-
rę upływu lat uwaga człowieka koncentruje 
się w coraz większym stopniu na relacjach 
z innymi i towarzyszących tym relacjom 
emocjach (Lawton, 2001). Zgodnie z teorią 
społeczno-emocjonalnej selektywności, na-
turalną konsekwencją koncentracji na celach 
związanych z emocjami i regulacją emocji 
jest kierowanie większych zasobów uwagi na 
informacje emocjonalne (Carstensen, Mikels, 
2005). Można zatem zakładać, że zdolność 
przetwarzania informacji o emocjach utrzy-
muje się, mimo upływu lat życia człowieka, na 
stałym poziomie, a nawet wzrasta z wiekiem 
(por. Dougherty i in., 1996). Istnieją badania, 
których wyniki wspierają ten kierunek prze-
widywań. Stwierdzono na przykład, że starsi 
dorośli cechują się lepszą pamięcią długotrwa-
łą materiału emocjonalnego niż neutralnego 
(Denburg i in., 2003; Fung, Carstensen, 2003). 
Mather i Knight (2006) nie stwierdziły różnic 
między młodszymi i starszymi dorosłymi 
w szybkości rozpoznawania mimicznych 
ekspresji złości. Levenson i współpracownicy 
(1991) wykazali, że doświadczeniom emocji 
podstawowych, wywołanym specyficznym 
dla każdej emocji ułożeniem mięśni twarzy, 
towarzyszył podobny wzorzec pobudzenia 
emocjonalnego w grupie młodszych i star-
szych dorosłych, ponadto deklarowane przez 
badanych odczucia nie różniły się w obu 
grupach. Z kolei badania dotyczące codzien-
nych doświadczeń emocjonalnych wskazują, 
że z wiekiem wzrasta poczucie równowagi 
emocjonalnej (Carstensen i in., 2000; La-
bouvie-Vief, Medler, 2002), a osoby starsze 
wykazują większe kompetencje poznawcze 
potrzebne do regulacji emocji (Carstensen i in., 
1999; Lawton i in., 1992), stosując częściej niż 
tłumienie emocji poznawczą reinterpretację 
sytuacji emotogennej (Gross i in., 1997).

Ciekawych danych dostarczają wyniki 
badań dotyczące strategii rozwiązywania 
złożonych sytuacji problemowych. Blanchard- 
-Fields, Jahnke i Camp (1995) przedstawiły 
badanym sytuacje problemowe o niskim (np. 
zwrot wadliwego towaru w sklepie) i wyso-
kim (np. konflikt w rodzinie; por. problemy 
proste i złożone, Nęcka i in., 2006) stopniu 

złożoności. Autorki poddały analizie strategie 
rozwiązywania tych problemów preferowane 
przez osoby w wieku młodzieńczym oraz 
osoby starsze i stwierdziły, że w sytuacjach 
problemowych o niskiej złożoności obie grupy 
równie często stosowały strategię zadaniową 
(problem focused), natomiast w sytuacjach 
o dużej złożoności osoby starsze istotnie 
częściej niż młodsze stosowały strategie skon-
centrowane na emocjach (emotion-focused), 
uwzględniając racje i interesy wszystkich 
ludzi uwikłanych w sytuacje. Również Watson 
i Blanchard-Fields (1998) stwierdziły, że osoby 
starsze wykazywały większą elastyczność 
w wyborze strategii rozwiązywania sytuacji 
problemowych (ich wybory były kombina-
cją strategii skoncentrowanej na problemie 
i emocjach), natomiast osoby młodsze prefe-
rowały strategię skoncentrowaną na problemie. 
Badaczki uważają, że stosowanie strategii 
skoncentrowanych na emocjach i uwzględ-
nianie w analizie sytuacji problemowej inte-
resów wszystkich zainteresowanych wymaga 
przeprowadzenia złożonych i wymagających 
wysiłku operacji poznawczych, co z większą 
łatwością przychodzi osobom starszym.

Inną przesłankę przewidywania o rosną-
cych z wiekiem zdolnościach przetwarzania 
informacji o emocjach stanowią wyniki badań 
dotyczące zmian w funkcjonowaniu poznaw-
czym człowieka dorosłego. Teorią mającą tutaj 
najszersze zastosowanie jest teoria Cattella 
i Horna inteligencji płynnej i skrystalizowanej, 
zgodnie z którą inteligencja płynna zdeter-
minowana jest czynnikami biologicznymi 
i obejmuje procesy rozumowania w zadaniach 
wymagających ujmowania stosunków między 
elementami oraz adaptowania się do nowej sy-
tuacji, natomiast inteligencja skrystalizowana 
dotyczy wiedzy i specyficznych umiejętności 
będących pochodną wykształcenia, wpływów 
kultury oraz nabytego doświadczenia (Hor-
nowska, 1993; 2004; Baltes, Staudinger, 1993). 
Teoria Cattella i Horna była wielokrotnie we-
ryfikowana w odniesieniu do Skali Wechslera, 
w której wynik w skali bezsłownej może być 
traktowany jako wskaźnik inteligencji płynnej, 
a wynik w skali słownej jak wskaźnik inteli-
gencji skrystalizowanej. Przykładowo Kauf-
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man i współpracownicy (1989) wykazali, że 
przy kontroli wykształcenia wiek nie wpływał 
znacząco na wyniki testów w skali słownej, 
natomiast był istotnym predyktorem spadku 
wyników w skali bezsłownej. W skali słownej 
najwyższy poziom funkcjonowania intelektu-
alnego obserwuje się w grupie wiekowej 45–54 
lata, natomiast w skali bezsłownej w grupie 
wiekowej 20–24 lata. Spadek inteligencji 
płynnej traktowany jest jako konsekwencja 
neurologicznego starzenia się. Natomiast inte-
ligencja skrystalizowana, zależna od doświad-
czenia, utrzymuje się na podobnym poziomie 
w ciągu całego życia. Badania, prowadzone 
w ramach Berlin Aging Study, wskazują, że 
funkcje i umiejętności wymagające operowa-
nia informacjami, jak na przykład rozumowa-
nie werbalne czy ogólny poziom wiedzy, nie 
tylko nie obniżają się, ale wraz z wiekiem 
mogą rosnąć (Baltes i in., 1999).

Można zatem oczekiwać, że również 
poziom zdolności wchodzących w skład in-
teligencji emocjonalnej będzie wzrastał wraz 
z wiekiem. Inteligencja emocjonalna według 
modelu zdolnościowego, chociaż zdetermino-
wana biologicznie (znaczenie kory przedczo-
łowej w regulacji zachowań emocjonalnych, 
por. Herzyk, 2000; Damasio, 1999), nie jest 
człowiekowi dana w gotowej, skończonej po-
staci od urodzenia, lecz kształtuje się w toku 
rozwoju, podczas kontaktów z otoczeniem 
społecznym i autorefleksji (por. Matczak i in., 
2005). Zgodnie z takim ujęciem inteligencja 
emocjonalna stanowi rodzaj inteligencji skry-
stalizowanej (Matczak i in., 2005), a pogląd 
ten potwierdzają liczne dane empiryczne, 
wskazujące na związki między inteligencją 
emocjonalną a inteligencją skrystalizowaną 
(por. Mayer i in., 2008).

Dodatkowym uzasadnieniem postawionej 
w artykule tezy są dane empiryczne dotyczące 
funkcjonowania pamięci roboczej, decydują-
cej o sprawności przetwarzania informacji. 
Wprawdzie liczne badania dokumentują 
spadek sprawności funkcjonowania pamięci 
roboczej wraz z wiekiem, a swoistą cezurą jest 
20. rok życia (Salthouse, 2004), należy jednak 
zauważyć, że przedmiotem większości badań 
jest przetwarzanie materiału niezawierają-

cego treści emocjonalnych. Stwierdzono na 
przykład, że z wiekiem obniża się wydajność 
uwagi (Giambra, Quilter, 1988), spada zakres 
pamięci krótkotrwałej (Salthouse, Babcock, 
1991), czego konsekwencją jest niższy poziom 
rozumowania indukcyjnego i dedukcyjne-
go (Salthouse, Prill, 1987). Konsekwentne 
obniżanie się sprawności pamięci roboczej 
obserwowane jest w odniesieniu do różnego ro-
dzaju bodźców, w tym informacji werbalnych 
(Park i in., 2002; Park i in., 1996), wizualnych 
(Park i in., 2002) i przestrzennej lokalizacji 
bodźców (Hartley i in., 2001). Istnieją jednak 
wyniki badań wskazujące, że funkcjonowa-
nie afektywnej pamięci roboczej (affective 
working memory) nie ulega obniżeniu wraz 
z wiekiem. Mikels i współpracownicy (2005) 
przeprowadzili badanie, którego celem było 
wykrycie różnic między młodszymi a star-
szymi dorosłymi w przetwarzaniu informacji 
emocjonalnych oraz wizualnych. Badacze ci 
wykazali, że mimo związanych z wiekiem 
deficytów w przetwarzaniu informacji wizu-
alnej, przetwarzanie informacji emocjonalnej 
się nie pogorszyło. Przedstawione wyżej 
wyniki badań zachęcają do pytania o wpływ 
wieku na sprawność przetwarzania informacji 
o emocjach. 

PRZETWARZANIE INFORMACJI 
O EMOCJACH W ŚWIETLE 
KONCEPCJI PSYCHICZNEJ 
REPREZENTACJI EMOCJI

Reprezentacja emocji to uwewnętrzniona 
i zgeneralizowana wiedza na temat doświad-
czeń emocjonalnych własnych i innych ludzi. 
Zróżnicowanie i złożoność wiedzy zawartej 
w reprezentacjach emocji wpływa na spo-
sób, w jaki jednostka spostrzega, analizuje, 
interpretuje i reguluje emocje (Parkinson, 
1995). Zgodnie z koncepcją Maruszewskiego 
i Ścigały (1995; 1998), informacje o emocjach 
reprezentowane są w trzech rodzajach kodów: 
obrazowym, werbalnym i abstrakcyjnym. Po-
czątkowo reprezentacja emocji tworzona jest 
w kodzie obrazowym i zawiera informacje 
na temat bodźców wywołujących emocje. 
W kodzie tym rejestrowane są także dane na 
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temat mimiki, pantomimiki i pobudzenia we-
wnętrznego. Dzięki opanowaniu języka oraz 
pod wpływem socjalizacji i kultury możliwe 
staje się kodowanie emocji w kodzie werbal-
nym: treści zawarte w kodzie obrazowym (np. 
„trzęsące się ręce, drżący głos, przyspieszone 
bicie serca, zmarszczone czoło”) zostają ozna-
czone etykietą werbalną („złość”). Etykieta 
powstająca w kodzie werbalnym, czyli nazwa 
emocji (ewentualnie jej szerszy opis słowny), 
pełni funkcje oznaczające, to znaczy z ogrom-
nej liczby zmian rejestrowanych w kodzie 
obrazowym jednostka wyodrębnia pewną 
grupę tworzącą spójną całość, którą umie 
nazwać. Dzięki treściom zawartym w kodzie 
werbalnym możliwe staje się odróżnienie 
jednej emocji od innej. Na przykład, kiedy 
ktoś mówi, że odczuwa strach, wiemy, że do-
świadcza innej emocji niż ktoś, kto mówi, że 
jest zły. Jednak na poziomie kodu werbalnego 
nie jest jeszcze reprezentowane znaczenie. Na 
przykład to, że dwie osoby tak samo nazywają 
przeżywaną przez siebie emocję („Jestem 
zły/a”), nie oznacza jeszcze, że ich doświad-
czenia są identyczne. Znaczenia rejestrowane 
są dopiero na poziomie kodu semantycznego 
czy abstrakcyjnego, gdzie reprezentacja emo-
cji jest najbogatsza i najogólniejsza. Emocje 
w kodzie abstrakcyjnym są reprezentowane 
jako pojęcia zawierające wiedzę w postaci 
naiwnych (potocznych) teorii emocji, w skład 
których wchodzą twierdzenia dotyczące czyn-
ników sprawczych emocji i wpływu emocji na 
zachowanie. Na tym poziomie emocja staje 
się pojęciem, a jednostka potrafi zanalizować 
i zrozumieć sytuację, w jakiej się znajduje, 
poprzez umieszczenie emocji w siatce zna-
czeń. W wyniku kodowania abstrakcyjnego 
„człowiek potrafi powiedzieć, co i dlaczego 
wywołało pewien stan emocjonalny, jak 
powstała emocja wpłynie na inne procesy 
psychiczne, a także jaki może znaleźć wyraz 
w zachowaniu” (Maruszewski, 2001, s. 281).

Informacje ujęte w kodzie obrazowym 
mogą zostać przetworzone na kod werbalny 
(proces ten nazywany jest werbalizacją), 
z kodu werbalnego mogą zostać przekodowane 
na kod abstrakcyjny (semantyzacja), a stamtąd 
– na kod obrazowy (desymbolizacja). Możliwy 

jest również ruch w kierunku przeciwnym: 
treści zawarte w kodzie werbalnym mogą 
zostać przekodowane na kod obrazowy (wizu-
alizacja), z kodu obrazowego na abstrakcyjny 
(symbolizacja), a z kodu abstrakcyjnego w kod 
werbalny (desemantyzacja). Dzięki procesom 
kodowania i rekodowania reprezentacja emocji 
staje się bogatsza, a w wyniku utraty informa-
cji na temat jednego z aspektów emocji – bra-
kujące dane mogą zostać zrekonstruowane 
z aspektów pozostałych (por. Maruszewski, 
Ścigała, 1998).

HIPOTEZY

Opierając się na zaprezentowanych wyżej 
wynikach badań, postawiono hipotezę, że 
osoby starsze, w porównaniu z osobami 
w wieku młodzieńczym, wykażą większą 
sprawność przy wykonywaniu zadań wymaga-
jących przetwarzania informacji o emocjach. 
Ponadto, biorąc pod uwagę liczne badania 
wykazujące różnice między płciami w emo-
cjonalności (Jasielska, 2002; Brannon, 2002; 
Brody, Hall, 2005), przewidywano, że kobiety, 
w porównaniu z mężczyznami, wykażą więk-
szą sprawność w przetwarzaniu informacji 
o emocjach.

METODA

Osoby badane

W badaniu wzięło udział 77 osób: w grupie 
adolescentów 38 osób (18 kobiet i 20 męż-
czyzn), a w grupie starszych dorosłych 39 osób 
(19 kobiet i 20 mężczyzn). W grupie młodszej 
i starszej średnie wieku i odchylenia stan-
dardowe wyniosły odpowiednio 19,4 i 0,6, 
a w grupie starszej 52,3 i 4 (badani podawali 
wiek w latach, a zatem liczby po przecinku nie 
oznaczają miesięcy). Wiek kobiet i mężczyzn 
w obu grupach nie różnił się od siebie istotnie. 
Badanymi w grupie młodszej byli kandydaci 
na studentów Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej i Uniwersytetu Gdańskiego. Ba-
danymi w grupie starszej byli pracownicy 
gdańskich banków, uczestniczący w szkole-
niach dla pracowników wyższych szczebli 
urzędniczych. Wszyscy badani w grupie młod-
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szej mieli wykształcenie średnie, natomiast 
w grupie starszej 17 osób miało wykształcenie 
średnie, a 22 osoby wyższe. 

Pomiar zmiennych i materiały 

W badaniu wykorzystano Test Przetwarzania 
Informacji Emocjonalnej (TPIE) (Szczygieł, 
2002a). TPIE jest testem wykonania i składa 
się z trzech serii po 30 zadań. Na wstępie 
informowano badanych o celu badań („Celem 
badania jest sprawdzenie, jak ludzie odczytują 
różne sytuacje o zabarwieniu emocjonalnym”), 
a następnie prezentowano instrukcję do pierw-
szej serii zadań. Oto jej dokładne brzmienie: 
„Celem tego zadania jest sprawdzenie, w jaki 
sposób ludzie łączą nazwy emocji z twarzami 
wyrażającymi emocje. Za chwilę na ekranie 
będą się ukazywały twarze ludzi przeżywa-
jących różne stany emocjonalne. Przyjrzyj im 
się uważnie i zaznacz na arkuszu odpowiedzi 
słowo, które wydaje się najbardziej pasować 
do emocji wyrażanej przez twarz na zdjęciu”. 
Prezentowanym kolejno na ekranie ekspre-
sjom mimicznym towarzyszyły wyświetlane 
pod zdjęciem nazwy emocji (radość, smutek, 
strach, złość, wstręt, zdziwienie) oznaczone 
literami od A do F, co odpowiadało oznacze-
niom na arkuszu odpowiedzi. Czas prezentacji 
jednego zadania wynosił 8 s.

Zadania serii drugiej poprzedzano instruk-
cją: „Celem tego zadania jest sprawdzenie, 
w jaki sposób ludzie łączą twarze wyrażające 
emocje z sytuacjami, w jakich znajdują się 
ludzie. Na planszy obok monitora znajdują 
się zdjęcia twarzy ludzi wyrażających różne 
emocje. Za chwilę na ekranie komputera 
będą się ukazywały zdania opisujące ludzi 
znajdujących się w różnych sytuacjach, 
a w każdym zdaniu podkreślona jest jedna 
osoba. Przeczytaj zdanie i zaznacz na ar-
kuszu odpowiedzi twarz, która wydaje się 
najbardziej pasować do osoby podkreślonej 
w zdaniu”. Zadania tej serii wymagały zatem 
interpretacji opisanej zdaniem emotogennej 
sytuacji społecznej, co wymaga odwołania się 
do potocznych teorii emocji (kod abstrakcyjny) 
i przypisania jednej z osób opisanych w zdaniu 
mimicznej ekspresji emocji (kod obrazowy). 

Oto przykład zdania zastosowanego w ba-
daniu: Mężczyzna podchodzi do samochodu 
i zauważa, że ktoś wyrył na lakierze ordy-
narne słowo. Na umieszczonej obok ekranu 
komputera planszy formatu A4 znajdowały 
się twarze prezentujące sześć mimicznych 
ekspresji emocji, które oznaczono literami 
od A do F, co odpowiadało oznaczeniom na 
arkuszu odpowiedzi. Czas prezentacji jednego 
bodźca wynosił 12 s. 

Z kolei na początku zadań serii trzeciej 
badani otrzymywali następującą instrukcję: 
„Celem tego zadania jest sprawdzenie, w jaki 
sposób ludzie łączą sytuacje dotyczące emocji 
z twarzami wyrażającymi emocje. Na planszy 
obok monitora znajdują się fotografie różnych 
sytuacji. Na ekranie komputera będą się teraz 
ukazywały twarze ludzi przeżywających różne 
emocje. Przyjrzyj im się uważnie i zaznacz 
na arkuszu, która ze scen na planszy wydaje 
się najbardziej pasować do emocji wyrażanej 
przez osobę na zdjęciu”. Przedstawiane na 
fotografiach sytuacje to na przykład para 
obejmujących się ludzi znajdujących się na 
cmentarzu (smutek); para bijących się męż-
czyzn (złość). Fotografie znajdowały się obok 
ekranu komputera na planszy formatu A4. 
Na żadnej fotografii nie było widać twarzy 
znajdujących się tam osób. Jedna z osób na 
fotografii oznaczona była strzałką i do tej 
osoby należało dopasować mimiczną ekspresję 
emocji, jaka pojawiła się na ekranie kompute-
ra. Fotografie sytuacji oznaczone były literami 
od A do F, co odpowiadało oznaczeniom na 
arkuszu odpowiedzi. Czas reakcji ograniczony 
był czasem prezentacji bodźca i ponownie 
wynosił 8 s.

Zadania serii pierwszej wymagały od oso-
by badanej rozpoznania mimicznej ekspresji 
emocji (kod obrazowy) i nadania jej etykiety 
werbalnej (kod werbalny). W zadaniach 
serii drugiej osoby badane przypisywały 
jednej z osób opisanych w zdaniu mimiczną 
ekspresję emocji (kod obrazowy). Z kolei 
zadania serii trzeciej wymagały dopasowania 
mimicznej ekspresji emocji (kod obrazowy) 
do jednej z osób znajdujących się w sytuacji 
emotogennej (zob. tabela 1). Zatem zadania 
prezentowane w serii drugiej i trzeciej od-
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woływały się do potocznych teorii emocji 
(danych zawartych w kodzie abstrakcyjnym), 
przy czym w zadaniu drugim aktywizacja 
kodu abstrakcyjnego następowała werbalnie 
(opis sytuacji emotogennej), a w zadaniu 
trzecim niewerbalnie (fotografia sytuacji). 
Ponadto w zadaniach serii trzeciej materiał 
był wyłącznie niewerbalny (fotografie sytuacji 
i zdjęcia twarzy). Zarówno w pierwszej, jak 
i w trzeciej serii zadań zastosowano zdjęcia 
prezentujące mimiczne ekspresje emocji, po-
chodzące ze zbioru Pictures of Facial Affect 
Ekmana i Friesena (1976). Ustalając treść 
zdań użytych w serii drugiej, odwołano się 
do oceny sędziów kompetentnych; żadne ze 
zdań nie zawierało słów opisujących wprost 
doświadczenie emocjonalne. W zadaniach 
serii trzeciej wykorzystano, za zgodą autora, 
fotografie użyte przez Jamesa Raua w bada-
niach dotyczących spostrzegania bodźców 
afektywnych u osób z zaburzeniami neurolo-
gicznymi (Rau, 1992).

Dotychczasowe badania, wykorzystujące 
dłuższą wersję TPIE (o większej liczbie prób 
w każdym zadaniu) wskazują na trafność ze-
wnętrzną narzędzia. Stwierdzono, że wyniki 
w teście korelują dodatnio z jednym z wy-

miarów temperamentu: perseweratywnością 
a serią 1, 2 i 3 (kolejno korelacje wynoszą 
r = 0,21; p < 0,05; r = 0,31; p < 0,001; r = 0,22; 
p < 0,05; por. Szczygieł, 2002a). Badania Pio-
trowskiej (dane niepublikowane, cytowane na 
podstawie: Zawadzki, Strelau, 1997) sugerują, 
że perseweratywność wiąże się z gotowością 
do bardziej złożonego przetwarzania informa-
cji i refleksyjnością poznawczą. Stwierdzono 
również istotne związki między poprawnością 
wykonania serii 2 i 3 (kolejno r = 0,4; p < 0,001 
i r = 0,49; p < 0,001) a zdolnością uświada-
miania emocji, której pomiaru dokonano za 
pomocą Skali Poziomów Świadomości Emocji, 
będącej miarą złożoności i zróżnicowania 
reprezentacji emocji (Szczygieł, 2002a).

Procedura

Badanie przeprowadzano indywidualnie, za 
pomocą komputera o 15-calowym ekranie, 
w programie PowerPoint. Badani zaznaczali 
odpowiedzi na arkuszu. Miarą sprawności 
przetwarzania informacji o emocjach była 
liczba poprawnych odpowiedzi. Maksymalna 
liczba punktów, jaką badany mógł uzyskać 
w każdej serii zadań, wynosiła 30. 

Tabela 1. Zadania Testu Przetwarzania Informacji o Emocjach (TPIE)

TPIE BODŹCE REAKCJE

zadania serii 1

TWARZE 
Mimiczne ekspresje emocji przedstawiające 
emocje podstawowe: radość, smutek, strach, 
złość, wstręt, zdziwienie.

SŁOWA
Wybór jednej z 6 nazw emocji: rado-
ści, smutku, strachu, złości, wstrętu, 
zdziwienia.

zadania serii 2
ZDANIA
Zdania opisujące ludzi znajdujących się 
w sytuacjach o kontekście emocjonalnym.

TWARZE
Wybór jednej z 6 mimicznych ekspresji 
emocji: radości, smutku, strachu, złości, 
wstrętu, zdziwienia.

zadania serii 3

TWARZE
Mimiczne ekspresje emocji przedstawiające 
emocje podstawowe: radość, smutek, strach, 
złość, wstręt, zdziwienie.

FOTOGRAFIE
Wybór jednej z 6 fotografii przedstawiają-
cych ludzi znajdujących się w sytuacjach 
społecznych o kontekście emocjonalnym: 
radości, smutku, strachu, złości, wstrętu, 
zdziwienia. 
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WYNIKI

Rzetelność pomiaru TPIE oszacowano na 
podstawie korelacji między parzystymi i nie-
parzystymi pozycjami wchodzącymi w skład 
każdej serii. Współczynniki rzetelności mię-
dzypołówkowej Spearmana-Browna wynio-
sły: seria 1 rtt = 0,78, seria 2 rtt = 0,82, seria 3 
rtt = 0,80. Tabela 2 zawiera średnie i odchylenia 
standardowe uzyskanych wyników. Przed 
przystąpieniem do właściwej analizy wyników 
porównano w grupie starszej poziom wyko-
nania poszczególnych zadań przez osoby ze 
średnim i wyższym wykształceniem. Analiza 
przeprowadzona testem t Studenta dla prób 
niezależnych wykazała, że osoby ze średnim 
i wyższym wykształceniem nie różniły się 
liczbą poprawnych odpowiedzi w żadnej serii 
zadań (seria 1: t = 1,4; n.i., seria 2: t = 0,6; n.i., 
seria 3: t = 1,6; n.i.) W dalszych analizach nie 
uwzględniano zmiennej wykształcenie. 

Przeprowadzono wieloczynnikową analizę 
wariancji w układzie 2 X 2 X 3 (wiek: młodzi 
– starsi dorośli X płeć: kobiety – mężczyźni X 
seria: 1-2-3) z powtarzanym pomiarem w ob-
rębie ostatniego czynnika. Analiza wykazała 
efekt główny wieku: F(1,73) = 3,9; p = 0,052. 
Średni poziom wykonania wszystkich zadań 
w grupie starszej (M = 26,5) był wyższy (na 
granicy istotności statystycznej) niż w grupie 
młodszej (M = 26,1). Stwierdzono również 
efekt główny serii: F(2,146) = 17,9; p < 0,001, 
a analiza post hoc przeprowadzona testem 
Tukeya wykazała, że seria 3 (M = 25,2) zo-
stała wykonana istotnie gorzej niż zadania 
serii 1 (M = 26,9) i serii 2 (M = 26,6). Nie 
stwierdzono różnic w średnich poziomach 

wykonania zadań serii 1 i 2. Ujawniła się 
również istotna interakcja czynników wiek 
i seria: F(2,146) = 3,4; p < 0,05, wskazująca, że 
różnice między grupami wiekowymi zależą od 
rodzaju wykonywanego zadania. Analiza post 
hoc przeprowadzona testem Tukeya wykazała, 
że różnica między grupą młodych dorosłych 
a osobami starszymi dotyczyła tylko zadań 
serii 3, czyli wymagających dopasowania 
mimicznej ekspresji emocji do sytuacji przed-
stawionej na fotografii (p < 0,02), natomiast 
poziom wykonania zadań polegających na 
dopasowaniu mimicznej ekspresji emocji 
do właściwej etykiety werbalnej oraz zadań 
dopasowania sytuacji opisanej zdaniem do 
mimicznej ekspresji emocji nie różnicował 
obu grup. Zatem hipoteza zakładająca więk-
szą sprawność osób starszych w porównaniu 
z młodszymi w przetwarzaniu informacji 
o emocjach znalazła częściowe potwierdzenie: 
osoby starsze lepiej niż młodsze radziły sobie 
w zadaniach serii trzeciej, wymagających ope-
rowania materiałem niewerbalnym, natomiast 
zadania serii pierwszej i drugiej, wymagające 
operowania materiałem zawierającym treści 
werbalne, zostały wykonane przez obie grupy 
na podobnym poziomie. Wykres 1 przed-
stawia zależności między grupą wiekową 
a poziomem wykonania poszczególnych serii 
zadań TPIE.

Analiza ujawniła również efekt główny 
płci: F(1,73) = 2,87; p < 0,001. Kobiety, nie-
zależnie od rodzaju wykonywanych zadań, 
wykazały większą sprawność, wykonując 
zadania wymagające przetwarzania informacji 
o emocjach (M = 26,7), lepiej niż mężczyźni 
(M = 25,9).

Tabela 2. Średnie i odchylenia standardowe (w nawiasach) wyników w TPIE 

zada-
nia seria 1 seria 2 seria 3

płeć kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem
młodsi 
badani 27,4 (1,5) 26,2 (1,6) 26,8 (1,7) 27,2 (1,4) 26,3 (2,0) 26,7 (1,8) 24,9 (2,9) 24,3 (2,2) 24,6 (2,6)

starsi 
badani 27,1 (1,6) 27,1 (1,4) 27,1 (1,5) 26,9 (1,4) 26,2 (1,5) 26,5 (1,5) 26,6 (1,0) 25,3 (2,5) 25,9 (2,0)
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DYSKUSJA

Wyniki zaprezentowanego badania pozwa-
lają odpowiedzieć twierdząco na postawione 
w tytule pytanie o to, czy z wiekiem stajemy 
się bardziej inteligentni emocjonalnie. Inteli-
gencję emocjonalną rozumiano jako zdolność 
przetwarzania informacji o emocjach, czyli 
zdolność rozpoznawania, analizowania i inter-
pretowania znaczenia bodźców emocjonalnych 
(Mayer i in., 2008; Bland i in., 2004). Należy 
jednak zaznaczyć, że przewaga osób starszych 
zaznaczyła się wówczas, gdy przetwarzanie 
informacji o emocjach dotyczyło zadań serii 
trzeciej, w których zarówno bodźce, jak i reak-
cje przyjmowały postać niewerbalną. Zadania 
te okazały się również najtrudniejsze, a efekt 
ten ujawnił się niezależnie od wieku i płci osób 
badanych. Trudność zadań serii trzeciej można 
wiązać z koniecznością odwoływania się przy 
ich rozwiązywaniu do treści zapisanych w ko-
dzie abstrakcyjnym, co oznacza konieczność 
analizy, zrozumienia i interpretacji sytuacji, 
w jakiej pojawia się emocja, czyli aktywiza-
cji potocznych teorii emocji, które człowiek 
wykształcił w toku rozwoju (Maruszewski, 
Ścigała, 1998). Tutaj, inaczej niż ma to miejsce 
w przypadku kodu werbalnego, stopień dowol-
ności przy interpretacji znaczenia emocji znacz-
nie wzrasta, ponieważ jednostka odwołuje się 
do własnej formuły odczytywania komunika-

tów emocjonalnych i polega na wypracowanych 
przez siebie strukturach wiedzy o czynnikach 
sprawczych emocji i ich wpływie na zachowa-
nie. W wypadku kodu abstrakcyjnego różnice 
indywidualne zależą od bogactwa doświadczeń 
człowieka, które kumulują się w toku rozwoju, 
prowadząc do coraz większego zróżnicowania 
i złożoności wiedzy o emocjach.

Jednak upatrywanie przyczyn większej 
trudności zadań serii trzeciej tylko w ko-
nieczności zaangażowania treści zawartych 
w kodzie abstrakcyjnym byłoby, w świetle 
uzyskanych wyników, nadmiernym uprosz-
czeniem. Gdyby o trudności zadań decydowała 
tylko konieczność uruchomienia kodu abstrak-
cyjnego, to należałoby oczekiwać, że równie 
trudne okażą się zadania serii drugiej, także 
aktywizujące kod abstrakcyjny. Okazało się 
jednak, że zadania te były łatwiejsze od zadań 
serii trzeciej oraz równie łatwe jak zadania 
serii pierwszej, w których badany musiał do-
konać prostego przyporządkowania etykiety 
werbalnej ekspresjom mimicznym, co jest pro-
cesem stosunkowo łatwym i zautomatyzowa-
nym, ponieważ opiera się na wypracowanych 
przez wspólnotę konwencjach językowych. Nie 
stwierdzono również różnic między grupami 
wiekowymi w poziomie wykonania zadań serii 
pierwszej i drugiej. 

Specyfika i przypuszczalnie trudność 
zadań serii trzeciej wynika z tego, że inaczej 
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Wykres 1. Średni poziom wykonania zadań w Teście Przetwarzania Informacji o Emocjach 
z uwzględnieniem podziału na wiek badanych
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niż w zadaniach pozostałych serii, badani 
operują tu tylko materiałem niewerbalnym. 
Chociaż oczywiste wydaje się, że wykona-
nie tych zadań wymagało przejścia od kodu 
obrazowego (rozpoznania mimicznej ekspresji 
emocji) do kodu abstrakcyjnego (przypisania 
tej ekspresji osobie znajdującej się na fotogra-
fii przedstawiającej ludzi w emotogennych 
sytuacjach społecznych), to nie ma pewności, 
jak rozwiązywali je badani. Można przy-
puszczać, że proces rozwiązywania zadań tej 
serii składał się z szeregu różnych operacji. 
Badani mogli nazywać emocję rozpoznaną 
w ekspresji mimicznej, następnie analizować 
sytuacje pokazywane na sześciu fotografiach 
i powrócić do nazwy emocji, którą oznaczyli 
twarz prezentowaną na ekranie komputera. Nie 
wiemy również, jak badani radzili sobie z roz-
poznawaniem emocji na fotografiach. Możliwe 
jest, że sytuacje prezentowane na fotografiach 
aktywizowały odczucia z nimi związane 
i dopiero na ich podstawie badany określał, 
które z tych odczuć zgodne jest z ekspresją 
mimiczną na monitorze komputera (ewentu-
alnie: z etykietą werbalną przyporządkowaną 
tej ekspresji). Nie można również wykluczyć, 
że także fotografie sytuacji oznaczane były 
etykietami werbalnymi. Zatem proces rozwią-
zywania zadań serii trzeciej mógł stanowić 
sekwencję wielu pośredniczących etapów, a na 
każdym z nich możliwe było popełnienie błę-
du. Prawdopodobnie poziom wykonania zadań 
serii trzeciej zależał od stopnia zautomatyzo-
wania przebiegu procesów pośredniczących, 
uruchamianych podczas kolejnych etapów 
rozwiązywania zadań. 

Można wprawdzie zakładać, że również 
zadania serii drugiej wymagały kilku eta-
pów pośredniczących: badany mógł najpierw 
nadać etykietę werbalną emocji rozpoznanej 
w opisie sytuacji, a potem przyporządkować 
ją do etykiety, którą wcześniej oznaczył 
ekspresję mimiczną. Warto jednak zauwa-
żyć, że w serii drugiej sytuacje analizowane 
przez badanego zostały opisane słowami, 
a w dużej mierze to właśnie słowa (rozmowy 
o emocjach) uznawane są za najważniejszy 
czynnik rozwoju wiedzy o emocjach, czyli 
rozumienia zależności przyczynowo-skut-

kowych między zdarzeniami a emocjami 
oraz między emocjami a zachowaniami (por. 
Denham, 1998; Eisenberg i in., 1998; Gottman 
i in., 1997). Rodzice, a także nauczyciele 
i wychowawcy, podczas rozmów z dziećmi 
pomagają im w aktywnym łączeniu ekspresji 
emocjonalnej, sytuacji i słów w spójną całość 
(por. Ahn, 2005). Można przypuszczać, że 
operowanie wiedzą o emocjach w formie 
leksykalnej (werbalnej) stwarza mniej możli-
wości popełnienia błędów przy interpretacji 
znaczeń. Stąd, jeżeli procesy przetwarzania 
informacji o emocjach wymagają operacji 
poznawczych zapośredniczonych kategoriami 
językowymi, osoby w wieku młodzieńczym 
radzą sobie równie dobrze jak osoby starsze. 
Jeżeli natomiast zarówno bodźce, jak i reakcje 
przyjmują postać niewerbalną, osoby starsze 
radzą sobie lepiej, co może wynikać z tego, 
że konwencjonalny materiał niewerbalny 
sprawia im mniej trudności. Osoby młodsze, 
radząc sobie z takim materiałem, mają mniej 
doświadczenia, do którego mogłyby się od-
wołać. Dougherty i współpracownicy (1996) 
zwracają uwagę, że starsi dorośli mają większe 
doświadczenie w analizowaniu i interpretowa-
niu niewerbalnych sygnałów emocjonalnych 
podczas komunikacji interpersonalnej, dzięki 
czemu procesy te przebiegają u nich sprawniej. 
Również Magai i Halpern (2001) sugerują, 
że wraz z wiekiem, dzięki nagromadzonym 
w ciągu życia doświadczeniom, ludzie roz-
wijają zdolność rozumienia i przewidywania 
emocjonalnych zachowań innych ludzi.

Uzyskane wyniki zgodne są z ideami przy-
toczonej wcześniej teorii społeczno-emocjo-
nalnej selektywności, akcentującej znaczenie 
emocji w regulacji funkcjonowania starszych 
dorosłych (Carstensen, 1995; Carstensen i in., 
1999). Wprawdzie świadomość temporalna 
pięćdziesięciolatków, a taką grupę stanowiły 
osoby reprezentujące osoby starsze w oma-
wianym badaniu, nie zawęża się jeszcze dość 
odległą wizją końca życia, ale cele związane ze 
społeczno-emocjonalnym wymiarem funkcjo-
nowania stają się wyraźniejsze i ważniejsze niż 
dla osób dwudziestoletnich (Olejnik, 2006). 

Inną perspektywą teoretyczną pozwalającą 
na interpretację uzyskanych wyników jest 



95Czy z wiekiem stajemy się bardziej inteligentni emocjonalnie? Przetwarzanie...

koncepcja myślenia postformalnego, wyjaś-
niająca specyfikę procesów umysłowych osób 
dorosłych. Zwolennicy tego stanowiska uwa-
żają, że operacje formalne nie są końcowym 
stadium rozwoju poznawczego, jak zakłada 
teoria Piageta (2006). Ponadto podważają 
stanowisko Piageta, iż myślenie formalne jest 
najbardziej przystosowawcze i sugerują, że 
w okresie dorosłości pojawia się jakościowo 
nowa forma myślenia, nazywana myśleniem 
postformalnym (van Ijzendoorn i in., 1984; 
Labouvie-Vief, Diehl, 2000; Kielar-Turska, 
2000; Gurba, 2006). Ta nowa forma myślenia 
wychodzi poza oderwane od kontekstu, abs-
trakcyjne wnioskowanie formalne, obserwo-
wane w okresie adolescencji, aktywizując re-
fleksyjność oraz kontekstualną, zintegrowaną 
i subiektywną wiedzę jednostki. Ujawnia się 
zdolność uwzględniania perspektywy innych 
ludzi, co ułatwia poruszanie się w świecie 
relacji społecznych. Zdolność myślenia post-
formalnego pozwala na integrację poznania 
i emocji (Labouvie-Vief, Diehl, 2000), prowa-
dzącą do mądrości (Baltes, Staudinger, 1993). 
W wieku 50 lat, a tyle wynosiła średnia wieku 
w grupie starszej, ludzie osiągają najwyższy 
pułap swoich zdolności umysłowych w za-
kresie przetwarzania informacji, wymagają-
cego zastosowania myślenia postformalnego 
(Kielar-Turska, 2000, s. 320). Można zatem 
przypuszczać, że dla nich zadanie wymaga-
jące operowania wiedzą o emocjach staje się 
łatwiejsze. 

Analiza wyników wykazała również, że 
kobiety uzyskały istotnie wyższe wyniki we 
wszystkich zadaniach wymagających prze-
twarzania informacji o emocjach. Uzyskany 
wynik zgodny jest z rezultatami innych badań, 
wykazującymi różnice między płciami w za-
kresie złożoności i zróżnicowania procesów 
poznawczych zaangażowanych w operowanie 
informacjami o emocjach (Szczygieł, 2002a; 
2002b). Istnieją dane empiryczne wskazujące, 
że różnice między płciami zdeterminowane 
są odmiennymi wpływami socjalizacyjnymi, 
jakim podlegają kobiety i mężczyźni. Nel-
son (1993) wyróżniła dwa style narracyjne 
używane przez rodziców podczas rozmów 
z dziećmi: opracowujący (elaborative) oraz 

pragmatyczny (pragmatic), i wskazała, jak 
różnie mogą one kształtować strukturę wiedzy 
emocjonalnej dzieci (Nelson, 1993). Rodzice 
posługujący się stylem opracowującym uży-
wają wskazówek i podpowiedzi w formie 
pytań, dzięki czemu dziecko ma możliwość 
zrozumienia całego kontekstu sytuacyjnego 
(Nelson, 1993). Z kolei styl pragmatyczny 
jest dużo bardziej instrumentalny. Rozmowy 
o aktualnych i minionych wydarzeniach czy 
doświadczeniach zawierają mniej detali, są 
rzadsze i krótsze. Chociaż rodzice używają 
obu stylów narracji w czasie rozmów z dzieć-
mi, to styl opracowujący jest częściej używany 
w rozmowach z córkami, a pragmatyczny 
podczas rozmów z synami (Reese, Fivush, 
1993), co z wielkim prawdopodobieństwem 
prowadzi do późniejszych różnic między 
płciami w dostępności do wiedzy o emocjach. 
Również podczas codziennych interakcji matki 
rozmawiają o swoich stanach emocjonalnych 
częściej z córkami niż z synami (Dunn i in., 
1987). Według Kuebli i Fivush (1992), podczas 
rozmów z synami matki wykazują tendencję 
do analizy przyczyn i konsekwencji emocji, 
a w rozmowach z córkami koncentrują się na 
interpersonalnym kontekście doświadczenia 
emocjonalnego. Poza socjalizacją zachodzącą 
w rodzinie dzieci podlegają również wpły-
wowi kultury, w jakiej wzrastają. Mężczyźni 
przygotowywani są do pełnienia ról instru-
mentalnych, a kobiety opiekuńczych, z czym 
wiąże się zachęcanie do rozwijania opiekuń-
czości i wrażliwości interpersonalnej (Eagly, 
Wood, 1999). Wspierany przez kulturę rozwój 
emocjonalności kobiet powoduje, że emocje 
stają się dla nich ważniejszym wymiarem 
funkcjonowania, zarówno interpersonalnego, 
jak i intrapersonalnego, czego rezultatem 
może być wykazana w badaniu przewaga 
kobiet w sprawności przetwarzania informacji 
o emocjach. 

Zaprezentowane badania pozwalają na 
wysunięcie wskazań dotyczących możliwości 
dalszych poszukiwań empirycznych. W ko-
lejnych badaniach należy uwzględnić pomiar 
czasu reagowania badanych. Stwierdzono, że 
z wiekiem wyraźnie maleje szybkość prze-
twarzania informacji, co prowadzi do wzrostu 
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czasu niezbędnego do spostrzeżenia bodźca 
i reakcji psychomotorycznej (Salthouse, 1996), 
jednak wciąż niewiele wiemy o prawidłowoś-
ciach dotyczących przetwarzania informacji 
zawierających treści emocjonalne. W dalszych 
badaniach niezbędne jest również uwzględnie-
nie zróżnicowania prezentowanych badanym 
treści emocjonalnych ze względu na znak emo-
cji (emocje pozytywne – negatywne), co jest 
istotne ze względu na stwierdzaną w licznych 
badaniach większą sprawność osób starszych 
w przetwarzaniu treści emocjonalnych o pozy-
tywnej walencji. Zaprezentowane tutaj badanie 
nie pozwala na analizę różnic w przetwarzaniu 
informacji o emocjach z uwzględnieniem ich 
znaku, ponieważ pięć z sześciu poddanych 
analizie emocji to emocje negatywne. Gross 
i współpracownicy (1997) wykazali, że osoby 
starsze wykorzystują w sposób aktywny stra-
tegie ograniczające zarówno liczbę, jak i na-
tężenie emocji negatywnych oraz starają się 
maksymalizować emocje pozytywne w kon-
taktach społecznych. Carstensen i współpra-
cownicy (2003) zwracają uwagę, iż w wieku 
podeszłym wzrasta częstość doświadczania 
emocji pozytywnych przy spadku częstości 
emocji negatywnych. Ponadto więcej dowie-
dzielibyśmy się o dynamice zmian rozwojo-
wych w sprawności przetwarzania informacji 
o emocjach, gdyby badaniami objęto więcej 
grup wiekowych, w tym również osoby we 
wczesnej i późnej dorosłości. 

Na koniec należy wspomnieć o ograni-
czeniach zaprezentowanego badania. Średni 

poziom wykonania wszystkich zadań Testu 
Przetwarzania Informacji o Emocjach był 
wysoki, niezależnie od płci i grupy wiekowej 
badanych, co zapewne wynikało z czytelno-
ści sytuacji opisanych w zdaniach (seria 2) 
i przedstawionych na fotografiach (seria 3). 
Oatley i Duncan (1994) wykazali, że w jasno 
określonych kontekstach sytuacyjnych ludzie 
dość dobrze radzą sobie z rozpoznawaniem 
emocji podstawowych, a ponadto są w wy-
sokim stopniu pewni swoich kategoryzacji. 
Maruszewski i Ścigała (1998) zaznaczają, że 
procesy rekodowania informacji o emocjach 
(szczególnie angażujące kod abstrakcyjny) 
wymagają złożonych mechanizmów radzenia 
sobie z niezgodnością, takich jak abstrakcja 
czy różnicowanie. Zapewne większa trudność 
zadań (np. ich większa wieloznaczność wymu-
szająca konieczność przeprowadzenia bardziej 
złożonych operacji poznawczych) pozwoliłaby 
na bardziej pogłębioną interpretację uzyska-
nych wyników. Ocena poprawności odpowiedzi 
jest stałym problemem pojawiającym się przy 
próbach konstrukcji obiektywnych testów 
wykonania, służących do pomiaru inteligencji 
emocjonalnej, podobnych do tradycyjnych 
testów inteligencji. Nie jest to zadanie łatwe, 
ponieważ uznanie rozwiązania zadania wyma-
gającego operowania treściami emocjonalnymi 
za „obiektywnie poprawne” i „inteligentne 
emocjonalnie” musi odwołać się do jakiegoś 
arbitralnie ustalonego klucza, a to z kolei nie-
uchronnie prowadzi do tworzenia dość konwen-
cjonalnych zadań (Matthews i in., 2002). 

PRZYPIS
1 Autorki serdecznie dziękują anonimowemu Recenzentowi za cenne sugestie dotyczące pierwszej 

wersji artykułu.
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