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Makiawelizm (Mach) to zespó cech wyra$any przez brak empatii, brak troski o innych, instrumentalne
traktowanie innych i ograniczon% moralno!". Inteligencja emocjonalna (IE) obejmuje zdolno!" rozumienia
siebie i w asnych emocji, kontrolowania i kierowania nimi, umiej#tno!" samomotywacji, a tak$e empati# i umiej#tno!ci spo eczne. L#k to stan psychiczny zwi%zany z poczuciem zagro$enia, w sytuacji gdy
nie mo$emy tego zagro$enia namacalnie okre!li". Celem badania by o sprawdzenie, czy istniej% ró$nice
mi#dzyp ciowe w zakresie poziomu makiawelizmu i jego czynników: cynizmu, niemoralno!ci, pochlebstwa i oszustwa oraz odpowied& na pytanie o rol# inteligencji emocjonalnej i cechy l#ku w ró$nicowaniu
poziomu makiawelizmu. W badaniu, maj%cym charakter kwestionariuszowy, uczestniczy o 114 m#$czyzn
i 137 kobiet w wieku od 18 do 69 lat. Wykorzystano w nim Skal# MACH IV, Kwestionariusz do Badania
Inteligencji Emocjonalnej i Kwestionariusz STAI.
Badanie potwierdzi o wcze!niejsze doniesienia, i$ makiawelizm jest wy$szy u m#$czyzn ni$ u kobiet
(skala ogólna i podskale, z wyj%tkiem podskali oszustwo). Wykazano równie$, $e wysoki poziom makiawelizmu idzie w parze z nisk% inteligencj% emocjonaln% oraz wysokim poziomem l#ku, a wysoki cynizm,
oszustwo i niemoralno!" towarzyszy niskiej umiej#tno!ci kierowania w asnymi emocjami. Ponadto zanotowano wyst#powanie interakcji mi#dzy p ci% i wymiarami IE: poziom cynizmu wy$szy jest u m#$czyzn
ni$ u kobiet, o ile jednocze!nie maj% oni nisk% umiej#tno!" motywowania si# i empatii, natomiast w przypadku niemoralno!ci podobna zale$no!" wyst#puje w odniesieniu do wysokiej umiej#tno!ci nawi%zywania
kontaktów z innymi lud&mi. Dowiedziono równie$, $e l#k niezale$nie od p ci jest dodatnio zwi%zany ze
wszystkimi czynnikami makiawelicznymi.
S owa kluczowe: makiawelizm, cecha l#ku, inteligencja emocjonalna, ró$nice mi#dzyp ciowe

stawienie motywacyjne (najwa$niejsze s% w asny sukces
i w asne cele) oraz odporno!" emocjonalna (przewaga
orientacji poznawczej nad emocjonaln%). To okre!lony
syndrom cech psychicznych, który przejawia si# w instrumentalnym podej!ciu do ludzi, zachowaniach rywalizacyjnych, sk onno!ci do kontroli sytuacji spo ecznej i wykorzystywaniu wiedzy o innych ludziach. W hierarchii
celów najwa$niejszy jest sukces w rozgrywkach z innymi
lud&mi, najmniej wa$ne s% natomiast cele zwi%zane z potrzebami innych ludzi. Makiawelizm oznacza tak$e brak
zaanga$owania w relacje osobiste, wyra$ony mi#dzy innymi przez traktowanie innych osób bez empatii i bez
przyjmowania ich perspektywy (Christie i Geis, 1970).
Wed ug Christiego i Geis (1970) makiawelist# charakte-
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ryzuje „ch ód emocjonalny”, natomiast osob# o niskim
poziomie makiawelizmu cechuje syndrom „mi#kkiego,
czu ego kontaktu”. Podczas gdy ten pierwszy nastawiony
jest na poznawcz% ocen# sytuacji z wy %czeniem zaanga$owania emocjonalnego, drugi skoncentrowany jest na
partnerze interakcji, uwzgl#dnia jego punkt widzenia oraz
jego uczucia, pragnienia i oczekiwania. Badania eksperymentalne przeprowadzone przez Christiego i Geis (1970)
pozwoli y postawi" wniosek, $e makiawelista to manipulator charakteryzuj%cy si# du$% odporno!ci% na wp yw
spo eczny, zorientowany na poznanie, inicjuj%cy i kontroluj%cy struktury grupowe oraz osi%gaj%cy dobre rezultaty
w sytuacjach lu&no ustukturalizowanych, wymagaj%cych
du$ej improwizacji. Wspóln% cech% makiawelistów jest
to, $e negatywnie oceniaj% innych ludzi. Uwa$aj% ich za
niegodnych zaufania, ale tak$e leniwych, nieuczciwych,
tchórzliwych i egoistycznych. Makiawelista nie tylko nie
widzi nic niestosownego w prezentowanej wobec innych
nieufno!ci, lekcewa$eniu i braku lojalno!ci, ale wr#cz
uwa$a, $e w zwi%zku z takimi cechami osobowo!ci innych, manipulowanie lud&mi jest w pe ni uzasadnione
(Pilch, 2008).
W badaniu z 1998 roku opartym na metodzie narracyjnej (opowiadanie w pierwszej osobie „Ja”), s#dziowie
kompetentni obu p ci, na podstawie historii napisanych
przez osoby o niskim i wysokim poziomie makiawelizmu,
okre!lali, jakimi typami relacji z autorami tych$e opisów
byliby zainteresowani. Analiza tych historii wykaza a, i$
osoby o wysokim poziomie makiawelizmu cz#!ciej stosuj% strategie wykorzystuj%ce innych, za! osoby o niskim
poziomie tej cechy – strategie kooperatywne. Z badania
wynika tak$e, $e w relacji z osobami o wysokim poziomie makiawelizmu unikamy i nie wykazujemy ch#ci do
nawi%zywania wspó pracy biznesowej, wspólnego wynajmowania mieszkania czy dzielenia si# sekretami. Ponadto
autorzy tych historii, którzy zostali okre!leni jako osoby
o wysokim poziomie makiawelizmu, nie byli ani ch#tnie
widziani jako bezpo!redni szefowie, ani jako osoby, którym gotowi byliby!my po$yczy" pieni%dze. Okaza o si#
jednocze!nie, $e jedyny rodzaj relacji z makiawelistami,
który wydawa si# interesuj%cy, to w %czenie tych osób do
zespo ów debatuj%cych, czyli podj#cie niezobowi%zuj%cej
rozmowy, dyskusji czy barwnej konwersacji (Wilson,
Near i Miller, 1998). Inne badania, które dotyczy y umiej#tno!ci kooperacji, potwierdzaj% wy$ej opisane wyniki
dotycz%ce stylów komunikowania si# makiawelistów.
Z bada' Paala i Bereczkeia (2007) wynika, $e makiawelizm nie tylko ujemnie koreluje z ogólnymi wynikami
dotycz%cymi umiej#tno!ci kooperacji spo ecznej, lecz
równie$ ze wszystkimi podskalami dotycz%cymi takich
obszarów, jak wspó czucie, kierowanie si# zasadami mo-

ralnymi, akceptacja spo eczna, empatia i uczynno!". Na
podstawie wyników tej pracy mo$na scharakteryzowa"
osoby o wysokim poziomie makiawelizmu jako niezainteresowane emocjami i pomoc% innym, kieruj%ce si# swoimi korzy!ciami, nietolerancyjne, a nawet m!ciwe.
W literaturze istniej% dwa modele makiawelizmu.
Pierwszym z nich jest model wolicjonalny, w którym
uznaje si#, $e osoba o cechach makiawelicznych decyduje o tym, $e chce manipulowa". Pogl%d ten, uznaj%cy makiawelist# za !wiadomie i umy!lnie u$ywaj%cego innych
do osi%gni#cia egoistycznych celów, dominuje w wiedzy
potocznej i literaturze. Stanowisko to jest jednak krytykowane. Alternatywny model przedstawia makiawelist#
jako osob#, której brak kontaktu z w asnymi i cudzymi
emocjami. Wyniki bada' dowiod y, $e makiawelizm jest
wysoce skorelowany z aleksytymi%, w szczególno!ci
za! jest pozytywnie skorelowany z my!leniem zorientowanym na zewn%trz i z trudno!ciami w identyÞkowaniu
uczu" (Wastell i Booth, 2003).
W badaniach nad tzw. Ciemn% Triad% (Dark Triad),
na któr% sk adaj% si# trzy cechy osobowo!ci: narcyzm,
makiawelizm i subkliniczna posta" psychopatii, okaza o
si#, $e makiawelizm doros ych istotnie koreluje z trzema czynnikami Wielkiej Pi%tki: ujemnie z ugodowo!ci%
i sumienno!ci% (Austin, Farelly, Black i Moore, 2007;
Lee i Asthon, 2005; Paulhus i Williams, 2002; Vernon,
Villani, Vickers i Harris, 2008) oraz dodatnio z neurotyzmem (Austin i in., 2007; Vernon i in., 2008). Badania
wykaza y tak$e, $e w przypadku makiawelizmu 31%
wariancji jest wyja!niana przez czynniki dziedziczne, za!
39% wariancji t umacz% czynniki !rodowiskowe (Vernon
i in., 2008). Podobne wyniki zaprezentowano w innej pracy (Jakobwitz i Egan, 2006), w której równie$ wykazano
dodatni% korelacj# makiawelizmu z neurotyzmem oraz
ujemn% z ugodowo!ci% i sumienno!ci%. Ponadto w badaniu pojawi si# dodatni zwi%zek pomi#dzy pierwotnym
i wtórnym psychotyzmem a poziomem makiawelizmu.
W badaniach, w których poszukiwano zwi%zku mi#dzy
wiekiem a poziomem makiawelizmu (Christie i Geis,
1970; Mudrack, 1989), wykazano, $e poziom makiawelizmu narasta do siedemnastego roku $ycia, a nast#pnie,
zwykle po trzydziestym siódmym, czterdziestym roku
$ycia zaczyna si# obni$a". Badacze t umacz% to zjawisko przede wszystkim tym, i$ osoby w starszym wieku
najcz#!ciej zajmuj% ju$ wy$sze stanowiska i pozycje,
a zatem nie maj% potrzeby si#gania po makiaweliczne zachowania, by osi%ga" swoje cele. Poza tym uwa$a si#, $e
z wiekiem ludzie staj% si# bardziej konwencjonalni i tolerancyjni, jednocze!nie agodz%c swoje s%dy o innych,
a wi#c ich postawa mo$e by" mniej makiaweliczna ni$
w m odo!ci.

OSOBOWO() MAKIAWELICZNA I JEJ CZYNNIKI W PORÓWNANIACH MI*DZYP+CIOWYCH…

Badania nad makiawelizmem uwzgl#dniaj%ce ró$nice
mi#dzyp ciowe nie s% jednoznaczne, jednak wi#kszo!"
z nich dowodzi, $e zachowania charakterystyczne dla
makiawelistów cz#!ciej wyst#puj% u m#$czyzn ni$ u kobiet (Allsopp, Eysenck i Eysenck, 1991; Andrew, Cooke
i Muncer, 2008; Krampen, Effertz, Jostock i M,ller,
1990; McHoskey, 2001; Webster i Harmon, 2002), a ró$nice te mo$na zauwa$y" ju$ nawet u dzieci w wieku 9–12
lat (Sutton i Keogh, 2001). Podobne wyniki wcze!niej
uzyskali Steininger i Eisenberg (1976), którzy w grupie
195 studentów dowiedli wy$szego poziomu makiawelizmu u m#$czyzn. S% tak$e znane prace, w których wykazano, i$ kobiety charakteryzuj% si# wy$szym makiawelizmem ni$ m#$czy&ni (Burnett, Hunt i Chonko, 1986;
Okanes i Murray, 1980; Rayburn i Rayburn, 1996). Co
ciekawe, badania te przeprowadzono w grupie, w której
kobiety piastowa y stanowiska mened$erskie lub zajmowa y si# marketingiem, a wi#c w obu wypadkach zwi%zane by y z biznesem. Jednak w pracy Tanga i Chena
(2008) zanotowano wyniki odmienne: to w a!nie studenci
(a nie studentki) uczelni biznesowych cz#!ciej si#gali po
nieetyczne zachowania, które pozostawa y w dodatnim
zwi%zku z poziomem makiawelizmu. Zachowania te wynika y z „mi o!ci do pieni#dzy” oraz ch#ci ich zdobycia.
Warto uzupe ni", $e w grupie badaczy znajduj% si# i tacy
(Wilson i in., 1998), którzy twierdz%, i$ kobiety manipuluj% nie mniej ni$ m#$czy&ni, lecz zdecydowanie inaczej.
Wniosek ten jest spójny z rezultatami badania przeprowadzonego przez Domelsmitha i Dietcha (1978), w którym udowodniono, $e makiawelizm u m#$czyzn koreluje
ujemnie z ch#ci% do ujawniania informacji o sobie, natomiast w przypadku kobiet zale$no!" ta jest odwrotna.
Z dost#pnych prac wy ania si# wiele koncepcji postrzegania i opisywania makiawelizmu. W pracy Huntera,
Gerbinga i Bostera (1982) wyró$niono dwa odmienne modele makiawelizmu na podstawie przekona'
i cech osobowo!ci charakteryzuj%cych makiawelistów.
Pierwszy model zak ada, $e osobowo!" makiaweliczna
powstaje w przyczynowym procesie pomi#dzy rozwojem makiawelicznych przekona', b#d%cych logicznym
nast#pstwem makiawelizmu, a zmiennych osobowo!ciowych, które z kolei s% w sposób bezpo!redni z makiawelizmem zwi%zane. W tej wersji makiawelizm jest centraln% cz#!ci% modelu, b#d%c czynnikiem po!rednicz%cym
mi#dzy przekonaniami a zmiennymi osobowo!ciowymi.
Taka konstrukcja modelu powoduje, i$ korelacje pomi#dzy makiawelizmem a cechami osobowo!ci s% zawsze
wy$sze, ni$ pomi#dzy przekonaniami a tymi cechami.
W drugim modelu przekonania makiawelistów s% czynnikiem po!rednicz%cym w korelacji mi#dzy poziomem makiawelizmu a cechami osobowo!ciowymi. Przyk adowo,
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model ten wyró$nia dogmatyzm zwi%zany przyczynowo
z cynizmem, ale ju$ niezwi%zany z oszustwem, jako cechami charakteryzuj%cymi makiawelizm.
Zauwa$ono, $e w zale$no!ci od modelu stworzy" mo$na ró$nej mocy skale do pomiaru makiawelizmu. Skala
wielowymiarowa ma wiele korelatów, lecz zwi%zki te s%
s abe i cz#sto bez znaczenia, natomiast skala sk adaj%ca
si# z poszczególnych wymiarów danego sk adnika ma
mniej korelatów, ale zwi%zki, które istniej%, wydaj% si#
silniejsze i stwarzaj% lepsze mo$liwo!ci interpretacyjne
(Hunter i in., 1982).
W stosunku do wy$ej opisanych zale$no!ci mi#dzy
poziomem makiawelizmu a innymi cechami osobowo!ci
makiawelistów, które stanowi% mi#dzy innymi o ilo!ci
i jako!ci ich relacji interpersonalnych, interesuj%ce wydaje si# odniesienie makiawelizmu i jego wymiarów do
popularnej we wspó czesnych badaniach koncepcji inteligencji emocjonalnej oraz jednocze!nie do powi%zanej
zarówno z makiawelizmem, jak i z inteligencj% emocjonaln% cechy l#ku.
Termin inteligencji emocjonalnej (IE) wprowadzi do
psychologii Daniel Goleman (1997), który traktuje j% jako
konstrukt z o$ony, obejmuj%cy zdolno!" rozumienia siebie i w asnych emocji, kontrolowania i kierowania nimi,
umiej#tno!" samomotywacji, a tak$e empati# i umiej#tno!ci spo eczne. Inne deÞnicje okre!laj% inteligencj#
emocjonaln% b%d& w czterech wymiarach: spostrzeganie
emocji, wspomaganie my!lenia za pomoc% emocji oraz
rozumienie i kierowanie emocjami; b%d& pi#ciowymiarowo: poprzez inteligencj# intra- i interpersonaln%, ogólny
nastrój, radzenie sobie ze stresem, jak równie$ zdolno!ci
adaptacyjne (Matthews i in., 2004; Mayer, Salovey i Caruso, 2004). Niektóre badania wskazuj% na ró$nice w poziomie inteligencji emocjonalnej w zale$no!ci od p ci
i wieku. I tak, Mayer, Salovey i Caruso (2004) zauwa$yli,
$e poziom IE jest wy$szy u doros ych ni$ u nastolatków,
a tak$e wy$szy u kobiet ni$ u m#$czyzn. Inne badania
przynios y podobne wyniki zarówno w stosunku do p ci
(Goldenberg, Matheson i Manthler, 2006; Schutte i in.,
1998; Van Rooy, Alonso i Viswesvaran, 2005), jak i wieku (Van Rooy, Alonso i Viswesvaran, 2005). Z kolei badania zwi%zane z makiawelizmem i IE wskazuj%, $e osoby o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej maj%
s ab% tendencj# do zachowa' i przekona' makiawelicznych. Natomiast niski poziom umiej#tno!ci zwi%zanych
z rozpoznawaniem i kierowaniem emocjami zwi%zany
jest z niskim poziomem IE, wykazuj%c tak$e s aby, ale
istotny statystycznie zwi%zek z makiawelizmem (Austin
i in., 2007). Inne badania potwierdzi y ujemn% korelacj#
mi#dzy poziomem empatii a makiawelizmem (Wastell
i Booth, 2003) i jednocze!nie dowiod y, $e poziom em-
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patii jest znacz%co wy$szy w grupie kobiet ni$ m#$czyzn.
Ponadto Joliffe i Farrington (2004) wykazali, $e niski poziom empatii idzie w parze z zachowaniami przest#pczymi, przy czym relacja ta wyst#puje w przypadku przest#pczo!ci z przemoc%, natomiast nie zosta a zaobserwowana
w przypadku przest#pczo!ci na tle seksualnym. Ujemne
korelacje da y si# tak$e zaobserwowa" mi#dzy podskalami dotycz%cymi reaktywno!ci emocjonalnej i umiej#tno!ci spo ecznych a ogólnym poziomem makiawelizmu
(Andrew i in., 2008).
Metaanaliza prac badaj%cych zwi%zek inteligencji emocjonalnej ze zdrowiem wykaza a, $e istnieje dodatnia zale$no!" mi#dzy IE a zdrowiem umys owym oraz zdrowiem
psychosomatycznym (Schutte, Malouff, Thorsteinsson,
Bhullar i Rooke, 2007). Niewykluczone $e takie zale$no!ci mog% by" wyja!nione m.in. tym, i$ osoby o wy$szym
poziomie poszczególnych cech IE oceniaj% sytuacje trudne (np. sesja egzaminacyjna) jako mniej stresuj%ce, daj%c
sobie wi#ksze szanse na ich przezwyci#$enie (np. zdanie
egzaminu) (Mikolajczak, Luminet i Menil, 2006). Do podobnych wniosków doszli autorzy w pracy z roku 2007,
w której dowiedziono, $e osoby charakteryzuj%ce si# wysokim poziomem cech IE traktuj% wydarzenia trudne jako
wyzwanie, osoby za! o niskim poziomie cech IE – jako
zagro$enie. Tym samym osoby o wysokim poziomie cech
IE wy$ej oceniaj% swoj% skuteczno!" w takich w a!nie
sytuacjach (Mikolajczak i Luminet, 2008). Jednocze!nie
warto zauwa$y", $e nie znaleziono korelacji mi#dzy cechami IE i IQ (Mikolajczak, Luminet, Leroy i Roy, 2007).
Z drugiej strony – znane s% wyniki bada', które wskazuj%
na to, $e niektóre zaburzenia osobowo!ci koreluj% z wybranymi aspektami inteligencji emocjonalnej. I tak np.
wykazano znacz%c% ujemn% korelacj# mi#dzy rozumieniem emocji, a wszystkimi dwunastoma zaburzeniami
osobowo!ci diagnozowanymi za pomoc% kwestionariusza PDQ – 4+ (The Personality Diagnostic Questionnaire
– 4+), czyli 12 zaburzeniami osobowo!ci w oparciu
o DSM-IV: osobowo!" paranoidalna, schizoidalna, schizotypowa, histroniczna, narcystyczna, antyspo eczna,
borderline, unikaj%ca, zale$na, obsesyjno-kompulsywna, bierno-agresywna czy w ko'cu depresyjna. Podobne
ujemne korelacje zauwa$ono mi#dzy wymienionymi zaburzeniami osobowo!ci (z wyj%tkiem osobowo!ci histronicznej) a umiej#tno!ci% regulowania emocji. Dodatkowo
badania te wykaza y, $e istnieje znacz%ca ujemna korelacja pomi#dzy wysokim poziomem jednej z cech charakteryzuj%cych IE (monitorowanie w asnych emocji) a takimi
zaburzeniami osobowo!ci, jak osobowo!" schizoidalna
i antyspo eczna, jak równie$ dodatnia korelacja z osobowo!ci% histroniczn% (Leible i Snell, 2004).

Inne badania potwierdzaj%, $e inteligencja emocjonalna ujemnie koreluje z poziomem depresji oraz l#ku
(Fernandez-Berrocal, Alcaide, Extremera i Pizarro, 2006).
Mandal (2007) w pracy weryÞkuj%cej zwi%zek mi#dzy
makiawelizmem a szczególnym rodzajem l#ku – l#kiem
przed sukcesem – dowiod a, $e zarówno p e" (m#$czy&ni), jak i wysoki poziom makiawelizmu s% predyktorami
tego$ l#ku. Wspomniane badania potwierdzaj%, $e uzasadnione staje si# w %czenie l#ku jako zmiennej, która oprócz
inteligencji emocjonalnej mo$e pomóc w charakterystyce
osobowo!ci makiawelicznej.
Poj#cie „l#k” jest cz#sto u$ywane w literaturze przedmiotu zamiennie z poj#ciem „strach”. Podstawowe ró$nice
mi#dzy tymi poj#ciami zwi%zane s% z wyst#powaniem lub
nieobecno!ci% bezpo!redniego zagro$enia. L#k powstaje
wtedy, gdy nie potraÞmy dok adnie tego zagro$enia okre!li", a zatem jest bardziej stanem psychicznym zwi%zanym
z poczuciem zagro$enia, co jednak namacalnie zagro$eniem nie jest (Carson, Butcher i Mineka, 2005). W opinii
Barlowa (1991) l#k jest z o$on% mieszanin% emocji i my!li
o znacznym rozproszeniu, wi%$%c% si# ze z ym nastrojem,
obawami o przysz o!", poczuciem niemo$no!ci przewidzenia zagro$e' i zapanowania nad nimi. L#k okazuje
si# pozytywnie skorelowany z makiawelizmem (Christie
i Geis, 1970), co mo$e mie" zwi%zek z wykazan% w innym badaniu pozytywn% korelacj% mi#dzy makiawelizmem a poziomem neurotyzmu (Jakobwitz i Egan, 2006).
Ponadto poziom l#ku w relacjach spo ecznych zwi%zany
jest negatywnie z poziomem inteligencji emocjonalnej
(Summerfeldt, Kloosterman, Anthony i Parker, 2006).
Wspomniany ju$ wcze!niej poziom neurotyzmu koreluje
w sposób istotny równie$ z inteligencj% p ynn%, ale tylko
wówczas, gdy mamy do czynienia z osobami o wysokim
poziomie l#ku, nie za! gdy osoba badana ma niski poziom
l#ku (MoutaÞ, Furnham i Tsaousis, 2006).
Bior%c pod uwag# wyniki bada' dotycz%ce makiawelizmu, l#ku, cech osobowo!ci czy inteligencji emocjonalnej, zasadne wydaje si# przyjrzenie si# tym zmiennym
w odr#bnym badaniu. Podj#cie tego badania jest tym
istotniejsze, $e do tej pory nie zajmowano si# relacjami
mi#dzy wy$ej wymienionymi zmiennymi w stosunku do
struktury czynnikowej makiawelizmu, dodatkowo przy
uwzgl#dnieniu p ci osób badanych.
W niniejszej pracy podj#to prób# weryÞkacji nast#puj%cych hipotez badawczych:
Hipoteza 1. M#$czy&ni charakteryzuj% si# wy$szym poziomem makiawelizmu ni$ kobiety.
Hipoteza 1a. Czynnik p ci w interakcji z czynnikiem
inteligencji emocjonalnej ró$nicuje nasilenie makiawelizmu.
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Hipoteza 2. Osoby o wysokim poziomie makiawelizmu
maj% niski poziom inteligencji emocjonalnej.
Hipoteza 3. Wraz z nasileniem cechy l#ku wzrasta makiawelizm.
Podj#to tak$e prób# szczegó owego wyja!nienia tych
zale$no!ci, bior%c pod uwag# wieloczynnikowe rozumienie struktury makiawelizmu, sk adaj%cego si# z elementów takich, jak cynizm, pochlebstwo, niemoralno!"
i oszustwo (por. Christie i Geis, 1970; Hunter, Gerbing
i Boster, 1982).
Opis badanej grupy, procedura i narz dzia badawcze
W badaniu wzi# o udzia 114 m#$czyzn i 137 kobiet w wieku od 18 do 69 lat (M = 40,29, SD = 13,65;
MK = 38,09, SDK = 13,39; MM = 42,93, SDM = 13,55).
Grupa ta by a zró$nicowana ze wzgl#du na wykszta cenie
(podstawowe – 10%, zawodowe – 15%, !rednie – 38%,
wy$sze – 24%, podyplomowe – 3%, nie poda o – 10%),
status materialny (dochód netto na cz onka rodziny: do
600 z – 17%, 600–1000 z – 30%, 1000–2000 z – 18%,
powy$ej 2000 z – 12%, nie poda o – 23%) oraz zawód
i rodzaj zatrudnienia (zmienne jako!ciowe – stanowiska
Þzyczne i umys owe). Badanie, b#d%ce cz#!ci% wi#kszego projektu badawczego dotycz%cego makiawelizmu
w rodzinach biologicznych, przeprowadzono na terenie
Polski, g ównie województw mazowieckiego, !l%skiego, ódzkiego i lubelskiego, a osoby badane pochodzi y
zarówno z miast wojewódzkich, jak i mniejszych miasteczek czy wsi (rozk ad zbli$ony do rzeczywistego dla
ludno!ci Polski). Uczestnicy zostali wybrani metod%
kuli !nie$nej; umawiani byli telefonicznie lub e-mailowo na termin badania. Ka$dy uczestnik mia bezpo!redni kontakt z badaczem, który przedstawia im naukowy
cel badania (poznanie wyst#puj%cych zale$no!ci mi#dzy
cechami osobowo!ciowymi), poinformowa o anonimowym charakterze pomiaru, zapoznawa z zestawem kwestionariuszy oraz prosi o pisemne wyra$enie zgody na
udzia w badaniu. Jedynym podawanym przez badanych
powodem odmowy udzia u w badaniu by „brak czasu
na wype nienie kwestionariuszy” (15% respondentów).
Je!li osoba badana tak% zgod# wyrazi a, przyst#powa a
do wype niania arkuszy badawczych. Badanie odbywa o
si# w domach osób badanych, w obecno!ci badacza lub
jednego z trzech jego pomocników (ankieterów). Po zako'czeniu osoba badana wk ada a wype nione kwestionariusze do koperty, któr% samodzielnie zakleja a i oddawa a badaczowi.
Dla celów niniejszej pracy z kompletnej bazy danych
wyodr#bniono wyniki pomiaru trzema kwestionariuszami
badawczymi – Skal% MACH IV (Christie i Geis, 1970),
Kwestionariuszem do Badania Inteligencji Emocjonalnej
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(Przybylska, 2003) oraz Kwestionariuszem STAI (Spielberger, Gorsuch i Lushene, 1970).
Skale: MACH IV i MACH V s% jedynymi ogólnie dost#pnymi kwestionariuszami pozwalaj%cymi na pomiar
makiawelizmu u doros ych. Poniewa$ Skala MACH V jest
metod% szeroko krytykowan% w literaturze ze wzgl#du
na procedur# konstrukcji oraz nisk% rzetelno!" (Drwal,
1995; Fehr, Samsom i Paulhus, 1992), w niniejszym badaniu zdecydowano si# na zastosowanie Skali MACH IV,
maj%cej bardziej satysfakcjonuj%ce wska&niki psychometryczne (" Cronbacha > 0,70) (por. Pilch, 2008). Zawiera
ona 20 stwierdze' zaczerpni#tych z dzie Machiavellego,
odnosz%cych si# do stosowania pochlebstw, oszustw,
jak te$ cynicznych i tradycyjnie niemoralnych pogl%dów. Stwierdzenia te s% punktowane zgodnie ze skal%:
od 7 (ca kowita zgoda) przez 4 (nie mam zdania) do 1
(ca kowity brak zgody), gdy potwierdzaj% postaw# makiawelistyczn%. Mimo $e skala ta wed ug za o$e' autorów skonstruowana by a z trzech kategorii stwierdze'
(pogl%dy, taktyka, moralno!"), wykorzystywano jedynie
jej sumaryczny wynik. Prace kolejnych autorów wykazay jednak wieloczynnikowo!" tej skali (por. Pilch, 2008).
W niniejszym badaniu, oprócz ogólnego rozumienia makiawelizmu, postanowiono przyjrze" si# bli$ej jego strukturze czteroczynnikowej (Corral i Calvette, 2000; Hunter
i in., 1982), identyÞkuj%c zwi%zki mi#dzy poszczególnymi sk adnikami makiawelizmu (oszustwo, pochlebstwo,
niemoralno!", cynizm), a inteligencj% emocjonaln% i l#kiem w odniesieniu do ró$nic mi#dzyp ciowych. Czynnik
„oszustwo” okre!la brak szczero!ci i uczciwo!ci w relacjach spo ecznych; „pochlebstwo” wyznacza zachowania
polegaj%ce na mówieniu innym ludziom tego, co chc%
us ysze"; czynnik „niemoralno!"” wskazuje na wyznawanie pogl%dów, $e ludzie ogólnie s% &li i nie post#puj%
zgodnie z powszechnie przyj#tymi zasadami moralnymi;
„cynizm” za! jest zespo em pogl%dów okre!laj%cych ludzi jako niegodnych zaufania i o sk onno!ciach przest#pczych.
Kwestionariusz do Badania Inteligencji Emocjonalnej
sk ada si# z 50 stwierdze', które zosta y uj#te w 5 podskal, zgodnie z za o$eniami konstruktu inteligencji emocjonalnej Saloveya i Sluytera (za: Goleman, 1997), który
obejmuje nast#puj%ce zdolno!ci: (1) znajomo!" w asnych
emocji, !wiadomo!" emocjonalna (ekspresja i werbalizacja emocji); (2) kierowanie w asnymi emocjami, regulacja
emocji (kontrola emocji negatywnych, wzbudzanie emocji pozytywnych); (3) rozpoznawanie emocji innych osób
(empatia, uwzgl#dnianie emocji innych ludzi w dzia aniu); (4) zdolno!" motywowania si# (automotywacja do
pracy, wykorzystanie swoich emocji do mobilizowania
siebie, orientacja na sukces i osi%gni#cia); (5) nawi%zywa-
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nie i podtrzymywanie kontaktów spo ecznych (tworzenie
satysfakcjonuj%cych relacji z innymi, umiej#tno!" pracy
w grupie). Osoby badane ustosunkowuj% si# do stwierdze', zaznaczaj%c odpowied& na pi#ciopunktowej skali
– od 4 (zawsze) przez 3 (cz#sto), 2 (czasami), 1 (rzadko)
do 0 (nigdy). Trafno!" i rzetelno!" kwestionariusza zosta a zweryÞkowana statystycznie i uznana za satysfakcjonuj%c% (Przybylska, 2003). " Cronbacha obliczona dla
tego kwestionariusza wynios a 0,79.
Poziom l#ku oceniono za pomoc% Inwentarza do pomiaru l#ku jako stanu i jako cechy (State-Trait Anxiety
Inventory – STAI) opracowanego przez Spielbergera,
Gorsucha i Lushene’a (za: Sosnowski, 1977). Autorami
polskiej wersji tego kwestionariusza s% Spielberger,
Strelau, Tysarczyk i Wrze!niewski (Sosnowski i Wrze!niewski, 1983). Inwentarz ten zbudowany jest z dwu
oddzielnych 20–itemowych skal: skali X–1, przeznaczonej do pomiaru l#ku jako stanu, oraz skali X–2, mierz%cej cech# l#ku. W niniejszym badaniu wzi#to pod uwag#
jedynie wyniki drugiej z wymienionych skal, w której
kategorie odpowiedzi dotycz% cz#sto!ci wyst#powania
u badanego odczu" zwi%zanych z cech% l#ku, opisanych
w zdaniach twierdz%cych. Badany ma do wyboru odpowiedzi: „prawie nigdy”, „rzadko”, „cz#sto”, „prawie
zawsze”. Z przeprowadzonych bada' nad rzetelno!ci%
polskiej wersji kwestionariusza uzyskano wysokie wspó czynniki zgodno!ci wewn#trznej: od 0,84 do 0,94, oraz
stabilno!ci bezwzgl#dnej: 0,79. Ocena trafno!ci inwentarza, wykonana poprzez korelowanie jego wyników z innymi kwestionariuszami mierz%cymi cech# l#ku, równie$
dostarczy a wyników zgodnych z oczekiwaniami badaczy (zob. Sosnowski i Wrze!niewski, 1983).

Tabela 1.
Wyniki analiz UNIANOVA dla ogólnego wymiaru makiawelizmu: Testy F
Zmienne niezale$ne

Makiawelizm

Inteligencja emocjonalna

06,416**

P e"

07,186**

Inteligencja emocjonalna × p e"

00,171**

Znajomo!" w asnych emocji

00,280**

P e"

08,966**

Znajomo!" w asnych emocji × p e"

01,436**

Kierowanie w asnymi emocjami

09,600**

P e"

11,004**

Kierowanie w asnymi emocjami × p e"

00,603**

Zdolno!" motywowania si#

03,731**

P e"

09,234**

Zdolno!" motywowania si# × p e"

02,832^*

Rozpoznawanie emocji u innych

01,641**

P e"

04,485**

Rozpoznanie emocji u innych × p e"

00,804**

Umiej#tno!" nawi%zywania kontaktów

00,255**

P e"

07,514**

Umiej#tno!" nawi%zywania kontaktów × p e"

02,190**

Cecha l#ku

13,014**

P e"

13,605**

Cecha l#ku × p e"

00,723**

* p < 0,05; ** p < 0,01; ^p = 0,06

Wyniki
W celu weryÞkacji postawionych hipotez badawczych
wykonano seri# dwuczynnikowych, jednozmiennowych
analiz wariancji (UNIANOVA). Jako zmienne zale$ne w %czone zosta y do modelu kolejno makiawelizm
oraz jego czynniki: cynizm, pochlebstwo, niemoralno!"
i oszustwo. Zmienn% niezale$n% obecn% we wszystkich
testowanych modelach by a p e". Pozosta e czynniki w %czane w kolejnych modelach, to: inteligencja emocjonalna, znajomo!" w asnych emocji, kierowanie w asnymi
emocjami, zdolno!" motywowania si#, rozpoznawanie
emocji u innych, umiej#tno!" nawi%zywania kontaktów
oraz cecha l#ku. Zmienne niezale$ne o charakterze ci%g ym przekszta cono wed ug percentyli na zmienne kategorialne (3 poziomy).
Testy efektów mi#dzyobiektowych dla zmiennej zale$nej makiawelizm zawarto w Tabeli 1.

Rezultaty analiz, w których zmienn% zale$n% by ogólny makiawelizm, potwierdzi y istotne znaczenie czynnika
„p e"”, pozwalaj%c na przyj#cie Hipotezy 1. W ka$dym
z analizowanych modeli wykazano istotny efekt tego
czynnika: m#$czy&ni wykazali si# wy$szym makiawelizmem ni$ kobiety (MM = 91,61; MK = 87,02; wyniki analiz kontrastów na poziomie p < 0,01). Dalsze analizy nie
pozwoli y jednak potwierdzi" Hipotezy 1a, zak adaj%cej,
$e p e" w interakcji z inteligencj% emocjonaln% ró$nicuje nasilenie makiawelizmu: w!ród testowanych modeli
zaobserwowano wyst#powanie tylko jednej interakcji,
w dodatku istotnej na poziomie tendencji statystycznej
(zob. Rysunek 1). Za jej pomoc% opisa" mo$na zmienn%
„makiawelizm” jako zale$n% od p ci, ale wy %cznie w stosunku do niskiej i !redniej zdolno!ci motywowania si#.
W obu wypadkach m#$czy&ni charakteryzuj% si# istotnie
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(p < 0,01) wy$szym poziomem makiawelizmu ni$ kobiety. Dodatkowo zauwa$y" nale$y, $e istotne statystycznie
(p < 0,01) s% ró$nice mi#dzy !rednimi makiawelizmu obliczonymi dla wysokiej i !redniej zdolno!ci motywowania si# w grupie m#$czyzn, jak i ró$nice mi#dzy !rednimi
makiawelizmu obliczonymi dla niskiej i !redniej zdolno!ci motywowania si# w grupie kobiet.
Na podstawie otrzymanych wyników przyj%" mo$na
Hipotez# 2, która zak ada a, $e wysokiemu makiawelizmowi towarzyszy niski poziom inteligencji emocjonalnej. Zanotowano istotne zale$no!ci w odniesieniu do
ogólnej inteligencji emocjonalnej (p < 0,01) oraz dwóch
jej wymiarów: kierowania w asnymi emocjami (p < 0,01)
i zdolno!ci motywowania si# (p < 0,05). Odmienn%,
istotn% statystycznie (p < 0,01) zale$no!" zaobserwowano w przypadku cechy l#ku: wraz z jej wzrostem ro!nie
poziom makiawelizmu. Potwierdzono tym samym tak$e
Hipotez# 3. Wykresy !rednich dla wymienionych czynników (efekty g ówne) zobrazowano na Rysunku 2.
W dalszych analizach wzi#to pod uwag# tak$e poszczególne czynniki makiaweliczne, w %czaj%c je kolejno do
modeli uwzgl#dniaj%cych interakcje p ci i wymiarów inteligencji emocjonalnej. Wyniki tych analiz przedstawiono w Tabeli 2.

Rysunek 1.
(rednie dla zmiennej „makiawelizm” w zale$no!ci od czynnika „p e"” i zdolno!ci motywowania si#.
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Rysunek 2.
Porównanie !rednich dla istotnych efektów g ównych zmiennej zale$nej „makiawelizm”.

Otrzymane rezultaty pozwoli y na wnioskowanie o nast#puj%cych interakcjach zachodz%cych mi#dzy analizowanymi zmiennymi: umiej#tno!" nawi%zywania kontaktów w interakcji z czynnikiem p ci ró$nicuje poziom
niemoralno!ci (p < 0,05, por. Rysunek 3), zdolno!" motywowania si# w interakcji z czynnikiem p ci ró$nicuje
poziom cynizmu (p = 0,06, por. Rysunek 4) oraz rozpoznawanie emocji u innych w interakcji z czynnikiem p ci
ró$nicuje poziom cynizmu (p = 0,06, por. Rysunek 5).
W przypadku interakcji zaprezentowanej na Rysunku 3
zanotowano efekt prosty p ci: m#$czy&ni maj% istotnie
(p < 0,05) wy$szy poziom niemoralno!ci ni$ kobiety,
jednak zale$no!" ta jest istotna statystycznie wy %cznie
w grupie osób o wysokiej umiej#tno!ci nawi%zywania
kontaktów.
W odniesieniu do interakcji przedstawionej na Rysunku 4 tak$e zanotowano efekt prosty p ci: m#$czy&ni maj%
wy$szy poziom cynizmu ni$ kobiety, jednak pod warunkiem, $e osoby te jednocze!nie charakteryzuj% si# nisk%
lub !redni% zdolno!ci% motywowania si#.
Rysunek 5 prezentuje interakcj#, dla której równie$ wykazano istnienie efektu prostego p ci: m#$czy&ni cechuj%
si# wy$szym poziomem cynizmu ni$ kobiety, jednak zale$no!" ta istotna jest wy %cznie w grupie osób o niskim
poziomie rozpoznawania emocji u innych.
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Tabela 2.
Wyniki analiz UNIANOVA dla czynników makiawelicznych: Testy F
Zmienne niezale$ne

Zmienne zale$ne
cynizm

pochlebstwo

niemoralno!"

oszustwo

Inteligencja emocjonalna

06,248**

0,607**

2,066**

6,265**

P e"

06,318**

4,789**

2,773**

0,127**

Inteligencja emocjonalna × p e"

01,492**

0,553**

0,333**

0,043**

Znajomo!" w asnych emocji

01,075**

0,048**

0,125**

1,859**

P e"

06,270**

5,159**

2,970**

0,026**

Znajomo!" w asnych emocji × p e"

01,765**

1,136**

0,051**

0,507**

Kierowanie w asnymi emocjami

05,370**

1,185**

5,393**

6,290**

P e"

08,501**

4,938**

4,517**

0,210**

Kierowanie w asnymi emocjami × p e"

00,300**

0,203**

0,369**

2,246**

Zdolno!" motywowania si#

01,689**

1,441**

1,520**

1,357**

P e"

07,924**

6,625**

2,723**

0,001**

Zdolno!" motyw. si# × p e"

02,751^*

0,830**

2,401**

0,787**

Rozpoznawanie emocji u innych

00,666**

0,138**

0,141**

1,411**

P e"

04,760**

3,414^*

3,038**

*0,520**

Rozpoznawanie emocji u innych × p e"

02,778^*

1,966**

1,804**

1,219**

Umiej#tno!" nawi%z. kontaktów

01,424**

0,177**

0,332**

1,074**

P e"

07,024**

6,597**

3,785**

0,094**

Umiej#tno!" nawi%zywania kontaktów × p e"

00,093**

0,847**

3,762**

0,815**

Cecha l#ku

08,578**

6,486**

3,985**

4,743**

P e"

11,489**

6,743**

4,636**

0,071**

Cecha l#ku × p e"

00,936**

2,293**

0,253**

2,095**

* p < 0,05; ** p < 0,01, ^ p = 0,06

Co do dwóch zmiennych zale$nych: cynizmu i oszustwa, zaobserwowano wyst#powanie nast#puj%cych
efektów g ównych: czynnika l#ku, kierowania w asnymi
emocjami i ogólnego wyniku inteligencji emocjonalnej
(zob. Rysunki 6 i 7). Czynnikami ró$nicuj%cymi poziom
niemoralno!ci s%: kierowanie w asnymi emocjami i cecha
l#ku (zob. Rysunek 8), za! w przypadku zmiennej „pochlebstwo” jedynym czynnikiem wp ywaj%cym istotnie
na jej poziom jest cecha l#ku (zob. Rysunek 9).
Testy post hoc przeprowadzone w modelach zawieraj%cych zmienn% zale$n% „cynizm” (por. Rysunek 6) wykaza y wiele istotnych (p < 0,05) zale$no!ci. Po pierwsze, osoby o niskiej inteligencji emocjonalnej cechuj% si#
wy$szym cynizmem ni$ te o !redniej i wysokiej IE. Po
drugie, osoby o niskiej zdolno!ci kierowania w asnymi

emocjami cechuj% si# wy$szym poziomem cynizmu ni$ te
o wysokiej zdolno!ci w tym zakresie; podobna zale$no!"
wyst#puje mi#dzy osobami o !rednim i wysokim poziomie tej zdolno!ci. Po trzecie, osoby o wysokim poziomie
l#ku maj% jednocze!nie wy$szy poziom cynizmu ni$ osoby o niskim poziomie l#ku.
Testy post hoc przeprowadzone w modelach zawieraj%cych zmienn% zale$n% „oszustwo” (por. Rysunek 7)
wskaza y na kolejne istotne (p < 0,05) zale$no!ci. Osoby
o niskiej inteligencji emocjonalnej cechuj% si# wy$szym
poziomem zmiennej „oszustwo” ni$ te o !redniej i wysokiej IE, osoby o niskiej zdolno!ci kierowania w asnymi
emocjami cechuj% si# wy$szym poziomem oszustwa ni$
te o !redniej i wysokiej zdolno!ci w tym zakresie, natomiast osoby o !rednim poziomie l#ku charakteryzuj% si#
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Rysunek 3.
(rednie dla zmiennej „niemoralno!"” w zale$no!ci od czynnika „p e"” i umiej#tno!ci nawi%zywania kontaktów.

Rysunek 5.
(rednie dla zmiennej „cynizm” w zale$no!ci od czynnika
„p e"” i rozpoznawania emocji u innych.

Rysunek 4.
(rednie dla zmiennej „cynizm” w zale$no!ci od czynnika
„p e"” i zdolno!ci motywowania si#.

Rysunek 6.
Porównanie !rednich dla istotnych efektów g ównych zmiennej zale$nej „cynizm”.

36

ANNA SIWY-HUDOWSKA, ANNA KIESZKOWSKA-GRUDNY

Rysunek 7.
Porównanie !rednich dla istotnych efektów g ównych zmiennej zale$nej „oszustwo”.

ni$szym poziomem oszustwa ni$ osoby o wysokim poziomie l#ku.
Testy post hoc przeprowadzone w modelach zawieraj%cych zmienn% zale$n% „niemoralno!"” (por. Rysunek 8)
wskaza y na nast#puj%ce istotne (p < 0,05) zale$no!ci:
osoby o ni$szej zdolno!ci kierowania w asnymi emocjami cechuj% si# wy$szym poziomem niemoralno!ci
ni$ osoby o !rednim i wysokim nat#$eniu tej zdolno!ci,
a osoby o niskim poziomie l#ku maj% ni$sze nat#$enie
niemoralno!ci ni$ te o wysokim poziomie l#ku.
Testy post hoc przeprowadzone w modelach zawieraj%cych zmienn% zale$n% „pochlebstwo” (por. Rysunek 9)
i czynnik „l#k” wykaza y, $e osoby o niskim poziomie
l#ku charakteryzuj% si# istotnie (p < 0,01) ni$szym nat#$eniem zmiennej „pochlebstwo” ni$ osoby o wysokim
poziomie l#ku.
Oprócz wy$ej opisanych efektów prostych czynnika
„p e"”, zmienna ta ró$nicuje (efekt g ówny) tak$e poziom
cynizmu i pochlebstwa w pozosta ych testowanych modelach. W ka$dym modelu zanotowano wy$sze wyniki

Rysunek 8.
Porównanie !rednich dla istotnych efektów g ównych zmiennej zale$nej „niemoralno!"”.

Rysunek 9.
Porównanie !rednich dla istotnych efektów g ównych zmiennej zale$nej. „pochlebstwo”.
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w grupie m#$czyzn w zakresie obu zmiennych zale$nych. Istotny statystycznie efekt g ówny p ci stwierdzono tak$e w modelach zmiennej zale$nej „niemoralno!"”,
gdzie zmiennymi niezale$nymi by y: kierowanie w asnymi emocjami i cecha l#ku. Równie$ w tym wypadku
m#$czy&ni charakteryzowali si# wy$szym ni$ kobiety
poziomem zmiennej zale$nej. W modelach dotycz%cych
zmiennej „oszustwo” nie zaobserwowano $adnych istotnych efektów p ci.
Dyskusja
Podsumowuj%c wyniki niniejszego badania, w pierwszej kolejno!ci warto zwróci" uwag# na istotne ró$nice
mi#dzyp ciowe, jakie odnotowano dla ogólnego makiawelizmu oraz jego czynników: cynizmu, pochlebstwa
i niemoralno!ci (por. Tabele 1 i 2): potwierdzono, $e
m#$czy&ni charakteryzuj% si# wy$szym poziomem cech
makiawelicznych ni$ kobiety (Hipoteza 1).
Porównuj%c ze sob% zachowania spo eczne kobiet i m#$czyzn, mo$na ogólnie powiedzie", $e kobiety bardziej ni$
m#$czy&ni przywi%zuj% wag# do tego, co wi%$e si# z $yciem osobistym i kontaktami mi#dzy lud&mi, lepiej nadaj% i odbieraj% sygna y spo eczne, szczególnie te przekazywane za pomoc% komunikatów niewerbalnych, utrzymuj%
bli$sze, d u$sze i regularniejsze kontakty z przyjació mi,
dziel%c si# z nimi przede wszystkim swoimi uczuciami,
podczas gdy !wiat m#$czyzn, to g ównie „!wiat przedmiotów” (Moir i Jessel, 1997, s. 142). Spo ecze'stwo ma
tak$e odmienne oczekiwania wobec ka$dej z p ci: podczas gdy kobiety nagradzane s% za opieku'czo!", uleg o!"
i pasywno!", rola m#$czyzny uto$samiana jest raczej
z sukcesem i rywalizacj% zawodow%. Bior%c pod uwag#
cech# makiawelizmu, uzasadnione wi#c wydaje si# to, $e
jej niskie nat#$enie idzie w parze szczególnie z kobiecym
charakterem zwi%zków z innymi lud&mi i umiej#tno!ciami w tym obszarze. Od kobiet cz#sto wr#cz oczekuje si#
interpersonalnego ciep a, zrozumienia cudzych potrzeb
i wychodzenia im naprzeciw, zdolno!ci analizowania
i rozumienia problemów mi#dzyludzkich, a pojawienie
si# u nich zachowa' makiawelicznych w relacjach, czy
osi%ganie sukcesów zawodowych, bywa gorzej oceniane ni$ te same zachowania przejawiane przez m#$czyzn.
W badaniach Mandal (2004) respondenci obojga p ci,
oceniaj%c tak zwane kobiety sukcesu, wyra$ali g #bokie
przekonanie, $e sukces zawodowy odbywa si# kosztem
funkcjonowania rodzinnego. Ponadto m#$czy&ni wskazywali na miejsce, jakie powinna zajmowa" kobieta
w spo ecze'stwie, w tym tak$e na jej podporz%dkowanie
wzgl#dem m#$czyzn. Tak$e sama kobieta, dokonuj%c
oceny w asnych zdolno!ci interpersonalnych, umiej#tno!ci nawi%zywania kontaktów, porównuje je raczej do
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umiej#tno!ci innych podobnych do niej kobiet, nie za!
do „ch odnych emocjonalnie” m#$czyzn. Jak wykaza a
Mandal (2004) d%$enie do sukcesu cz#sto traktowane jest
przez kobiety jako zagro$enie dla ich kobieco!ci.
Innym problemem mo$e by" fakt, $e zgodnie z otrzymanymi w tym badaniu wynikami, wysokiemu makiawelizmowi (zarówno u kobiet, jak i u m#$czyzn) towarzyszy
wysoki poziom l#ku, co potwierdza Hipotez# 3. Zale$no!"
ta w dodatku dotyczy nie tylko ogólnego makiawelizmu,
lecz tak$e wszystkich jego wymiarów. Nawi%zuj%c do
wspomnianych na wst#pie bada' (Mandal, 2007), w których zachowania makiaweliczne okaza y si# pozytywnie
zwi%zane z l#kiem przed sukcesem, relacj# t# wyja!ni"
mo$na m.in. tym, $e mimo silnego d%$enia makiawelisty
do sukcesu ma on du$% !wiadomo!" mo$liwych negatywnych konsekwencji jego osi%gni#cia, jak cho"by zazdro!ci innych ludzi. Przewidywania te z kolei mog% si# wi%za" z naturaln% u makiawelistów nieufno!ci% wzgl#dem
innych, zachowywaniem dystansu czy podejrzliwo!ci%.
Zgodnie z badaniami (Endler, 1975; Mothersill, Dobson
i Neufeld, 1986), cecha l#ku mierzona kwestionariuszem
STAI jest zwi%zana z wyst#powaniem poczucia braku
bezpiecze'stwa przede wszystkim w sytuacjach interpersonalnych, gdy pojawia si# zagro$enie ego. Bior%c pod
uwag# to, $e makiawelizm stanowi zespó pogl%dów na
natur# ludzk%, zgodnie z którymi ludzie s% &li (czynnik
„niemoralno!"”) i nie powinno si# im ufa" (czynnik „cynizm”), a wi#c stanowi% rodzaj antycypowanego zagro$enia, wspó wyst#puj%cy z makiawelizmem l#k mo$e
by" czynnikiem decyduj%cym o nienawi%zywaniu relacji
z innymi lud&mi lub wycofywaniu si# z nich. Odnosz%c
si# do rezultatów bada', które wskazuj% na dodatni% korelacj# makiawelizmu z neurotyczno!ci%, której l#k jest
istotnym sk adnikiem, mo$na tak$e wnioskowa" o istnieniu innego rodzaju zale$no!ci: neurotykom nie tylko
trudno nawi%zywa" i utrzymywa" relacje z innymi lud&mi, ale tak$e innym trudno zrozumie" i zaakceptowa"
zró$nicowane i nieprzewidywalne reakcje emocjonalne
neurotyka, zw aszcza w relacjach d ugotrwa ych. Jak pisz% Christie i Geis (1970), makiaweli!ci nierzadko oceniani s% jako „czaruj%cy”, jednak dotyczy to wy %cznie
kontaktów krótkotrwa ych, podobnie jak to bywa w wypadku neurotyków opisywanych przez Horney (1994)
– przestaj% by" atrakcyjni w momencie, gdy odrzucaj%
pocz%tkow% bezpieczn% fasad# i zaczynaj% wyra$a" swoje nieakceptowane spo ecznie potrzeby (Pilch, 2008).
Powy$sze rozwa$ania mo$na dodatkowo uzupe ni" innym stwierdzeniem Horney (1982, s. 56–57): „Ka$dy
impuls ma potencjaln% moc wywo ania l#ku, je$eli tylko
odkrycie lub zaspokojenie go wi%za oby si# z naruszeniem innych $ywotnych interesów lub potrzeb jednostki
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i je$eli jest on wystarczaj%co silny lub gwa towny. (…)
G ównym &ród em l#ku s% ró$nego rodzaju wrogie impulsy”. Wyst#powanie wysokiego poziomu l#ku u makiawelistów da oby si# wi#c tak$e wyt umaczy" – zgodnie
z koncepcj% Horney – obecno!ci% uczucia wrogo!ci czy
z o!ci wobec innych, które to impulsy s% jednak nie!wiadomie wypierane lub projektowane na otoczenie po to, by
zachowa" dobre mniemanie o sobie lub utrzyma" akceptacj# innych ludzi, czego konsekwencj% jest przekonanie
makiawelisty o tym, $e to nie on sam jest nadawc% wrogich impulsów, ale ludzie, z którymi ma kontakt. Procesy
te s% nie!wiadome, a wi#c cz owiek nie ma nad nimi
kontroli, nie kontroluje tak$e samej mo$liwo!ci wyra$ania niechcianych emocji. „Funkcj% uboczn% projekcji jest
zaspokojenie potrzeby uzasadniania w asnych zachowa'.
To nie jednostka chce oszukiwa", kra!", wykorzystywa"
czy poni$a", ale to inni chc% tak post#powa" w stosunku
do niej” (Horney, 1982, s. 61). Otrzymane w tym badaniu
wyniki analiz (zob. Tabela 2) wydaj% si# potwierdza" to
za o$enie, gdy$ cecha l#ku zarówno u kobiet, jak i u m#$czyzn s abo, ale istotnie ró$nicuje poziom cynizmu, który
oznacza przekonanie, i$ ludzie maj% sk onno!ci do pope niania przest#pstw i nie nale$y im ufa".
W odniesieniu do relacji mi#dzy makiawelizmem a inteligencj% emocjonaln% (zob. Tabela 1) zauwa$y" mo$na,
$e poziom makiawelizmu jest ró$nicowany przez ogóln% inteligencj# emocjonaln% oraz jej wymiary: kierowanie w asnymi emocjami i zdolno!" motywowania si#
(zob. Rysunek 2), przy czym drugi z wymiarów wchodzi
w interakcj# z p ci% (zob. Rysunek 1). W ka$dym wypadku wyst%pi a negatywna zale$no!" – makiawelizm jest
wy$szy w!ród osób o niskich wynikach czynników IE.
Wnioskowa" wi#c mo$na, $e – zgodnie z przypuszczeniem (Hipoteza 2) – wysokiemu makiawelizmowi towarzyszy niska samo!wiadomo!" emocjonalna, rzadkie i mao intensywne do!wiadczanie prze$y" emocjonalnych,
my!li i zachowa' z nimi zwi%zanych. Interesuj%ce jest,
$e w przypadku zdolno!ci motywowania si# zanotowano
wyst#powanie ró$nic mi#dzyp ciowych wp ywaj%cych na
poziom makiawelizmu, ale wy %cznie w stosunku do niskiego i !redniego nat#$enia tego$ czynnika IE. Oznacza
on m.in. zdolno!" do odk adania w czasie zaspokajania
pragnie', co ma u atwia" osi%ganie zamierzonych celów.
Umiej#tno!" ta mo$e si# wyra$a" na przyk ad wy$sz%
koncentracj% uwagi, samoopanowaniem czy samoaktywacj%. Brak takiej zdolno!ci mo$e sprzyja" uciekaniu si#
do innych, natychmiastowych sposobów realizacji swoich
pragnie', tak aby bez wzgl#du na okoliczno!ci móc osi%gn%" zamierzony sukces. Jak ju$ wspomniano, taka determinacja jest bardziej akceptowalna spo ecznie u m#$czyzn ni$ u kobiet, st%d by" mo$e cz#!ciej jest przez nich

przejawiana. Kobiety w d%$eniu do osi%gania w asnych
celów mog% korzysta" z innych metod manipulacyjnych,
mniej bezpo!rednich, bardziej akceptowalnych i tym samym skutecznych, na przyk ad z umiej#tno!ci aÞliacyjnych, których wyrazem jest otwarto!" umo$liwiaj%ca budowanie bliskich relacji (Domelsmith i Dietch, 1978).
Przypuszczenia te zdaj% si# potwierdza" inne interakcje pojawiaj%ce si# w wynikach tego badania (zob.
Tabela 2). Poziom cynizmu u m#$czyzn wy$szy jest ni$
nat#$enie tego czynnika u kobiet, ale pod warunkiem,
$e dokonujemy porówna' w obr#bie niskiej lub !redniej zdolno!ci motywowania si# (zob. Rysunek 4) oraz
niskiej empatii (zob. Rysunek 5). Ponadto bez wzgl#du
na p e", wy$szym cynizmem charakteryzuj% si# osoby
o niskiej IE (w szczególno!ci samoregulacji emocjonalnej) oraz wysokim poziomie l#ku (zob. Rysunek 6). Jak
dowodz% Hunter i wspó pracownicy (1982) cynizm jest
tak$e silnie dodatnio skorelowany z dogmatyzmem, czyli sztywnymi, fanatycznymi pogl%dami na $ycie. Bior%c
pod uwag# wspomniane we wst#pie zale$no!ci mi#dzy
IE i radzeniem sobie ze stresem, zaryzykowa" mo$na
stwierdzenie, $e cyniczna, sztywna ocena innych ludzi
i zgeneralizowana nieufno!" mog% by" sposobem na radzenie sobie z emocjami, które trudno jest kontrolowa".
Badania Carvera, Scheier i Weintrauba (1989) wykaza y,
$e kobiety zwykle próbuj% radzi" sobie ze stresem poprzez wyra$anie swoich emocji i poszukiwanie wsparcia
spo ecznego, podczas gdy m#$czy&ni preferuj% strategie
zadaniowe oraz unikowe, na przyk ad picie alkoholu,
a tak$e reaguj% cz#!ciej odr#twieniem emocjonalnym
ni$ ekspresj% (por. tak$e Matud, 2004). Zachowania te
wzmacniaj% kulturowe wzorce ról kobiecych i m#skich.
Od m#$czyzn oczekuje si# dzia ania w odpowiedzi na
sytuacj# stresow%, kobietom za! zezwala si# na radzenie
sobie emocjonalne. Jednak je!li mimo takich oczekiwa'
m#$czyzna nie potraÞ zareagowa" zadaniowo, nie umie
opanowywa" w asnych impulsów emocjonalnych, nie jest
wytrwa y w d%$eniu do celu, czy nie rozumie punktów
widzenia innych osób, a ca o!" sk ada si# na nisk% inteligencj# emocjonaln%, jedynym dost#pnym i nietrudnym
sposobem poradzenia sobie z niesprzyjaj%cymi okoliczno!ciami i wysokim l#kiem mo$e by" usprawiedliwienie,
$e inni post#puj% podobnie.
Tak$e czynnik „niemoralno!"” jest zró$nicowany w zale$no!ci od umiej#tno!ci kierowania w asnymi emocjami
i cechy l#ku (zob. Rysunek 8). Dodatkowo okaza o si#,
$e kobiety ró$ni% si# istotnie od m#$czyzn nat#$eniem tej
cechy tylko wówczas, gdy analizujemy j% w kontek!cie
wysokiej umiej#tno!ci nawi%zywania kontaktów (zob.
Rysunek 3). Przypuszczalnie istotny w tym wypadku
jest cel nawi%zywania relacji z innymi lud&mi – podczas
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gdy w!ród kobiet wysokie umiej#tno!ci w tym zakresie
mog% s u$y" przede wszystkim kontaktom o charakterze
towarzyskim czy rozrywkowym, w!ród m#$czyzn takie
zdolno!ci mog% by" wykorzystywane g ównie po to, by
osi%gn%" okre!lony cel (na przyk ad awans zawodowy)
bez wzgl#du na obowi%zuj%ce normy moralne.
Oszustwo okaza o si# nie ró$nicowa" kobiet i m#$czyzn, dowiedziono jednak, $e mniej szczerzy i uczciwi
w kontaktach interpersonalnych s% ludzie o niskiej ogólnej inteligencji emocjonalnej (w szczególno!ci niskiej samoregulacji) oraz wysokim poziomie l#ku (zob. Rysunek
7). Wysoki l#k charakteryzuje tak$e osoby cz#sto stosuj%ce pochlebstwo (zob. Rysunek 9). Niska samoregulacja
emocji oznacza cz#ste, trudne do opanowania wyst#powanie frustracji, niepanowanie nad z o!ci% i/lub nieumiej#tno!" wyra$ania z o!ci, autodestrukcyjne zachowania,
negatywne uczucia wzgl#dem w asnej osoby, nieradzenie sobie ze stresem oraz niepokój w stosunkach z innymi lud&mi i wynikaj%ce z tego poczucie osamotnienia.
Wspó wyst#puj%ca z takim zespo em zachowa' cecha
l#ku powodowa" mo$e obni$on% samoocen#, a ta z kolei
mo$e mie" znaczenie dla szczero!ci w relacjach, obejmuj%cej cho"by ujawnienie tego, jakim si# jest naprawd#,
zachowanie poczucia w asnej warto!ci. Zmiennej „samoocena” nie wzi#to pod uwag# w niniejszym badaniu, jednak jej zwi%zku z oszustwem w relacjach dowiedli inni
badacze (Hunter i in., 1982).
Dotychczasowe badania, w tym badanie tu opisywane,
potwierdzaj%, $e makiawelizm jest z o$onym zespo em
cech, na który ostateczny wp yw mog% mie" zarówno
uwarunkowania genetyczne, w tym p e", jak i !rodowiskowe. Obecne badanie potwierdzi o po raz kolejny, $e
makiawelizm w rozumieniu Christiego i Geis (1970) jest
wy$szy u m#$czyzn, co mo$e w du$ej mierze wynika"
z innej zaobserwowanej zale$no!ci – ujemnego zwi%zku pomi#dzy poziomem makiawelizmu a inteligencj%
emocjonaln%. Poza tym, co równie$ zosta o dowiedzione
w tym badaniu, makiawelizm wi%$e si# z wysokim poziomem l#ku, co mo$e przejawia" si# w unikaniu kontaktów
interpersonalnych wymagaj%cych emocjonalnego zaanga$owania.
Elementem wcze!niej niepodejmowanym w badaniach
jest próba wykrycia zale$no!ci mi#dzy czynnikami makiawelicznymi a inteligencj% emocjonaln%, l#kiem i p ci%.
Okaza o si#, $e niski poziom inteligencji emocjonalnej
idzie w parze z wysokim cynizmem i oszustwem, a szczególne znaczenie w kszta towaniu tej relacji ma wymiar
kierowania w asnymi emocjami, wp ywaj%cy nie tylko na
wymienione wy$ej czynniki makiaweliczne, lecz tak$e
na poziom niemoralno!ci. Ponadto zanotowano istotnie
wy$sze wyniki w!ród m#$czyzn w zakresie cynizmu, po-
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chlebstwa i niemoralno!ci ni$ w!ród kobiet oraz stwierdzono, $e w przypadku cynizmu zwi%zek ten jest ró$nicowany przez umiej#tno!" motywowania si# i empatii, natomiast w przypadku niemoralno!ci – przez umiej#tno!"
nawi%zywania kontaktów z innymi lud&mi. Dowiedziono
równie$, $e l#k niezale$nie od p ci jest dodatnio zwi%zany
ze wszystkimi czynnikami makiawelicznymi.
Podsumowuj%c, badanie to stanowi kolejny krok w kierunku pe niejszego poznania i scharakteryzowania osobowo!ci makiawelicznej oraz odnosz%cych si# do niej
ró$nic mi#dzyp ciowych. Aby jednak móc lepiej wyja!ni" otrzymane wyniki, potrzebne by yby kolejne badania oparte na bardziej szczegó owej weryÞkacji strategii
makiawelicznych, jakie stosuj% m#$czy&ni i kobiety, wraz
z odniesieniem do sfery emocjonalnej obu p ci.
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Abstract
Machiavellianism (Mach), is a set of traits expressed through lack of empathy, lack of concern for others,
instrumental use of others, and doubtful morality. Emotional Intelligence (EI) is the ability to understand,
control and manage own emotions, to self-motivate, and to be endowed with empathy and social skills.
Anxiety is a psychological state associated with sense of threat, when one cannot identify its tangible
source.The goal of the study was to test the hypothesis predicting gender differences in the level of Mach
and its factors such as cynicism, ßattery, immorality, and fraud. The additional purpose was to check the role
of emotional intelligence and anxiety as a trait in individual differences in Machiavellianism.
The study included 114 men and 137 women aged 18- 69. MACH IV scale, questionnaire for emotional
intelligence and the STAI questionnaire were used.
The study conÞrmed previous Þndings that Machiavellianism is higher in males that in women (total scale
and subscales, except subscale ßattery). High level of Machiavellianism was associated with low level
of emotional intelligence and high level of anxiety. High level of cynicism, ßattery, and immorality were
accompanied by the low level of management of emotions.. A set of interactions between gender and EI
factors revealed that cynicism was higher in men than women, if they also had a low self-motivation and
empathy; and immorality was higher in men than women, if they had high interpersonal skills. Anxiety,
irrespective of gender, was positively associated with all factors of Machiavellianism.
Key words: Machiavellianism, anxiety as a trait, emotional intelligence, gender-differences
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