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Tylko g upcy u!miechaj" si# do obcych?
Analiza ró$nic kulturowych
w postrzeganiu spo ecznym inteligencji
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Badania nad postrzeganiem spo ecznym wskazuj", $e osoby u!miechaj"ce si# s" na licznych wymiarach
postrzegane korzystniej ani$eli osoby nieu!miechaj"ce si#. Jednak$e w niniejszych badaniach twierdzimy,
$e ta prawid owo!% nie zawsze jest pozytywna, poniewa$ postrzeganie u!miechu mo$e by% zale$ne od
kultury i takich jej wymiarów jak indywidualizm–kolektywizm czy asertywno!%. Eksperyment przeprowadzony w sze!ciu krajach (w Polsce, Niemczech, Norwegii, Iranie, USA oraz RPA) pokaza , $e osoby u!miechaj"ce si# mog" w kulturach kolektywistycznych i ma o asertywnych by% postrzegane mniej korzystnie od
osób nieu!miechaj"cych si#. W Niemczech osoby u!miechni#te zosta y ocenione jako bardziej inteligentne,
a w Iranie jako mniej inteligentne ni$ osoby nieu!miechni#te. Ponadto we wszystkich krajach poza Iranem
osoby u!miechni#te by y postrzegane jako bardziej szczere ni$ osoby nieu!miechni#te. Dyskutujemy uzyskane wyniki w kontek!cie zró$nicowania kultur opisanego przez House’a i wspó pracowników (2004)
oraz przez Hofstedego (2001).
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Don’t leave home without a smile, as you won’t see many
on the streets because smiling at strangers is seen as a sign of stupidity
(Bedford, Fallon, McAdam, 2008, s. 19)
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s. 19, 45), $e u!miechanie si# w Polsce mo$e by% odebrane jako przejaw g upoty. OÞcjalna broszura jednej
z norweskich agencji rz"dowych zajmuj"cych si# rynkiem pracy dla imigrantów informuje, $e w Norwegii
normalne jest, gdy widz"c osob# u!miechaj"c" si#, kto!
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albo by% nietrze(wa (NAV EURES, 2010). W Rosji natomiast popularne jest powiedzenie „)*+,-. ,/0 123435+
– 12305.- 6)2.435+”, które t umaczy% mo$na jako
„u!miech bez przyczyny – oznaka g upoty”. Badania
nad postrzeganiem spo ecznym wskazuj", $e osoby
u!miechaj"ce si# na licznych wymiarach postrzegane
s" korzystniej b"d( nie gorzej ni$ osoby nieu!miechaj"ce si#. Jednak$e powy$sze nienaukowe przes anki zdaj"
si# sugerowa%, $e w niektórych kulturach osoby u!miechaj"ce si# mog" by% postrzegane mniej przychylnie od
osób nieu!miechaj"cych si#. Poza tym badania pokazuj"ce korzystne postrzeganie osób u!miechni#tych by y
prowadzone g ównie w indywidualistycznych kulturach
zachodnich. W ich realiach u!miech, sygnalizuj"cy pewno!% siebie i nastawienie na osi"ganie celów, mo$e by%
lepiej postrzegany ni$ w kulturach kolektywistycznych
i mniej asertywnych (Hofstede, 2001; House, Hanges,
Javidan, Dorfman, Gupta, 2004).

POSTRZEGANIE SPO

ECZNE OSÓB U!MIECHNI"TYCH

Cz owiek jest istot" spo eczn". Ka$dego dnia spotykamy nowe osoby, wchodzimy z nimi w interakcje, od
razu przypisuj"c im pewne cechy na podstawie nawet
niewielkiej ilo!ci informacji (Vrticka, Andersson, Sander,
Vuilleumier, 2009). Badania sugeruj", $e formowanie
si# wra$enia w oparciu o wygl"d zewn#trzny, a w szczególno!ci wygl"d twarzy, jest procesem szybkim i automatycznym (Ambady, Rosenthal, 1992; Tuk, Verlegh,
Smidts, Wigboldus, 2009). Twarze s" bod(cami silnie
przykuwaj"cymi uwag#, a sposób ich postrzegania mo$e
u atwia% b"d( utrudnia% interakcje spo eczne (Miles,
2009; Shaw, Kinsell-Shaw, 2007).
Interakcjom mi#dzyludzkim cz#sto towarzysz" zachowania aÞliacyjne, spo!ród których u!miech jest jednym z najcz#!ciej spotykanych (Mehu, Dunbar, 2008).
Znajduj"c si# w roli obserwatora, jeste!my wra$liwi na
subtelne ró$nice w sposobie u!miechania si# partnerów
naszej interakcji (Miles, 2009; Miles, Johnston, 2007).
U!miech, sygnalizuj"c zaufanie i intencje wspó pracy,
u atwia nawi"zanie i efektywne podtrzymanie relacji (Owren, Bachorowski, 2001), a ludzie u!miechaj"cy si# postrzegani s" jako bardziej przyst#pni i przyja(ni. U!miech
sygnalizuje te$ szans# na bezpieczn" i owocn" wspó prac#
(Miles, 2009).
Natura u!miechu jest !ci!le powi"zana ze spo ecznym
funkcjonowaniem cz owieka. Fridlund (1991) pokaza , $e
ludzie reaguj" u!miechem g ównie w obecno!ci innych
osób lub w sytuacji, gdy o takiej obecno!ci s" przekonani. Pojawia si# on w wielu ró$nych kontekstach, cho%
ró$ne zachowania s" bardziej lub mniej uniwersalne kulturowo. Na przyk ad w trakcie przypadkowego spotkania

u!miech wydaje si# uniwersalnym kulturowo zachowaniem. Z drugiej strony u!miech w trakcie pokazywania
biletu kontrolerowi dla wi#kszo!ci Polaków by by dziwny, podczas gdy dla Amerykanów jest on w takiej sytuacji reakcj" naturaln" (Maringer, Fischer, Krumhuber,
Niedenthal, 2011). U!miech pomaga koordynowa% interakcje spo eczne (Fridlund, 2002; Frijda, Tcherkassof,
1997; Keltner, Gross, 1999) oraz cz#sto sygnalizuje, $e
nadawca jest szcz#!liwy b"d( te$ $e lubi osob#, do której
go kieruje (Ekman, 1992, 1994). Wiele wysi ków badawczych zosta o po!wi#conych opisaniu ró$nych rodzajów
u!miechu (por. Duchenne, 1862/1990; Ekman, Davidson,
Friesen, 1990; Schmidt, Ambadar, Cohn, Reed, 2006).
Niektórzy badacze sugeruj" istnienie nawet pi#%dziesi#ciu ró$nych jego typów (Ekman, 2001).
Fridlund (1994) utrzymuje, $e u!miech jest komunikatem. Pojawia si# zatem pytanie, jak ten komunikat jest
interpretowany przez jego odbiorców. Osoby u!miechaj"ce si# postrzegane s" w porównaniu do osób nieu!miechaj"cych si# jako szcz#!liwsze (Otta, Abrosio, Hoshino,
1996; Otta, Lira, Delevati, Cesar, Pires, 1993), s" wy$ej
oceniane na skalach atrakcyjno!ci, uprzejmo!ci, szczero!ci i kompetencji (Hess, Beaupre, Cheung, 2002; Reis,
McDougal, Wilson, Monestere, Bernstein, 1990), s"
bardziej lubiane (Palmer, Simmons, 1995; Young, Beier,
1977), a zachowania do nich kierowane sygnalizuj" ch#%
wspó pracy (Gonzaga, Keltner, Londahl, Smith, 2001;
Scharlemann, Eckel, Kacelnik, Wilson, 2001). Jednak
wi#kszo!% wspomnianych wy$ej wyników pochodzi
z bada& prowadzonych w kulturach zachodnioeuropejskich b"d( pó nocnoameryka&skiej, a na procesy spo ecznego postrzegania mog" wp ywa% czynniki kulturowe
(Matsumoto, Yoo, Fontaine i in., 2009; Matsumoto, Yoo,
Nakagawa i in., 2008; Szarota, 2006, 2011). Aktualnym
zatem pozostaje pytanie o mo$liwo!% generalizacji tych
wyników na inne kr#gi kulturowe.
Celem niniejszych bada& by o sprawdzenie, jak w ró$nych kulturach postrzegane s" osoby u!miechaj"ce si#
i nieu!miechaj"ce si#. W naszym post#powaniu oparli!my si# na teorii Wojciszke (2005, 2010), który twierdzi,
$e na ka$dym poziomie postrzegania spo ecznego ujawniaj" si# dwa wymiary: sprawczo!ci i wspólnotowo!ci.
Zdecydowali!my si# zaw#zi% wymiary proponowane
przez Wojciszke i zbadali!my postrzeganie inteligencji
oraz szczero!ci, jako $e to te dwie kategorie regularnie pojawiaj" si# w kontek!cie oceny osób u!miechaj"cych si#.
Najcz#!ciej analizowan" kategori" wspólnotow" zwi"zan" z postrzeganiem spo ecznym osób u!miechaj"cych si# jest szczero!%. Liczne wcze!niej wspomniane
badania podejmowa y temat szczero!ci u!miechu (np.
Duchenne, 1862/1990; Ekman i in., 1990; Schmidt i in.,
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2006), a problematyka ta znalaz a równie$ odzwierciedlenie w projektach badawczych mierz"cych postrzeganie
u osób u!miechni#tych cech zwi"zanych ze wspólnotowo!ci". U!miech podnosi poziomy lubienia (Lau, 1982),
sympatyczno!ci (Lau, 1982; Otta i in., 1993, 1996), oceny
uczciwo!ci (Reis i in., 1990), towarzysko!ci (Matsumoto,
Kudoh, 1993; Reis i in., 1990), optymizmu, rzetelno!ci,
zadowolenia, atrakcyjno!ci, $yczliwo!ci, opanowania
i urody (Otta i in., 1993, 1996), ugodowo!ci i szczero!ci
(7"czy&ska, 2005; za: Szarota 2006; Otta i in., 1993,
1996) oraz wiarygodno!ci (Krumhuber i in., 2007).
Drugim obok wspólnotowo!ci sugerowanym przez
Wojciszke (2005, 2010) wymiarem postrzegania spo ecznego jest sprawczo!%. Badacz ten przyrównuje sprawczo!% mi#dzy innymi do dominacji (Todorov, 2009) –
i analizy wi"$"ce u!miechanie si# z dominacj" by y prowadzone (Cohen, Vandello, Puente, Rantilla, 1999; Hess,
Adams, Kleck, 2005; Todorov, 2009). Jednak$e rzadko
badane jest postrzeganie innych ni$ dominacja kategorii
sprawno!ciowych (w tym inteligencji) osób u!miechaj"cych si#. Nieliczne badania podejmuj"ce ten temat dostarczaj" informacji niejednoznacznych: u!miech osób ocenianych podwy$sza oceny ich inteligencji w badaniach
przeprowadzonych w Hongkongu (Lau, 1982), w Stanach
Zjednoczonych (Matsumoto, Kudoh, 1993) oraz w Polsce
(7"czy&ska, 2005; za: Szarota, 2006), ale efekt ten nie
pojawia si# w badaniach prowadzonych w Brazylii (Otta
i in., 1993) oraz w Japonii (Matsumoto, Kudoh, 1993).
Wymienione wy$ej badania prowadzone by y w oparciu
o ró$ne metody badawcze i ich wyniki nie s" w pe ni porównywalne.
W naszych badaniach zdecydowali!my si# na porównanie procesów postrzegania spo ecznego w ró$nych kulturach, poniewa$ odmienne realia kulturowe mog" kszta towa% ludzi o odmiennych logikach postrzegania (Leung,
Cohen, 2011). Proponowane przez Wojciszke wymiary
sprawczo!ci i wspólnotowo!ci koresponduj" z wymiarami kultur: sprawczo!% ma zwi"zek na przyk ad z asertywno!ci", dystansem w adzy, unikaniem niepewno!ci czy
indywidualizmem, a wspólnotowo!% na przyk ad z wymiarami równo!ci rodzajowej, orientacji humanistycznej
czy kolektywizmem (Hofstede, 2001; House i in., 2004;
Wojciszke, 2010).
Przyjmuj"c, $e zró$nicowanie procesów postrzegania
spo ecznego mo$e wi"za% si# ze zró$nicowaniem kultur,
zdecydowali!my si# oprze% nasz" analiz# na dwóch klasyÞkacjach wymiarów kulturowych. Dostarczaj" one
bowiem opisów ró$nych aspektów, a te, opisane w obu
klasyÞkacjach, miewaj" odmienne interpretacje i charakterystyki (np. dystans w adzy, indywidualizm–kolektywizm czy unikanie niepewno!ci). Po pierwsze odwo-
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ujemy si# do koncepcji psychologicznych wymiarów
kultur Hofstedego (2001). Po drugie odwo ujemy si# do
projektu GLOBE (House i in., 2004), którego autorzy zao$yli istnienie dwóch odr#bnych poziomów analizy zjawisk spo eczno-kulturowych: (a) poziomu bytu realnego
– praktyk, oraz (b) poziomu idea u w sferze preferencji
i postulatów – warto!ci. Sugerujemy, $e analizuj"c percepcje osób u!miechni#tych, nale$y odwo a% si# do wymiarów praktyk, a nie do wymiarów warto!ci, poniewa$
postrzeganie inteligencji i szczero!ci odnosz" si# do realnych ocen twarzy (praktyk), a nie wi"$" si# z ocen" stanu
idealnego (warto!ciami). Postulujemy te$, by powi"zanie
zró$nicowania kultur ze zró$nicowaniem postrzegania
spo ecznego przeprowadzi% oddzielnie dla postrzegania osób nieu!miechni#tych oraz dla postrzegania osób
u!miechni#tych. U!miech jest komunikatem niewerbalnym i jak ka$dy komunikat niesie ze sob" jakie! znaczenie, które wed ug Szaroty (2006) mo$e by% zró$nicowane
kulturowo. St"d postrzeganie spo eczne osób u!miechni#tych mo$e opiera% si# na innych procesach psychologicznych ani$eli postrzeganie osób o neutralnym wyrazie
twarzy.
Uwa$amy, $e zró$nicowanie kulturowe w postrzeganiu
osób u!miechni#tych mo$na wi"za% z wymiarem praktyk
asertywno!ci. House i in. (2004) charakteryzuj" ten wymiar jako odzwierciedlaj"cy wiar# w to, $e ludzie powinni by% pewni siebie i zdecydowani w relacjach. U!miech
ocenianych osób mo$e by% odbierany jako oznaka pewno!ci siebie i asertywno!ci, a zatem osoby te mog" by%
uwa$ane za bardziej sprawne i inteligentne. Podobnie
argumentujemy, $e u!miech sygnalizuj"cy pewno!% siebie i nastawienie na indywidualne osi"gni#cia mo$e by%
lepiej postrzegany w kulturach indywidualistycznych,
zarówno w koncepcji House’a i wspó pracowników
(2004), jak i Hofstedego (2001). Oceny inteligencji osób
u!miechni#tych mog" te$ wi"za% si# z kulturowym dystansem w adzy – w kulturach plasuj"cych si# wysoko na
tym wymiarze zdj#cia do dokumentów (uczestnicy opisywanych tu bada& oceniali zdj#cia wykonane w zbli$onej
konwencji), podobnie jak inne wa$ne i zwi"zane z hierarchizacj" i w adz" wydarzenia, nale$y wykonywa% z nale$yt" powag", a przynajmniej bez wyrazistego u!miechu.
St"d by% mo$e w kulturach o wysokim dystansie w adzy,
zarówno w koncepcji Hofstedego, jak i House’a i in., osoby u!miechni#te, jako niestosuj"ce si# do obowi"zuj"cej
normy, oceniane s" jako mniej inteligentne.
Przyjmujemy te$, $e postrzeganie spo eczne osób nieu!miechni#tych, a wi#c osób o mimice nienios"cej specyÞcznego komunikatu, powinno by% powi"zane z wymiarami zgeneralizowanej przychylno!ci dla innych.
W pierwszej kolejno!ci uznajemy, $e takim wymia-
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rem jest orientacja humanistyczna (House i in., 2004).
Humanistyczny aspekt funkcjonowania kultur oznacza
$yczliwe stosunki interpersonalne, a naszym zdaniem
w tym wymiarze mo$e mie!ci% si# równie$ $yczliwe
i przychylne ocenianie inteligencji nieu!miechni#tych
osób. Podobnie twierdzimy, $e zró$nicowanie postrzegania inteligencji osób nieu!miechni#tych mo$e by% powi"zane ze zró$nicowaniem kultur na wymiarze orientacji na
wykonanie (House i in., 2004). Przypuszczamy, $e osoby
ukszta towane przez kultury wysoko ceni"ce sprawczo!%
(osi"gni#cia, mistrzostwo, jako!% wykonania) mog" postrzega% osoby nieu!miechni#te jako bardziej sprawcze,
a w szczególno!ci jako bardziej inteligentne.
Ogromna liczba bada& wskazuje, $e wsz#dzie na !wiecie ludzie lepiej my!l" o cz onkach grupy w asnej ni$
grup obcych (np. Tajfel, 1981), a jedn" z lepszych metod
modyÞkowania negatywnych pogl"dów na temat grupy obcej jest kontakt z jej cz onkami (Bilewicz, 2006).
Zdecydowali!my si# zatem sprawdzi%, jak kszta tuje si#
postrzeganie spo eczne u!miechni#tych i nieu!miechni#tych „swoich” oraz obcych. Analiz# t# postanowili!my
przeprowadzi% dla dwóch ró$nych od siebie prób: homogenicznej kulturowo (kontakt z obcymi rzadki i ograniczony) i heterogenicznej kulturowo (nieustanny kontakt
z obcymi).
Ponadto dwie metaanalizy przekonuj"ce, $e kobiety
wyra(nie cz#!ciej patrz" na partnerów interakcji i cz#!ciej si# do nich u!miechaj" (Hall, Halberstadt, 1986;
LaFrance, Hecht, Paluck, 2003), zainspirowa y nas do postawienia pytania o ró$nice p ciowe w postrzeganiu osób
u!miechni#tych i nieu!miechni#tych. Przypuszczamy, $e
postrzeganie osób u!miechaj"cych si# i nieu!miechaj"cych si# mo$e kszta towa% si# odmiennie dla kobiet i dla
m#$czyzn jako podmiotów oceny.
Podsumowuj"c, w naszych badaniach postanowili!my
sprawdzi%, czy w ró$nych kulturach istniej" znacz"ce ró$nice w postrzeganiu sprawczo!ci (konkretnie inteligencji) oraz wspólnotowo!ci (konkretnie szczero!ci) osób
u!miechni#tych lub nieu!miechni#tych. Celami opisanego ni$ej badania s" (1) sprawdzenie, czy w zale$no!ci
od kultury u!miechanie si# mo$e by% postrzegane mniej
korzystnie od nieu!miechania si#, (2) opisanie ró$nic kulturowych w postrzeganiu inteligencji i szczero!ci osób
u!miechaj"cych i nieu!miechaj"cych si# oraz (3) opisanie
ró$nic p ciowych w postrzeganiu inteligencji i szczero!ci
osób u!miechaj"cych si# i nieu!miechaj"cych si#.

METODA
Badanie przeprowadzone zosta o na próbach studentów
polskich, niemieckich, ameryka&skich (z USA), perskich
(z Iranu), norweskich oraz dwóch grup po udniowoafry-

ka&skich (bia ej i nie bia ej). Próba norweska zosta a wybrana ze wzgl#du na jej niskie usytuowanie na wymiarze
dystansu w adzy oraz relatywnie wysokie na wymiarze
indywidualizmu (Hofstede, 2001). Badanie przeprowadzone zosta o w landach Niemiec Wschodnich (by ego
NRD), poniewa$ w badaniach House’a i in. (2004) jest
to najbardziej asertywna kultura na wymiarze praktyk.
Próba z USA zosta a w "czona do badania, poniewa$ kultura Stanów Zjednoczonych jest najbardziej indywidualistyczn" w koncepcji Hofstedego (2001). Kultur# persk"
w "czyli!my do badania, poniewa$ wed ug House’a i in.
(2004) kultura ta jest relatywnie wysoko ulokowana na
wymiarach orientacji humanistycznej oraz orientacji na
wykonanie, ale relatywnie nisko na wymiarze praktyk
asertywno!ci. Zebranie danych w RPA pozwoli o w "czy% do badania prób# heterogeniczn", na któr" sk adaj" si# dwie kultury wspó wyst#puj"ce na jednym terenie
(biali i nie biali mieszka&cy RPA), i porówna% owe dwie
grupy. Szczególnie interesuj"ce wydaje si# te$ zró$nicowanie obu kultur RPA na p aszczyznach praktyk orientacji humanistycznej oraz praktyk dystansu w adzy (House
i in., 2004). Polska natomiast znalaz a si# w!ród analizowanych prób ze wzgl#du na swoj" relatywn" homogeniczno!% kulturow". Podobnie do Hofstedego (1980)
i House’a ze wspó pracownikami (2004) uto$samiamy
próby krajowe z próbami kulturowymi – wyj"tek stanowi
badanie przeprowadzone w RPA, w którym analogicznie
do House’a z zespo em wyodr#bnili!my dwie próby kulturowe: osób o bia ym i nie bia ym kolorze skóry.
Osoby badane
Uczestnikami badania byli studenci Uniwersytetu 7ódzkiego (Polska), Uniwersytetu w Jenie (Niemcy), Uniwersytetu w Bergen (Norwegia), Uniwersytetu Wisconsin-Madison (USA), Uniwersytetu w Qeshm (Iran) oraz
Uniwersytetu w Cape Town (RPA). W badaniu udzia
wzi# o 508 osób (próba polska: 55 kobiet [K], 20 m#$czyzn [M], jedna osoba nie zaznaczy a swojej p ci [b.d.];
próba niemiecka: 37 K, 45 M, 1 b.d.; próba norweska:
56 K, 38 M, 3 b.d.; próba ameryka&ska: 57 K, 27 M; próba perska: 31 K, 16 M, 6 b.d.; próba RPA: 57 K, 53 M,
5 b.d.). Próba RPA w wi#kszo!ci dalszych analiz zosta a
podzielona na dwie podpróby: osób deklaruj"cych bia "
przynale$no!% etniczn" (w polu ethnicity wpisa y „white”;
24 K, 25 M) oraz osób deklaruj"cych nie bia " przynale$no!% etniczn" (w polu ethnicity wpisa y „black”, „mixed
race”, „coloured”, „Malay”, „Indian” lub „African”; 26 K,
24 M). W próbie USA osoby czarnoskóre stanowi y tylko
niewielk" frakcj# próby i wyniki z nimi lub bez by y zbli$one. Po odrzuceniu z próby siedmiu osób, które zadeklarowa y wiek wy$szy ni$ 40 lat (jedna w Niemczech oraz
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sze!% w USA), oraz osób, które nie zadeklarowa y wieku (16 osób), dalsza analiza dotyczy a danych 485 osób,
których !redni wiek mie!ci si# dla poszczególnych
prób mi#dzy 20,70 a 22,70 roku (Polska 22,70; Niemcy
22,11; Norwegia 22,22; USA 21,62; Iran 21,21; RPA biali
20,76; RPA nie biali 21,04). Korelacje mi#dzy wiekiem
badanych a analizowanymi miarami mie!ci y si# w przedziale ;0,02 < r < 0,00 i nie by y istotne statystycznie
(p > 0,64). Problem wynikaj"cy z nierównowa$no!ci prób
pod wzgl#dem p ci przebadanych osób zosta rozwi"zany
poprzez w "czenie wp ywu p ci do prowadzonych analiz.
Procedura
Uczestnicy poproszeni zostali o ocenienie o!miu twarzy (u!miechni#tych oraz nieu!miechni#tych) na o!miu
skalach sk adaj"cych si# na dwa wymiary: szczero!ci
oraz inteligencji. Polecenie nawi"zywa o do bada& nad
cienkimi plastrami zachowania (Ambady, Rosenthal,
1992, 1993), których wyniki sugeruj", i$ opieraj"c si# na
czyim! wygl"dzie, potraÞmy z ponadlosow" trafno!ci"
szacowa% niektóre cechy tej osoby. Polecenie umieszczone by o na pocz"tku ma ej ksi"$eczki (formatu A6,
czarno-bia ej), w której na kolejnych o!miu stronach
pojawia y si# zdj#cia o!miu ró$nych twarzy, czasem
u!miechni#tych, a czasem nieu!miechni#tych (rysunek 1
przedstawia miniatury tych twarzy). W badaniu u$ytych
zosta o osiem fotograÞi portretowych osób u!miechni#tych oraz osiem fotograÞi tych samych osób nieu!miechni#tych. Wybrane zosta y cztery osoby o wygl"dzie kaukaskim (dwóch m#$czyzn i dwie kobiety), dwie osoby
czarnoskóre (m#$czyzna i kobieta) oraz dwie o wygl"dzie
hinduskim (m#$czyzna i kobieta). FotograÞe zaczerpni#te zosta y z bazy Center for Vital Longevity University
of Texas w Dallas (Minear, Park, 2004) oraz przekszta cone z wersji kolorowej na wersj# w skali odcieni szaro!ci. Materia y badawcze przet umaczone zosta y na j#zyki u$ywane przez studentów w danej kulturze: polski,
niemiecki, norweski, angielski (USA i obie próby RPA)
oraz farsi (Iran). Instrukcje zosta y opracowane w j#zyku
polskim, a nast#pnie przet umaczone na j#zyki niemiecki

Osoba:

1

2

3

Rysunek 1. Miniatury zdj#% ocenianych twarzy.

4

i angielski. Z j#zyka angielskiego prze o$one zosta y na
j#zyki norweski oraz farsi. Ka$de z t umacze& by o wykonywane przez jedn", a nast#pnie sprawdzane i ewentualnie poprawiane przez drug" osob#, dla której j#zyk
docelowy t umaczenia by j#zykiem ojczystym.
Pod ka$d" z fotograÞi umieszczona by a pro!ba o ustosunkowanie si# do stwierdzenia „Osoba na zdj#ciu jest”
oraz wybór spo!ród nast#puj"cych o!miu okre!le&: inteligentna, fa szywa, t#pa, bystra, autentyczna, nienaturalna,
g upia, szczera. Ocen nale$a o dokona% na skali od 1 (cecha ani troch# nie pasuje) do 7 (cecha pasuje idealnie).
Zmienne niezale$ne: (1) u!miech ocenianej osoby (jest
b"d( go brak), (2) kultura pochodzenia osób oceniaj"cych,
(3) p e% osób oceniaj"cych, (4) p e% osób ocenianych,
(5) kolor skóry osób ocenianych (bia y b"d( nie bia y).
Zmienne zale$ne: (1) ocena inteligencji mierzona wska(nikiem utworzonym przez u!rednienie skal:
inteligentna, bystra oraz (po odwróceniu) t#pa i g upia,
(2) ocena szczero!ci mierzona wska(nikiem utworzonym
przez u!rednienie skal: autentyczna, szczera oraz (po odwróceniu) nienaturalna i fa szywa.
Naszym zdaniem charakter zmiennych zale$nych najtrafniej oddaj" terminy inteligencja i szczero!", st"d –
cho% w sk ad wska(ników wesz y skale o tych w a!nie
nazwach – zdecydowali!my si# tymi samymi terminami
okre!li% owe zmienne. Wska(niki inteligencji skonstruowane z 32 pozycji (cztery cechy zwi"zane z inteligencj" oceniane ka$dorazowo dla o!miu twarzy) osi"gn# y
satysfakcjonuj"cy poziom rzetelno!ci dla wszystkich
siedmiu prób kulturowych (polska: $ = 0,90; niemiecka:
$ = 0,84; norweska: $ = 0,87; ameryka&ska: $ = 0,94;
perska: $ = 0,79; RPA bia a: $ = 0,86; RPA nie bia a:
$ = 0,76). Wska(niki szczero!ci skonstruowane z 32 pozycji równie$ osi"gn# y satysfakcjonuj"cy poziom rzetelno!ci we wszystkich siedmiu próbach kulturowych (polska: $ = 0,79; niemiecka: $ = 0,76; norweska: $ = 0,70;
ameryka&ska: $ = 0,90; perska: $ = 0,70; RPA bia a:
$ = 0,82; RPA nie bia a: $ = 0,72).
Dalszej analizie poddane zosta y równie$ wska(niki
uwzgl#dniaj"ce w swojej konstrukcji p e% ocenianych

5

6

7

8
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osób oraz ich kolor skóry (bia y b"d( nie bia y). Wska(niki
te sk ada y si# z 16 pozycji (cztery oceniane cechy dla
czterech twarzy). W wi#kszo!ci miary te równie$ osi"gn#y satysfakcjonuj"cy poziom, a w nielicznych przypadkach, gdy miary szczegó owe (oparte na 16 pozycjach)
nie osi"gn# y satysfakcjonuj"cego poziomu, nie by o dla
wyników na nich opartych ró$nic ze wzorcami ujawnionymi dla miar generalnych (opartych na 32 pozycjach).
Na podstawie miar szczegó owych analizowane by y: postrzegana inteligencja m#$czyzn (0,88 > $ > 0,70) oraz
kobiet przedstawionych na fotograÞach (0,90 > $ > 0,73),
postrzegana szczero!% m#$czyzn (dla Polski, Norwegii
i USA: 0,82 > $ > 0,73; dla Niemiec, Iranu i bia ej próby
RPA: 0,66 > $ > 0,64; RPA nie bia a: $ = 0,23) oraz postrzegana szczero!% kobiet (0,87 > $ > 0,73; z wyj"tkiem
Norwegii i Iranu: 0,63 > $ > 0,60), postrzegana inteligencja osób o bia ym kolorze skóry (0,88 > $ > 0,72) oraz

o nie bia ym kolorze skóry (0,91 > $ > 0,77), postrzegana
szczero!% osób o bia ym kolorze skóry (0,87 > $ > 0,71;
z wyj"tkiem Norwegii i Iranu: 0,60 > $ > 0,54) oraz
o nie bia ym kolorze skóry (0,84 > $ > 0,70; z wyj"tkiem
Norwegii i Iranu: 0,64 > $ > 0,63).
Ró$nice w postrzeganiu inteligencji i szczero!ci osób
u!miechni#tych i nieu!miechni#tych mierzone by y intraindywidualnie: porównania !rednich wykonywane by y
testem t dla prób zale$nych. Przeprowadzili!my równie$
analiz# na poziomie kulturowym, sprawdzaj"c wspó zale$no!ci mi#dzy zagregowanymi danymi indywidualnymi a wymiarami kultur.

WYNIKI
Rozk ady zmiennych zale$nych dla poszczególnych
ocenianych twarzy zaprezentowane s" w tabeli 1.

Tabela 1
Ocena inteligencji i szczero!ci na podstawie o!miu ocenianych twarzy
Zmienna zale na:

Inteligencja

Szczero!"

M

SD

Sko!no!"

Kurtoza

M

SD

Sko!no!"

Kurtoza

1

4,60

1,22

#0,47

–0,29

4,63

1,18

#0,41

–0,21

2

4,20

1,26

#0,12

#0,39

4,42

1,18

#0,19

#0,18

3

4,26

1,29

#0,19

#0,36

4,38

1,24

#0,20

#0,25

4

5,05

1,17

#0,52

#0,10

4,94

1,14

#0,54

–0,07

5

5,03

1,12

#0,49

–0,03

5,15

1,08

#0,47

–0,20

6

5,16

1,21

#0,72

–0,47

4,98

1,07

#0,39

–0,08

7

4,90

1,15

#0,46

#0,03

4,77

1,09

#0,38

–0,02

8

4,96

1,24

#0,52

#0,15

4,84

1,09

#0,46

–0,28

Tabela 2
Ocena inteligencji osób u!miechni#tych i nieu!miechni#tych w siedmiu badanych próbach kulturowych
Osoby:

Nieu!miechni$te

U!miechni$te

d

df

t

p

M

SD

M

SD

Polska

4,57

0,80

4,53

0,93

#0,05

69

0,40

< 0,670

Niemcy

4,50

0,67

5,18

0,68

–1,02

77

9,02

< 0,001

Norwegia

4,75

0,77

4,78

0,75

–0,04

86

0,36

< 0,720

RPA – biali

4,68

0,71

4,75

0,77

–0,08

44

0,54

< 0,590

RPA – nie biali

4,86

0,71

4,86

0,72

#0,00

44

0,01

< 0,990

USA

4,96

0,80

5,04

0,92

–0,10

76

1,06

< 0,380

Iran

4,77

0,68

4,45

0,87

#0,40

41

2,57

< 0,010

Uwaga: porównanie !rednich wykonane zosta o testem t dla prób zale$nych, a warto!ci p podane s" dla istotno!ci dwustronnej.
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Tabela 3
Ocena szczero!ci osób u!miechni#tych i nieu!miechni#tych w siedmiu badanych próbach kulturowych
Osoby:

Nieu!miechni$te

U!miechni$te

d

df

t

p

M

SD

M

SD

Polska

4,56

0,73

4,97

0,77

0,44

67

3,52

< 0,001

Niemcy

4,80

0,58

5,15

0,72

0,41

76

3,76

< 0,001

Norwegia

4,57

0,62

4,96

0,71

0,42

85

3,87

< 0,001

RPA – biali

4,50

0,66

4,90

0,70

0,54

43

3,56

< 0,001

RPA – nie biali

4,43

0,66

4,78

0,70

0,46

40

2,93

< 0,006

USA

4,74

0,80

5,08

0,81

0,48

76

4,54

< 0,001

Iran

4,40

0,57

4,47

0,75

0,09

41

0,61

< 0,550

Uwaga: porównanie !rednich wykonane zosta o testem t dla prób zale$nych, a warto!ci p podane s" dla istotno!ci dwustronnej.

Tabela 4
Ocena szczero!ci osób u!miechni#tych i nieu!miechni#tych w siedmiu badanych próbach kulturowych z uwzgl#dnieniem p ci
osób oceniaj%cych
Osoby:

Nieu!miechni$te
M

SD

U!miechni$te
M

d

df

t

p

SD

P%e" osób oceniaj&cych: kobiety
Polska

4,61

0,76

5,19

0,64

–0,60

48

4,25

< 0,001

Niemcy

4,93

0,58

5,55

0,56

–0,83

35

4,99

< 0,001

Norwegia

4,58

0,53

5,04

0,57

–0,74

50

5,28

< 0,001

RPA – biali

4,53

0,74

5,00

0,72

–0,57

20

2,60

< 0,020

RPA – nie biali

4,50

0,66

4,89

0,78

–0,56

23

2,73

< 0,010

USA

4,52

0,79

4,93

0,77

–0,53

26

2,38

< 0,030

Iran

4,46

0,62

4,58

0,75

–0,15

30

0,84

< 0,410

P%e" osób oceniaj&cych: m$ czy'ni
Polska

4,44

0,66

4,43

0,82

#0,01

18

0,06

< 0,950

Niemcy

4,69

0,58

4,80

0,65

–0,12

40

0,80

< 0,430

Norwegia

4,56

0,73

4,83

0,88

–0,22

34

1,30

< 0,200

RPA – biali

4,38

0,55

4,80

0,69

–0,51

22

2,46

< 0,020

RPA – nie biali

4,33

0,65

4,63

0,55

–0,34

16

1,42

< 0,180

USA

4,83

0,79

5,19

0,81

–0,52

53

3,88

< 0,001

Iran

4,24

0,37

4,18

0,72

#0,10

10

0,33

< 0,750

Uwaga: porównanie !rednich wykonane zosta o testem t dla prób zale$nych, a warto!ci p podane s" dla istotno!ci dwustronnej.
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Analizy przeprowadzone na zebranym materiale ujawni y ró$nice mi#dzy badanymi próbami w postrzeganiu inteligencji i szczero!ci osób u!miechni#tych i nieu!miechni#tych (tabele 2 i 3).
W próbie niemieckiej osoby u!miechni#te zosta y ocenione jako du$o inteligentniejsze (wska(nik d = 1,02)
w porównaniu do osób nieu!miechni#tych, w próbach polskiej, ameryka&skiej, norweskiej oraz w obu
po udniowoafryka&skich nie stwierdzono takiej prawid owo!ci, natomiast w próbie perskiej u!miech ocenianej osoby istotnie obni$a jej postrzegan" inteligencj#
(wska(nik d = ;0,40).
U!miech podwy$sza (w porównaniu do braku u!miechu) oceny szczero!ci ocenianych osób w analizowanych
kulturach z wy "czeniem kultury perskiej, gdzie u!miech
nie wp ywa pozytywnie na ocen# szczero!ci.

Ró$nica ta by a w ka$dej kulturze istotna statystycznie,
cho% umiarkowanie silna (0,41 < d < 0,54). Porównanie
ocen dokonywanych przez kobiety i m#$czyzn nie ujawni o istotnych ró$nic mi#dzyp ciowych w postrzeganiu
inteligencji osób u!miechni#tych i nieu!miechni#tych,
natomiast ró$nice istotne pojawi y si# w postrzeganiu
szczero!ci takich osób. Tabela 4 przedstawia zebrane dane dotycz"ce postrzegania szczero!ci w podziale
na p e% osób oceniaj"cych. We wszystkich sze!ciu kulturach, w których u!miech podnosi oceny szczero!ci,
kobiety postrzega y osoby u!miechni#te jako bardziej
szczere. Efekt ten natomiast zanika dla m#$czyzn spoza
kultur anglosaskich: m#$czy(ni w Polsce, Niemczech,
Norwegii oraz nie biali m#$czy(ni w RPA nie postrzegaj"
osób u!miechni#tych jako bardziej szczerych ani$eli osoby nieu!miechni#te.

Tabela 5
Ocena szczero!ci i inteligencji osób u!miechni#tych i nieu!miechni#tych w trzech wybranych badanych próbach kulturowych
z uwzgl#dnieniem koloru skóry osób ocenianych
Osoby:

Nieu!miechni$te
M

U!miechni$te

SD

M

d

df

t

p

SD

Postrzegana inteligencja osób
o bia%ym kolorze skóry
Polska

4,31

0,91

4,49

1,00

–0,19

72

1,74

0,09–

RPA – biali

4,46

0,84

4,76

0,91

–0,27

45

1,84

0,07–

RPA – nie biali

4,69

1,02

4,69

0,91

#0,00

46

0,01

0,99–

Postrzegana inteligencja osób
o nie bia%ym kolorze skóry
Polska

4,81

1,05

4,55

1,14

#0,23

70

2,04

0,05–

RPA – biali

4,90

0,90

4,80

1,02

#0,08

46

0,55

0,58–

RPA – nie biali

5,00

0,87

5,03

1,02

–0,03

46

0,18

0,86–

Postrzegana szczero!" osób
o bia%ym kolorze skóry
RPA – biali

4,47

0,80

4,74

0,87

–0,29

45

1,94

0,06–

RPA – nie biali

4,46

0,89

4,63

0,85

–0,18

46

1,25

0,22–

Postrzegana szczero!" osób
o nie bia%ym kolorze skóry
RPA – biali

4,49

0,76

5,01

0,84

–0,52

45

3,53

0,001

RPA – nie biali

4,42

0,97

4,95

0,99

–0,41

43

2,69

0,01–

Uwaga: porównanie !rednich wykonane zosta o testem t dla prób zale$nych, a warto!ci p podane s" dla istotno!ci dwustronnej. Przedstawione dane
dotycz" trzech prób kulturowych, w których wzorzec wyników odbiega od wzorca nieuwzgl#dniaj"cego podzia u na kolor skóry osób ocenianych
(przedstawionego w tabelach 2 i 3).
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Analiza ró$nic w postrzeganiu inteligencji i szczero!ci
kobiet i m#$czyzn jako obiektów postrzegania (w przeciwie&stwie do wy$ej omówionej analizy ró$nic mi#dzyp ciowych, w których kobiety i m#$czy(ni byli podmiotami postrzegaj"cymi) nie ujawni a odmiennych wzorców
od tych ujawnionych w tabelach 2 i 3.
Analiza ró$nic w postrzeganiu inteligencji i szczero!ci
osób o bia ym lub nie bia ym kolorze skóry w wi#kszo!ci
przypadków ujawni a identyczny wzorzec wyników do
przedstawionego w tabelach 2 i 3, z wyj"tkami homogenicznej próby polskiej oraz pochodz"cych z kraju wysoce
heterogenicznego kulturowo obu prób po udniowoafryka&skich (tabela 5). W próbie polskiej osoby bia e zosta y
ocenione jako inteligentniejsze, gdy by y u!miechni#te
(ale tylko na poziomie zbli$onym do tendencji statystycznej), w przeciwie&stwie do osób o nie bia ym kolorze
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skóry, którym u!miech odejmowa inteligencji w oczach
polskich oceniaj"cych. W RPA natomiast osoby bia e
postrzega y inne osoby bia e jako bardziej inteligentne,
gdy te u!miecha y si# (co odbiega od wzorca generalnego
z obu kultur po udniowoafryka&skich, w których u!miech
nie podwy$sza ocen inteligencji). Przeciwnie za! w RPA
osoby nie bia e nie postrzega y osób bia ych jako bardziej
szczerych, gdy te u!miecha y si# (co równie$ odbiega od
wzorca generalnego). Zestawiaj"c dwa po udniowoafryka&skie wyniki ze sob": biali badani widzieli innych biaych jako inteligentniejszych, gdy tamci si# u!miechali,
ale z drugiej strony u!miech bia ych nie by postrzegany
jako oznaka zwi#kszonej szczero!ci przez osoby o nie
bia ym kolorze skóry. Zatem w dwóch kulturach wspó wyst#puj"cych w RPA proces postrzegania spo ecznego
jest zale$ny od koloru skóry zarówno osoby postrzeganej,

Tabela 6
Wspó czynniki korelacji mi#dzy miarami postrzeganej inteligencji oraz szczero!ci osób nieu!miechni#tych i u!miechni#tych w analizowanych kulturach a wymiarami kultur zaproponowanymi przez House’a i wspó pracowników (2004) oraz
Hofstedego (2001)
Inteligencja
Brak u!miechu

Szczero!"
U!miech

Brak u!miechu

U!miech

Wymiary zaproponowane przez Hofstedego
Dystans w%adzy

#0,19*

#0,77+*

#0,57*

#0,50*

Unikanie niepewno!ci

#0,68*

#0,40**

#0,03*

–0,08*

Indywidualizm (vs. kolektywizm)

–0,42*

–0,74+*

–0,73+

–0,79+

M$sko!" (vs. kobieco!")

#0,24*

–0,27**

–0,32*

–0,24*

Odleg%a orientacja czasowa

–0,01*

#0,34**

#0,62*

#0,64*

Wymiary praktyk zaproponowane przez House’a i wspó%pracowników
Asertywno!"

#0,13*

–0,95**

–0,70*

–0,73*

Kolektywizm instytucjonalny

–0,25*

#0,33**

#0,44*

#0,01*

Kolektywizm rodzinny

#0,13*

#0,81+*

#0,67*

#0,77+

Orientacja przysz%o!ciowa

–0,51*

–0,58**

#0,02*

–0,05*

Równo!" rodzajowa

#0,01*

#0,13**

#0,13*

–0,23*

Orientacja humanistyczna

–0,82*

#0,16**

#0,44*

#0,54*

Orientacja na wykonanie

–0,75+

–0,03**

#0,38*

#0,54*

Dystans w%adzy

#0,65*

–0,04**

–0,42*

–0,12*

Unikanie niepewno!ci

#0,23*

–0,86**

–0,55*

–0,53*

Uwaga: korelacja mierzona jest wska(nikiem r-Pearsona, a gwiazdkami i krzy$ykami oznaczone s" istotno!ci dwustronne.
+ p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01.
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jak i postrzegaj"cej, i zdaje si# mie% charakter podtrzymuj"cy stereotypy: obie grupy postrzegaj" swoich korzystniej ani$eli obcych, cho% ró$nice ujawni y si# w odmiennych kategoriach postrzegania.
Analiza zebranych danych na poziomie kultur ujawni a, $e wska(niki postrzegania osób u!miechni#tych
i nieu!miechni#tych nie korelowa y ze sob" dla ocen
inteligencji (r = 0,02), cho% taka korelacja by a istotna
dla ocen szczero!ci (r = 0,88). Zatem mo$na domniemywa%, $e kultury odmiennie kszta tuj" postrzeganie
inteligencji osób u!miechni#tych i nieu!miechni#tych,
podczas gdy postrzeganie szczero!ci osób u!miechni#tych i nieu!miechni#tych kszta tuj" podobnie. W tabeli 6
przedstawione zosta y korelacje mi#dzy postrzeganiem
inteligencji i szczero!ci osób u!miechni#tych i nieu!miechni#tych a wymiarami praktyk opisanymi w projekcie GLOBE (House i in., 2004) oraz wymiarami kultur
opisanymi przez Hofstedego (2001). Oceny inteligencji
osób nieu!miechni#tych okaza y si# korelowa% z wymiarem orientacji humanistycznej oraz na poziomie tendencji statystycznej z wymiarem orientacji na wykonanie.
Natomiast postrzeganie inteligencji osób u!miechaj"cych
si# okaza o si# najsilniej zwi"zane z wymiarem praktyk
asertywno!ci oraz unikania niepewno!ci, a na poziomie
tendencji statystycznej z wymiarami indywidualizmu
i dystansu w adzy (wspó zale$no!% ujemna). Postrzeganie
szczero!ci wi"za o si# z wymiarami indywidualizmu, ale
tylko na poziomie tendencji statystycznej.
Podsumowuj"c wyniki analizy na poziomie jednostek,
oceny inteligencji osób u!miechni#tych i nieu!miechni#tych ró$ni y si# od siebie w Niemczech (osoby u!miechni#te zosta y ocenione jako inteligentniejsze), w Iranie
(osoby u!miechni#te zosta y ocenione jako mniej inteligentne) i, na poziomie tendencji, w Polsce dla postrzegania osób o nie bia ym kolorze skóry (osoby u!miechni#te
zosta y ocenione jako nieco mniej inteligentne). Oceny
szczero!ci osób u!miechni#tych i nieu!miechni#tych miay w sze!ciu analizowanych kulturach (wszystkie poza
persk") podobny wzorzec wyników: gdy oceniaj"cymi
osobami by y kobiety, to osoby u!miechni#te zosta y ocenione jako bardziej szczere od osób nieu!miechni#tych.
Dla ocen szczero!ci dokonywanych przez m#$czyzn
zale$no!% taka wyst#powa a tylko w kulturach anglosaskich: w USA oraz w bia ej próbie RPA. Analiza na
poziomie kultur ujawni a istotne wspó zmienno!ci postrzegania inteligencji tylko z wymiarami praktyk zaproponowanymi przez House’a i wspó pracowników (2004):
oceny inteligencji osób nieu!miechni#tych wi"za y si#
z orientacj" humanistyczn", natomiast oceny inteligencji
osób u!miechni#tych wi"za y si# z wymiarem asertywno!ci oraz unikania niepewno!ci.

DYSKUSJA
Podobie&stwo ocen inteligencji osób u!miechni#tych
i nieu!miechni#tych w kulturach norweskiej, polskiej,
USA i w obu kulturach po udniowoafryka&skich oraz ró$nice pojawiaj"ce si# w tych ocenach w kulturach niemieckiej i perskiej czyni" analizowane zjawisko interesuj"cym
i pokazuj", $e procesy postrzegania osób u!miechni#tych
mog" by% kulturowo zró$nicowane. Wyja!nie& otrzymanych wyników proponujemy szuka% w psychologicznym
zró$nicowaniu kultur opisanym w badaniach prowadzonych przez Roberta House’a i wspó pracowników (2004)
oraz Geerta Hofstedego (1980, 2001). Na obecnym etapie
naszych docieka& zró$nicowanie kultur na wymiarach
zaproponowanych w projekcie GLOBE (House i in.,
2004) zdaje si# potencjalnie lepiej wyja!nia% otrzymane
w naszym badaniu zale$no!ci od zró$nicowania kultur na
wymiarach zaproponowanych przez Hofstedego (2001).
Wspó czynnik korelacji r = 0,95 dla ocen inteligencji
osób u!miechni#tych oraz wymiaru praktyk asertywno!ci czyni obiecuj"c" hipotez#, zgodnie z któr" kultury
wysoko asertywne na wymiarze praktyk kszta tuj" ludzi
postrzegaj"cych osoby u!miechni#te jako inteligentne.
Konkurencyjna hipoteza wi"$"ca postrzeganie inteligencji osób u!miechni#tych z kulturowymi wymiarami dystansu w adzy (zale$no!% ujemna) oraz indywidualizmu
uzyska a s absze oparcie w naszym badaniu (w przypadku dystansu w adzy tylko w oparciu o wymiar zaproponowany przez Hofstedego), cho% nadal wydaje si# warta
rozwa$ania. Hipoteza wi"$"ca oceny inteligencji osób
nieu!miechni#tych z wymiarem praktyk orientacji humanistycznej uzyska a poparcie w istotnej korelacji i wydaje
si# warta dalszych docieka&. Podobnie wartym dalszej
eksploracji zdaje si# powi"zanie ocen inteligencji osób
nieu!miechni#tych z wymiarem orientacji na wykonanie,
cho% hipoteza ta uzyska a tylko cz#!ciowe poparcie w korelacji na poziomie tendencji statystycznej.
Badanie ujawni o ró$nice w ocenach szczero!ci osób
u!miechni#tych i nieu!miechni#tych dokonywanych
przez kobiety i m#$czyzn. W sze!ciu analizowanych próbach (wszystkie próby oprócz perskiej) kobiety oceniay osoby u!miechni#te – niezale$nie od p ci osoby ocenianej – jako bardziej szczere. M#$czy(ni natomiast nie
ró$nicowali ocen szczero!ci osób u!miechni#tych i nieu!miechni#tych, a wyj"tek stanowili m#$czy(ni ukszta towani przez kultury anglosaskie uwzgl#dnione w badaniu – m#$czy(ni w USA oraz biali m#$czy(ni w RPA.
LaFrance, Hecht i Paluck (2003) pokazali, $e kobiety
u!miechaj" si# wi#cej ni$ m#$czy(ni (metaanaliza 448
bada&; d = 0,41). Przypuszczalnie wi#c otrzymane w naszym badaniu ró$nice mi#dzyp ciowe we wzorcach ocen
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osób u!miechni#tych i nieu!miechni#tych mo$na wi"za%
z ró$nicami mi#dzyp ciowymi w cz#sto!ci u!miechania
si#. Jednak mechanizm postulowanej wspó zale$no!ci
pozostaje nie do ko&ca jasny. Wydaje si#, $e to cz#stsze
u!miechanie si# kobiet mo$e wp ywa% na dokonywane
przez nie wy$sze oceny szczero!ci osób u!miechni#tych
ani$eli nieu!miechni#tych. W tym rozumowaniu mo$na
argumentowa%, $e normy spo eczne, zgodnie z którymi
kobiety u!miechaj" si# wi#cej ni$ m#$czy(ni, zosta y
przez kobiety zinternalizowane i dzi#ki temu ich postrzeganie osób u!miechni#tych jest inne ni$ w przypadku
m#$czyzn. Z drugiej jednak strony LaFrance i wspó pracownicy w swojej metaanalizie wskazuj" liczne moderatory g ównej zale$no!ci, a jednym z nich jest czynnik kulturowy. Ró$nice mi#dzyp ciowe w u!miechaniu si# by y
najwi#ksze w USA i Kanadzie (LaFrance i in., 2003), co
gdyby przyj"% wy$ej zaproponowane wyja!nienie, powinno nasili% w naszym badaniu ró$nice mi#dzy p ciami
w ocenach szczero!ci osób u!miechni#tych i nieu!miechni#tych w próbie USA (i by% mo$e w bia ej próbie RPA).
Jednak w naszym badaniu w próbie USA (i w bia ej próbie RPA) wzorce ocen dokonywanych przez m#$czyzn
i kobiety stawa y si# podobne do siebie (w przeciwie&stwie do innych analizowanych kultur), co mo$e stanowi%
argument podwa$aj"cy zaproponowane wy$ej rozumowanie. Niezb#dne s" dalsze dociekania nad wspó zale$no!ciami mi#dzy zachowaniem (cz#sto!% u!miechu), postrzeganiem (ocenianie szczero!ci osób u!miechni#tych)
oraz normami spo ecznymi zwi"zanymi z u!miechaniem
si# w kontek!cie ró$nic mi#dzyp ciowych, ze szczególn" uwag" skierowan" na uwarunkowania kulturowe.
Niniejsze badanie pokaza o wiele interesuj"cych zjawisk, ale nie jest ono wolne od niedoskona o!ci. S abo!ciami prezentowanego badania s" relatywnie niewielkie
próby oraz ich dobór tylko w spo eczno!ciach studenckich. Konieczne wydaj" si# dalsze replikacje w innych
ni$ te populacjach. Istotnym mo$e by% te$ zarzut, $e próby studentów z krajów o niskiej i o du$ej rozpi#to!ci dochodów (np. Norwegia w porównaniu z RPA) mog" nie
by% równowa$ne. Podobnie na charakterystyk# populacji
studentów, a co za tym idzie na przebadane próby maj"
wp yw !rednie dochody w poszczególnych krajach. Oba
zjawiska s" naturalnym elementem bada& mi#dzykulturowych, jednak przysz e badania powinny stara% si# kontrolowa% te czynniki w analizach. Dla bardziej przekonuj"cego udokumentowania postulowanych wspó zale$no!ci
mi#dzy postrzeganiem spo ecznym osób u!miechaj"cych
si# a wymiarami kultur konieczne jest te$ rozszerzenie
bada& o kolejne starannie dobrane kultury.
Dalsze badania powinny równie$ pomóc zweryÞkowa% w"tpliwo!ci zwi"zane z zaproponowanymi wy$ej
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wyja!nieniami otrzymanych zale$no!ci. Alternatywnych
wyt umacze& mo$e dostarczy% zró$nicowanie kultur ze
wzgl#du na waloryzacj# spo eczn" naturalno!ci, autentyczno!ci i odrzucenie regu uprzejmo!ci (Asselin,
Mastron, 2001; Klos Sokol, 1994; Szarota, 2006). <ródem ró$nic w postrzeganiu osób u!miechni#tych mog" te$
by% ró$nice kulturowe w orientacji na stosunki mi#dzyludzkie (Kabasakal, Bodur, 2004; McClelland, 1985),
ró$ne kulturowo nasilenie normy optymizmu (Szarota,
2006), ró$ne kulturowo nasilenie normy pesymizmu
czy negatywizmu (Wojciszke, Bary a, 2005; Wojciszke,
Pie&kowski, Krzykowski, 1995) oraz ró$nice mi#dzy kulturami wysokiego i niskiego kontekstu (Hall, 1978; Hall,
Hall, 1990). WeryÞkacja wyja!nie& wi"$"cych si# z wy$ej zaproponowanymi charakterystykami kultur by aby
mo$liwa po zebraniu odpowiednich danych.
W"tpliwa jest równie$ mo$liwo!% generalizacji opisanych wy$ej wyników na konteksty sytuacyjne inne
ni$ ocena osób przedstawianych na zdj#ciach. Na wag#
kontekstu w spo ecznym postrzeganiu u!miechu zwrócili uwag# mi#dzy innymi autorzy Simulation of Smiles
Model (Niedenthal, Mermillod, Maringer, Hess, 2010).
Badanie warto by oby powtórzy% w innych kontekstach, na przyk ad postrzegania inteligencji i szczero!ci
osób u!miechni#tych w warunkach starania si# o prac#
czy wp ywu u!miechu osoby podejrzanej o pope nienie
przest#pstwa na postrzeganie jej prawdomówno!ci przez
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwo!ci. Pierwsze przeprowadzone przez nas badania pilota$owe oceny tekstu
popularnonaukowego, który opatrzono zdj#ciem autora
u!miechni#tego b"d( nie, zdaj" si# potwierdza% modyÞkuj"c" rol# kontekstu na zwi"zek u!miechu z postrzegan"
inteligencj".
W dotychczasowych badaniach nad u!miechem stosowano zró$nicowane metody badawcze i wyniki pochodz"ce z ró$nych kultur nie by y wprost porównywalne.
W naszych badaniach zbierali!my dane w ró$nych kulturach w oparciu o ujednolicon" metod#, dzi#ki czemu
mogli!my atwo porówna% dane z ró$nych prób. Jednak$e
nawet w takim przypadku nie jeste!my w stanie zapewni%, $e taka sama metoda by a ekwiwalentna dla wszystkich kultur. Niemniej jednak wszystkie próby by y próbami studenckimi, co zapewnia cho% cz#!ciow" kontrol#
nad czynnikami, takimi jak obycie ze s owem pisanym,
z ilustracjami, kwestionariuszami itp.

PODSUMOWANIE
Cho% przedstawiona cz#!% programu badawczego
jest w fazie pocz"tkowej, pierwsze, zaprezentowane
wy$ej wyniki zdaj" si# sugerowa%, $e istniej" znacz"ce kulturowe ró$nice w postrzeganiu inteligencji osób
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u!miechni#tych. Otrzymane wyniki sugeruj" równie$, $e
istniej" kultury, w których osoba u!miechaj"ca si# mo$e
by% postrzegana mniej korzystnie od osoby nieu!miechaj"cej si#. Dalsze analizy powinny obj"% szerszy zakres
dobranych do analizy kultur. Ponadto konieczne wydaje
si# ukontekstowienie bada&.
Czynniki sytuacyjne wp ywaj" na procesy postrzegania, ale to czynniki kulturowe stanowi" szerokie ramy dla
procesów percepcji. Jeste!my ukszta towani przez kultur#, w której si# wychowali!my. W globalizuj"cej si# rzeczywisto!ci oraz w obliczu narastaj"cego zró$nicowania
etnicznego interakcje spo eczne mog" rodzi% mniej problemów, je!li lepiej zrozumiemy wp yw kultury na procesy percepcji. Wniosek ten nabiera szczególnej wagi dla
procesów szybkich i automatycznych, a formowanie si#
wra$enia na podstawie wygl"du twarzy z pewno!ci" do
procesów szybkich i automatycznych nale$y.
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Only the stupid smile at strangers?
Analysis of cultural differences in social perception
of intelligence and honesty of smiling individuals
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ABSTRACT
Studies on social perception reveal that on many dimensions smiling individuals are perceived more positively in comparison to non-smiling individuals. However, in the current research we claim that this relationship is not always positive and it can depend also on culture and its dimensions such as individualismcollectivism or assertiveness. Experiment carried out in six countries (Poland, Germany, Norway, Iran,
the USA, and South Africa) showed that in collectivistic and non-assertive cultures smiling people may
be perceived less favorably than non-smiling people. We compared ratings of intelligence and honesty
made by participants viewing photos of smiling and non-smiling people. The results showed that smiling people in Germany were seen as more intelligent and in Iran as less intelligent than people without
a smile. Moreover, in all countries except Iran smiling people were seen as more honest than nonsmiling people. We discuss the obtained results in the context of differences between cultures described
by House et al. (2004) and by Hofstede (2001).
Keywords: smile, social perception, intelligence, honesty, culture
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