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Niniejsza praca eksploruje procesy emocji i poznania spoáecznego w kontekĞcie oceniania mimicznej ekspresji emocji. Prezentowane badanie sprawdza, czy poznawczy wysiáek związany z kategoryzacją ekspresji
twarzy wpáywa na wnioskowanie o czytelnoĞü intencji aktora oraz na chĊü jego bliĪszego poznania przez
obserwatora. Zakáadano, Īe ekspresja emocji podstawowych jest áatwo przetwarzana (szybko kategoryzowana), a osoba ją prezentująca – áatwo oceniana (np. ktoĞ z wyrazem záoĞci – jako agresywny, z wyrazem
radoĞci – jako miáy). Jednak nieczytelne/mieszane wyrazy mimiczne są trudne w przetwarzaniu (wolno
kategoryzowane), co wywoáuje negatywną reakcjĊ i sądy. W trakcie eksperymentu uczestnikom pokazywano zdjĊcia twarzy, których ekspresje komputerowo zmody¿kowano, przechodząc w 14 krokach od záoĞci do radoĞci. Zadanie polegaáo na jak najszybszej kategoryzacji wyraĪanej emocji (záoĞü lub radoĞü),
a nastĊpnie badany oceniaá cechy widzianej twarzy (tj. jak czytelne są intencje osoby oraz czy chciaáby
ją poznaü). Wyniki pokazaáy, Īe oceny twarzy z mieszanymi emocjami zostaáy obniĪone w stosunku do
prognozowanej liniowej tendencji wzrostu na wymiarze negatywno-pozytywnym (tj. im wiĊcej radoĞci,
tym wyĪsza ocena). Artykuá dyskutuje potencjalny wpáyw páynnoĞci przetwarzania na záoĪone sądy spoáeczne i wnioskowanie o cechach.
Sáowa kluczowe: ekspresja mimiczna emocji, dynamika przetwarzania, ocena spoáeczna

Jak reagujemy na ekspresje emocji innych ludzi? Jak
ich na tej podstawie oceniamy? Co sprawia, Īe twarz
wydaje nam siĊ sympatyczna, wiarygodna, atrakcyjna
lub przystĊpna? Są to klasyczne problemy, które psychologia spoáeczna bada juĪ od lat. WiĊkszoĞü badaĔ
skupia siĊ na tym, jak emocje i oceny są uwarunkowane
treĞcią informacji – tym „co” jest przetwarzane, czyli specyficznymi cechami bodĨca. Na przykáad osoba
o proporcjonalnej budowie twarzy bĊdzie oceniana jako
atrakcyjniejsza (Rhodes, 2006), ktoĞ o ostrych rysach
zostanie oceniony jako bardziej dominujący (Todorov,
Said, Engell, Oosterhof, 2008), natomiast uĞmiechniĊty
– jako sympatyczny (Reis i in., 1990; Knutson, 1996;
Michaá Olszanowski, Szkoáa WyĪsza Psychologii Spoáecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
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LaFrance, Hecht, 1995). Istnieje bardzo wiele pozycji
literatury opisujących rolĊ specyficznych cech fizycznych
w procesie oceniania (Rhodes, 2006).
Jednak w emocji i ocenie nie liczy siĊ tylko treĞü.
Przedmiotem zainteresowania jest równieĪ dynamika procesu operowania informacjami (Johnston, Dark, Jacoby,
1985). Ludzie monitorują nie tylko zawartoĞü (czyli „co”)
reprezentacji poznawczej, lecz takĪe jakoĞü (czyli „jak”)
przetwarzania. Do „jakoĞci” naleĪą takie niespecyficzne
parametry, jak prĊdkoĞü przetwarzania, jego áatwoĞü, siáa
powiązania ze sobą poszczególnych reprezentacji, ich
stabilnoĞü i zmiennoĞü czy teĪ stopieĔ zgodnoĞci pomiĊdzy nadchodzącymi informacjami a przechowywanymi
reprezentacjami. Mimo Īe istnieją róĪnice pomiĊdzy tymi
parametrami, zazwyczaj okreĞla siĊ je wspólnym terminem „páynnoĞü przetwarzania” lub „fluencja” (Jacoby,
Kelley, Dywan, 1989; Schwarz, Clore, 2007).
Zainteresowanie páynnoĞcią ze strony badaczy emocji
i oceny spoáecznej pochodzi z obserwacji, Īe fluencja
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ma konsekwencje afektywne. PáynnoĞü przetwarzania
jest z reguáy lubiana, a jej brak – nielubiany, co przejawia siĊ zarówno w sądach deklaratywnych, jak i w reakcjach fizjologicznych, sugerując zmiany na podstawowym
poziomie procesów emocji (Reber, Winkielman, Schwarz,
1998; Winkielman, Schwarz, Fazendeiro, Reber, 2003).
Jednak dlaczego tak jest? MoĪna to zrozumieü, rozpatrując
funkcje fluencji jako wskazówki o stanach wewnĊtrznych
i zewnĊtrznych. Wysoka páynnoĞü przetwarzania wskazuje
na poprawny przebieg procesu rozpoznawania bodĨca, rozwiązywania zadania czy relacji miĊdzy przekonaniami. To
rodzi pozytywny afekt, który moĪe stanowiü dodatkową
motywacjĊ oraz wzmacniaü podejmowanie i utrzymywanie skutecznych strategii (Ramachandran, Hirstein, 1999;
Vallacher, Nowak, 1999). I na odwrót, stany umysáowe
charakteryzujące siĊ niską spójnoĞcią (takie jak poczucie dysonansu poznawczego) są nieprzyjemne (Harmon-Jones, 2000). Niska páynnoĞü moĪe równieĪ byü sygnaáem
báĊdów lub niezgodnoĞci w przetwarzaniu poznawczym,
a takĪe motywowaü do zmiany strategii przetwarzania
(Fernandez-Duque, Baird, Posner, 2000).
Dynamika przetwarzania moĪe mieü teĪ emocjonalne
konsekwencje, poniewaĪ informuje (z pewnym prawdopodobieĔstwem) o tym, czy spostrzegany bodziec jest
dobry, czy záy. Na przykáad, wiadomo, Īe znane bodĨce,
które są przetwarzane páynnie, wywoáują poczucie emocjonalnego ciepáa (Titchener, 1910). Jedną z przyczyn
związku miĊdzy „znajomoĞcią” i ciepáem są biologiczne
predyspozycje prowadzące do ostroĪnoĞci w kontakcie
z nowymi, a wiĊc potencjalnie szkodliwymi bodĨcami
(Zajonc, 1998). Inne dane wskazują na fakt, Īe poleganie
na „znajomoĞci” lub „áatwoĞci” jest teĪ po prostu wyuczoną „szybką i oszczĊdną” heurystyką, sprzyjającą áatwej
identyfikacji i dokonywaniu wyborów, które obiektywnie
są lepsze (Gigerenzer, 2007). Z kolei koncepcje Schwarza
(2007) sugerują, Īe pozytywny rezultat páynnego przetwarzania moĪe informowaü podmiot o afektywnym znaczeniu spostrzeganego bodĨca1.
Na podstawie wczeĞniejszych doniesieĔ badawczych
wiemy, Īe áatwoĞü (dynamika) przetwarzania cech twarzy wpáywa na jej ocenĊ. Dla przykáadu: takie cechy
twarzy, jak symetria czy proporcjonalna budowa powodują wzrost atrakcyjnoĞci, natomiast uĞrednienie cech
fizycznych zbioru nawet bardzo zróĪnicowanych twarzy
powoduje zbliĪenie jej do proporcjonalnego i atrakcyjnego dla odbiorcy „prototypu” (Rhodes, Tremewan, 1996;
Thornhill, Gangestad, 1993). A prototypy, nawet prostych
1

Przegląd badaĔ dotyczący wpáywu dynamiki przetwarzania
na afekt i oceny moĪna znaleĨü w pozycji: Winkielman, Huber,
Olszanowski, 2011.

bodĨców geometrycznych, są áatwo przetwarzane i przez
to, przynajmniej czĊĞciowo, bardziej lubiane niĪ bodĨce
nieprototypowe (Winkielman, Halberstadt, Fazendeiro,
Catty, 2006). Warto jednak zwróciü uwagĊ, na ile to, czy
bodziec jest áatwy i prototypowy, zaleĪy od konkretnego zadania wykonywanego przez osobĊ badaną. Kiedy
zadanie wymaga klasyfikacji twarzy w kategorii, np.,
grup etnicznych, áatwiejsze do klasyfikacji i relatywnie
bardziej lubiane są twarze czyste w sensie reprezentowania bardziej idealnych czáonków grupy (Halberstadt,
Winkielman, 2014).
Badanie prezentowane w niniejszym artykule podejmuje próbĊ rozszerzenia wpáywu páynnoĞci przetwarzania
na procesy wnioskowania i oceny spoáecznej w kontekĞcie oceny ludzkich twarzy i ich wyrazu mimicznego.
Mimika, zwáaszcza zaĞ ekspresja emocji, to waĪny aspekt
w codziennej interakcji spoáecznej, stanowiący wskazówkĊ dotyczącą stanu wewnĊtrznego nadawcy. Pozwala lepiej
przewidywaü jego reakcje i – co za tym idzie – efektywniej
planowaü wáasne zachowania (Eman, 1997; Fridlund,
1994; Plutchik, 1980). MoĪe jednoczeĞnie stanowiü podstawĊ do formuáowania sądów atrybutywnych, budowania
postaw i przekonaĔ o drugiej osobie. Wiadomo obecnie,
Īe podstawowe emocje przenoszone za pomocą wyrazu
twarzy są specyficzne gatunkowo i doĞü uniwersalne
kulturowo (Darwin, 1872/1988; Ekman, Friesen, 1971).
Osoby z bardzo róĪnych kultur tworzą podobne wzorce
reakcji mimicznych w odpowiedzi na takie same sytuacje rzeczywiste lub wyobraĪone (Ekman, Friesen, 1971;
Matsumoto, 1990; Scherer, Wallbott, 1994). Jednoczenie
warto podkreĞliü, Īe ten typ ekspresji jest czytelny, dekodowany w sposób automatyczny i doĞü jednoznacznie
interpretowany przez obserwatorów (Dimberg, Thunberg,
Grunedal, 2002; Öhman, 2002). Mimo to, moĪemy wskazywaü, Īe w wiĊkszoĞci sytuacji spoáecznych nadawca
komunikatu zmieni ekspresjĊ, uwzglĊdniając obowiązujące kulturowo reguáy okazywania emocji. Ponadto
w wielu sytuacjach odczuwaü teĪ bĊdzie bardziej záoĪone
stany emocjonalne, które prowadzą do znieksztaácenia
ekspresji emocji podstawowych, czyniąc je trudniejszymi w odbiorze (zob. Ekman, 1997; Fridlund, 1994; Hess,
Adams, Kleck, 2005; Plutchik, 1980).
Podstawowe sygnaáy mimiczne aktywizują typowe
schematy zachowaĔ przybliĪania (np. w odpowiedzi na
radoĞü) i oddalania (np. w odpowiedzi na záoĞü) (Plutchik,
1980). Na podstawie wczeĞniejszych badaĔ wiemy teĪ, Īe
ekspresja pozytywnych emocji jest oceniana jako jasny,
oczekiwany spoáecznie komunikat Īyczliwych intencji,
natomiast wyraz emocji negatywnych – jako mniej oczekiwany i mniej czytelny (Ambady, Weisbuch, 2011; Ekman,
Oster, 1979). Zaobserwowano równieĪ, Īe afektywne
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znaczenie ekspresji rzutuje na szeroko rozumiane wnioskowanie i oceny spoáeczne. Szczególnie wraĪliwym
wymiarem są w tym wypadku oceny związane z cechami
wspólnotowymi, jak np. zaufanie, ĪyczliwoĞü czy teĪ lojalnoĞü (zob. Wojciszke, Abele, Baryla, 2009) bądĨ ogólnie
rozumiana atrakcyjnoĞü interpersonalna. TĊ drugą moĪna
rozpatrywaü zarówno w wymiarze behawioralnym – np.
skáonnoĞü do przybliĪania/oddalania, poczucie psychicznej lub fizycznej bliskoĞci, czy afektywnym – np. lubienie, podobanie siĊ (zob. Montoya, Horton, 2014). W tym
wypadku wyniki badaĔ pokazują, Īe osoby uĞmiechniĊte
są oceniane nie tylko jako fizycznie atrakcyjniejsze, lecz
takĪe przypisuje siĊ im bardziej pozytywne cechy niĪ
ludziom np. z wyrazem záoĞci (LaFrance, Hecht, 1995;
Knutson, 1996). Podobnie osoby o áagodnych rysach twarzy są np. obdarzane wiĊkszym zaufaniem niĪ te o rysach
ostrych (Todorov i in., 2008).
Biorąc pod uwagĊ wyniki badaĔ dotyczące ocen ekspresji jednoznacznie pozytywnych i jednoznacznie negatywnych, moĪna przypuszczaü, Īe wiĊkszy udziaá pozytywnej emocji w ekspresji mieszanej przeáoĪy siĊ na
bardziej pozytywną reakcjĊ obserwatora. Innymi sáowy,
kaĪde nawet najmniejsze przeáamanie negatywnej emocji
ekspresją radoĞci bĊdzie zbliĪaü do nadawcy, a im wiĊkszy jej udziaá, tym proporcjonalnie wyĪsza czytelnoĞü
i interpersonalna atrakcyjnoĞü. Jednak uwzglĊdniając rolĊ
dynamiki przetwarzania, zakáadamy, Īe wzorzec zachowania bĊdzie odmienny. Niska páynnoĞü przetwarzania
i trudnoĞü w identyfikacji mieszanych emocji wywoáają
negatywne stany afektywne i obniĪenie ocen oglądanych
twarzy. Widok záoĞci przeáamanej uĞmiechem spowoduje,
Īe obserwator odczuje niską spójnoĞü poznawczą bodĨca
i bĊdzie miaá problem z okreĞleniem intencji drugiej osoby. Tym samym czytelnoĞü i interpersonalna atrakcyjnoĞü
osób z emocjami mieszanymi, zamiast zmieniaü siĊ wraz
z proporcjonalną zmianą udziaáu emocji podstawowych,
okaĪe siĊ podobna (lub nawet niĪsza) w porównaniu z osobami jednoznacznie negatywnymi.

METODA
Osoby badane
W badaniu udziaá wziĊáo 18 studentów Szkoáy WyĪszej
Psychologii Spoáecznej – 9 kobiet i 9 mĊĪczyzn.
Materiaáy
Wykorzystano zdjĊcia 18 osób/aktorów (9K + 9M)
z zestawu opracowanego przez Halberstadta i Niedenthal
(2001). KaĪda z osób prezentowaáa dwie ekspresje: radoĞci i záoĞci, które zostaáy poddane obróbce cyfrowej, tj.
morfowaniu, w celu uzyskania klatek prezentujących
poĞrednie fazy przejĞcia ekspresji od záoĞci do radoĞci.
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PrzejĞcie to nastĊpowaáo w 12 krokach, a wiĊc uzyskano
14 klatek, z których dwie skrajne (1. i 14.) prezentowaáy
czyste emocje podstawowe, a klatki poĞrednie w róĪnych
proporcjach ukazywaáy mieszankĊ ekspresji. àącznie do
badania wykorzystano 252 zdjĊcia. Eksperyment zostaá
zaprojektowany z wykorzystaniem programu e-prime
i prowadzony byá z uĪyciem komputera klasy PC.
Procedura
Uczestnicy wykonywali zadanie dotyczące percepcji
spoáecznej. W ramach zaprogramowanej procedury program losowaá 54 próby/zdjĊcia z dostĊpnej puli 252, równowaĪąc wykorzystaną w pojedynczym badaniu liczbĊ zdjĊü
kaĪdego z aktorów. Próba eksperymentalna uáoĪona byáa
w nastĊpującą sekwencjĊ – na ekranie pojawiaá siĊ punkt
fiksacji (0,5 s), a nastĊpnie zdjĊcie osoby (2 s) wraz z proĞbą
o dokonanie kategoryzacji: „Jaką emocjĊ prezentuje osoba
na zdjĊciu: radoĞü czy záoĞü?”. Pomiar czasu potrzebnego
na wykonanie tego zadania sáuĪyá okreĞleniu dynamiki
przetwarzania bodĨca. Po zakoĔczeniu prezentacji zdjĊcia
plansza odpowiedzi pozostawaáa widoczna na ekranie do
chwili udzielenie odpowiedzi. NastĊpnie, w losowej kolejnoĞci, uczestnik badania byá proszony o ocenĊ widzianej
twarzy na wymiarze: (1) czytelnoĞci – pytanie „Na ile
czytelne są intencje danej osoby?” oraz (2) chĊci poznania
jako miary atrakcyjnoĞci interpersonalnej na wymiarze
behawioralnym (zob. Montoya, Horton, 2014) – pytanie
„OkreĞl, na ile chciaábyĞ poznaü/uniknąü poznania siĊ
z tą osobą?”. W przypadku obydwu pytaĔ dostĊpna byáa
dziewiĊciopunktowa skala odpowiedzi, gdzie 1 oznaczaáo
odpowiednio (1) maáo czytelne lub (2) uniknąü poznania,
a 9 – (1) bardzo czytelne lub (2) poznaü.
WskaĨniki zmiennej niezaleĪnej
i hipotezy operacyjne
PáynnoĞü percepcyjna. WskaĨnikiem dynamiki przetwarzania jest czas reakcji na przetwarzany bodziec
(Johnson i in., 1985). Oczekiwano, Īe ukáad czasu kategoryzacji ekspresji bĊdzie miaá zaleĪnoĞü kwadratową
(odwróconą u-ksztaátną): tj. im bardziej niejednoznaczna
ekspresja, tym dáuĪszy czas odpowiedzi.
Interpretacja ekspresji i ocena. Oczekiwano, Īe ekspresja radoĞci bĊdzie interpretowana jako bardziej czytelna
niĪ ekspresja záoĞci (Ambady, Weisbuch, 2011; Ekman,
Oster, 1979). Podobnie wiĊksza bĊdzie deklarowana chĊü
kontaktu z osobami radosnymi niĪ záymi (Knutson, 1996;
LaFrance, Hecht, 1995; Reis i in., 1990). Jednak uwzglĊdniając dynamikĊ przetwarzania, zakáadamy, Īe w przypadku ekspresji mieszanych, pomimo proporcjonalnego wzrostu udziaáu radoĞci, nastąpi zaáamanie liniowego trendu
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Rysunek 1. Standaryzowany czas kategoryzacji ekspresji dla poszczególnych zdjĊü przedstawiających zmianĊ ekspresji
mimicznej od záoĞci (1) do radoĞci (14) oraz estymowana linia trendu.

wzrostu i bĊdzie moĪna zaobserwowaü istotny trend o charakterze kwadratowym (u-ksztaátnym). Osoby wyraĪające
mieszane emocje bĊdą oceniane podobnie lub nawet niĪej
niĪ te, które wyraĪają emocje jednoznacznie negatywne.
Wyniki
Uzyskane wyniki poddano analizie kontrastów wewnątrzobiektowych w ramach analizy wariancji z powtarzanym pomiarem (ANOVA) z 14 poziomami czynnika
ekspresji (tj. przejĞcie emocji: od záoĞci do radoĞci).
Dynamika przetwarzania. Czasy reakcji/kategoryzacji byáy zapisane i analizowane jako wyniki standaryzowane oddzielnie dla kaĪdego uczestnika. Zgodnie
z oczekiwaniami stwierdzono krzywoliniową zaleĪnoĞü
w czasie potrzebnym na skategoryzowanie wyraĪanych
przez osobĊ emocji – im bardziej ambiwalentna ekspresja,
tym dáuĪsza reakcja – F(1, 17) = 19,56; p = 0,001; Ș² =0,53
(rysunek 1).
Interpretacja ekspresji i ocena. Obserwowane zaleĪnoĞci w interpretacji intencji, jak i oceny chĊci poznania,
nie odzwierciedlaáy prostego ukáadu proporcji wyraĪanej

radoĞci i záoĞci (czyli im wiĊkszy udziaá radoĞci w ekspresji, tym wyĪsza ocena). Testy kontrastów wielomianowych
wykazaáy istotną zaleĪnoĞü kwadratową zarówno w przypadku interpretacji jasnoĞci intencji: F(1, 17) = 10,87;
p = 0,01; Ș² = 0,39 (rysunek 2a), jak i oceny chĊci bliĪszego
poznania: F(1, 17) = 12,89; p = 0,01; Ș² = 0,43 (rysunek 2b).
Istotne byáy równieĪ efekty liniowe – w przypadku oceny
intencji F(1, 17) = 13,82; p = 0,01; Ș² = 0,45 i chĊci poznania
F(1, 17) = 44,78; p = 0,001; Ș² = 0,725, co wskazuje na ogólny wzrost czytelnoĞci i oceny dla twarzy wyraĪających
pozytywne emocje. Dodatkowe analizy róĪnic w ocenie chĊci bliĪszego poznania dla poszczególnych klatek
(porównania parami) wykazaáy, Īe dopiero od klatki 9.
(M = 4,98; SD = 0,33; klatka 10.: M = 5,53; SD = 0,32; klatka 11.: M = 6,13; SD = 0,3; klatka 12.: M = 6,29; SD = 0,27;
klatka 13.: M = 6,37; SD = 0,38; klatka 14.: M = 6,52;
SD = 0,29) pojawia siĊ systematyczna, istotnie wyĪsza
chĊü poznania osoby w porównaniu z klatką 1., wyraĪającą
czystą záoĞü (M = 3,68; SD = 0,42) – p = 0,05. Podobnie
ekspresja od poziomu klatki 12. – M = 6,34; SD = 0,37
(i póĨniejsze – 13.: M = 6,69; SD = 0,34, i 14.: M = 6,33;
SD = 0,42) jest okreĞlana jako czytelniejsza niĪ klatka 1.
(M = 5,37; SD = 0,37) – p = 0,05.
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Rysunek 2a i 2b. ZaleĪnoĞü pomiĊdzy oceną czytelnoĞci intencji (skala 1–9, gdzie „1” oznaczaáo maáą czytelnoĞü, a „9” –
duĪą) oraz deklarowaną chĊcią bliĪszego poznania (skala 1–9, gdzie „1” to uniknąü poznania, a „9” – poznaü) dla poszczególnych zdjĊü przedstawiających zmianĊ ekspresji mimicznej od záoĞci (1) do radoĞci (14). Linia ciągáa reprezentuje estymowaną krzywą trendu kwadratowego, przerywana zaĞ – estymowany trend liniowy.

Aby stwierdziü poĞredniczący wpáyw dynamiki przetwarzania bodĨca na jego interpretacjĊ i ocenĊ, przeprowadzono dodatkową analizĊ mediacji dla liniowych
modeli mieszanych (multilevel approach) proponowaną
przez Bauera, Preachera i Gil (2006), a umoĪliwiającą
analizĊ na poziomie pojedynczych obserwacji, które
zagnieĪdĪone są w poszczególnych osobach badanych.
WielkoĞü efektu poĞredniego czasu kategoryzacji (páynnoĞci przetwarzania) obliczono, ustalając spostrzeganą
czytelnoĞü intencji lub deklarowaną chĊü poznania jako
zmienną zaleĪną, jako zmienną niezaleĪną zaĞ – poziom
„czystoĞci” emocji (od poziomu 1 – maksymalnie „czyste”
ekspresje: radoĞci lub záoĞci, do poziomu 7 – maksymalnie
„zmieszane” emocje radoĞci i záoĞci). Istotny okazaá siĊ
wpáyw poziomu „czystoĞci” na czas kategoryzacji (ĞcieĪka a) (B = 0,07, p = 0,01, SE = 0,023) oraz czas kategoryzacji na spostrzeganą czytelnoĞü (ĞcieĪka b) (B = –0,38,
p = 0,001, SE = 0,097). Efekt wpáywu poziomu „czystoĞci”
na ocenĊ czytelnoĞci, przy kontroli mediatora (tj. czasu
kategoryzacji – ĞcieĪka c’), okazaá siĊ sáabszy w porównaniu z efektem caákowitym, choü nadal istotny (B = –0,12,
p = 0,05, SE = 0,045; wartoĞü B dla ĞcieĪki c = –0,15).
Ostatecznie efekt poĞredni czasu reakcji na ocenĊ mieĞciá
siĊ w 95% przedziale ufnoĞci [CI] od –0,051 do –0,005
(M = –0,028; SE = 0,011). JednakĪe analogiczne testy dla
deklarowanej chĊci poznania nie wykazaáy efektu poĞredniego, jako Īe regresja czasu kategoryzacji na ocenĊ nie
osiągnĊáa poziomu istotnoĞci.

Rysunek 3. Testowany efekt mediacji páynnoĞci przetwarzania (czas kategoryzacji bodĨca) na wnioskowanie o spostrzeganej osobie (czytelnoĞci intencji i chĊci bliĪszego poznania)
w zaleĪnoĞci od poziomu czystoĞci wyraĪanej emocji (emocje podstawowe – emocje mieszane).

DYSKUSJA
Prezentowane badanie dotyczyáo wpáywu dynamiki
przetwarzania ekspresji mimicznej na preferencje spoáeczne. Oczekiwano, Īe pozytywne emocje, jako bardziej
oczekiwane spoáecznie, bĊdą lepiej rozumiane i oceniane
niĪ emocje negatywne. JednoczeĞnie czytelnoĞü i interpersonalna atrakcyjnoĞü osób wyraĪających emocje
mieszane (mimo Īe ich mimiczny komunikat zawieraü
miaá elementy emocji pozytywnych) bĊdzie podobna (lub
nawet niĪsza) jak u osób wyraĪających emocje jednoznacznie negatywne. Zakáadano, Īe to zjawisko poĞrednio
wynika z niskiej páynnoĞü przetwarzania i kategoryzowania emocji mieszanych.
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Uzyskane rezultaty pozwalają czĊĞciowo przyjąü stawiane hipotezy. Obserwując zaleĪnoĞci miĊdzy czasem
potrzebnym na przetworzenie ekspresji mimicznej i jej
skategoryzowanie a dokonanym wnioskowaniem o znaczeniu komunikatu twarzy, moĪemy zaáoĪyü, Īe áatwe
i jednoznaczne przyporządkowanie dostarcza jednoznacznych przesáanek do wnioskowania, jednak trudnoĞü w zaszeregowaniu (innymi sáowy – niska páynnoĞü
przetwarzania) sygnalizuje, iĪ coĞ jest „nie tak”. Tym
samym mniej „páynna” ekspresja jest mniej czytelna,
a interpersonalna atrakcyjnoĞü nadawcy (rozumiana jako
deklarowana chĊü nawiązania kontaktu) – zbliĪona do
osób jednoznacznie negatywnych. Sugeruje to przeciwny
do potocznych przekonaĔ wniosek, Īe „dobra mina do
záej gry” moĪe przynieĞü pozytywny efekt u odbiorcy.
NaleĪaáoby wskazaü, Īe próby maskowania záych emocji
przez dodanie pozytywnej ekspresji nie przynoszą poĪądanych rezultatów, jako Īe ich nadawca jest spostrzegany
raczej negatywnie. Wyniki analizy mediacji pokazują
istotny wpáyw szybkoĞci, z jaką moĪna bodziec skategoryzowaü, na wnioskowanie o jego intencjach. Choü
podobnej zaleĪnoĞci nie znaleziono dla deklarowanej chĊci poznania, to naleĪy zauwaĪyü, Īe w innych badaniach,
gdzie zastosowano skale odnoszące siĊ do afektywnych
ocen ludzi (np. atrakcyjnoĞü fizyczna, szczeroĞü, psychologiczne ciepáo), poĞredni wpáyw páynnoĞci przetwarzania zostaá zaobserwowany (Halberstadt, Winkielman,
2014; Lick, Johnson, 2013).
Prezentowane badania, choü mają charakter wstĊpny,
wskazują na potencjalnie interesujące zaleĪnoĞci miĊdzy wysiákiem poznawczym wáoĪonym w przetwarzanie
bodĨca o charakterze spoáecznym – w tym wypadku
ekspresji emocji drugiego czáowieka – a interpretacją jego
znaczenia. Elementem, który nie jest jednak w Ğwietle bieĪących badaĔ wyjaĞniony i wymaga dalszej eksploracji, są
zaleĪnoĞci miĊdzy mechanizmami poznawczymi i afektywnymi, poĞredniczącymi w obserwowanych zmianach
oceny. ZauwaĪmy, Īe ocena „osoby docelowej” (jej intencji, chĊci jej poznania, atrakcyjnoĞci, zaufania itp.) moĪe
odzwierciedlaü dziaáanie róĪnych mechanizmów. Jeden
z nich to proces analizy poznawczej, gdzie trudnoĞü kategoryzacji („co to za emocja – radoĞü czy gniew?”) wywoáuje nieprzyjemne stany. Drugi mechanizm to „zimne”
wnioskowanie z nieczystoĞci ekspresji o negatywnych
cechach aktora (np. chce coĞ przed nami ukryü). Trzeci
mechanizm moĪe dziaáaü na poziomie wywoáanych procesów emocjonalnych. Kiedy ta sama osoba budzi w nas
jednoczeĞnie pozytywne i negatywne uczucia, powoduje
to nieprzyjemne, niestabilne stany (Cacioppo, Berntson,
1994). MoĪliwe alternatywne wyjaĞnienia dotyczące
mechanizmów oceny moĪna róĪnicowaü w badaniach

psychofizjologicznych, mierząc pozytywny i negatywny
afekt techniką elektromiografii twarzy (EMG). Opisane
juĪ badania pokazują, Īe jest to metoda, dziĊki której
moĪna mierzyü dynamikĊ nawet bardzo subtelnych reakcji afektywnych, trudno uchwytnych w pomiarze deklaratywnym (DeVries, Holland, Chenier, Starr, Winkielman,
2010; von Helversen, Gendolla, Winkielman, Schmidt,
2008; Winkielman, Cacioppo, 2001). Tym samym moĪliwy do uchwycenia staje siĊ moment wystąpienia zmian
afektywnych – czyli na poziomie wczesnego spostrzegania samego bodĨca, dokonywania jego kategoryzacji
czy póĨniejszego formowania bardziej záoĪonych reakcji
poznawczo-emocjonalnych.
Na podstawie uzyskanych wyników moĪna pokusiü
siĊ jednak o postawienie kolejnych interesujących pytaĔ
badawczych na temat roli tegoĪ wysiáku w ksztaátowaniu postaw oraz bardziej záoĪonych ocen i sądów spoáecznych. W literaturze znajdujemy przykáady na to, Īe
cechy fizyczne twarzy powiązane z ekspresją wpáywają
na przypisywanie cech wspólnotowych (jak np. zaufanie)
czy sprawczych (jak np. dominacja) (Todorov i in., 2008).
MoĪna siĊ zatem zastanawiaü, czy dynamika przetwarzania mieszanych emocji wpáynie równieĪ na tego typu sądy.
Idąc dalej – czy brak páynnoĞci innych wymiarów (np.
páci, pochodzenia etnicznego) teĪ przeáoĪy siĊ na niechĊü
bądĨ wstrzemiĊĨliwoĞü w podejmowaniu interakcji z „niejednoznaczną” osobą? Na koĔcu zaĞ – czy postawy wobec
innych osób mogą wynikaü z áatwoĞci, z jaką dostrzegamy
ich specyficzne wáaĞciwoĞci fizyczne, związane z pácią,
wiekiem, pochodzeniem etnicznym? Na te pytania naleĪy
szukaü odpowiedzi w kolejnych badaniach.
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ABSTRACT
This work examines the relation between emotion and social cognition in the context of evaluation of human
facial expression. The presented study tests whether the effort of processing facial displays inÀuences social
judgments, such as intention clarity and willingness to meet. More precisely, we assume that facial displays
of basic emotion have high Àuency. This is reÀected in fast categorization and easy attribution of social traits
(e.g. anger – aggressive, happy – nice). However, unclear/ambiguous facial displays elicit disÀuency. This
dif¿culty of categorization and trait attribution causes negative reactions, which lowers social judgments.
During the experiment participants saw pictures of emotional displays, each changing within 14 steps/frames
into a different emotional category (e.g. angry to happy). Participants were asked to quickly categorize each
picture on emotion, and then judge some displayer traits (e.g. intentions). Results support our hypothesis that
faces with ambiguous emotional display are relatively devalued, as compared to the standard linear effect
of positive expressive traits. We discuss possible consequences of categorization conÀict on various sociocognitive processes.
Keywords: facial expression of emotion, Àuency of processing, social evaluation
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