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Korelaty dyspozycyjnych wizerunków krajów: 
analiza danych zagregowanych

Oleg Gorbaniuk
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II

Na podstawie agregacji danych zebranych od 279 osób w wieku 16–70 lat, które opisywa y 40 krajów za 
pomoc! listy przymiotników dyspozycyjnych (Gorbaniuk, Omiotek, 2011), ustalono, "e na poziomie indy-
widualnym i kulturowym wymiary percepcji/dyferencjacji wizerunków krajów s! identyczne: agresywno#$, 
kompetencja i spontaniczno#$. Wyodr%bniona struktura na poziomie kulturowym t umaczy 87% wariancji 
wizerunków krajów oraz 92% wariancji zagregowanej postawy wobec kraju. Wizerunki krajów skorelo-
wano z dost%pnymi wska&nikami makropsychologicznymi, makrospo ecznymi, makrogospodarczymi oraz 
ogólno#wiatowymi indeksami rozwoju. Wyniki analiz na poziomie kulturowym wskazuj! na wzgl%dnie 
wysok! trafno#$ percepcji krajów przez Polaków, co ma uzasadnienie w obiektywnych makrowska&nikach.

S owa kluczowe: wizerunek kraju, „osobowo!"” kraju, analiza kulturowa, wymiary kulturowe, wska#niki 

makrogospodarcze, ogólno!wiatowe indeksy

Procesy spontanicznego wnioskowania dyspozycyjne-
go s! zaliczane do podstawowych w percepcji #wiata spo-
 ecznego, pe ni! wa"n! funkcj% wyja#niaj!c! przyczyny 
obserwowanych zdarze' oraz dostarczaj! subiektywnego 
poczucia przewidywalno#ci zachowa' obiektów spo ecz-
nych. Kraje stanowi! jeden z wielu przyk adów takich 
obiektów atrybucji dyspozycyjnej – jako pojedynczych 
obiektów niesprowadzalnych do sumy lub #redniej jego 
obywateli. Problem najwa"niejszych wymiarów percepcji 
krajów na poziomie indywidualnym zosta  rozstrzygni%ty 
w poprzednich badaniach autora (Gorbaniuk, Omiotek, 
2011). Ustalono, "e wspólnymi wymiarami percepcji kra-
jów w kategoriach atrybutów dyspozycyjnych s! wymia-
ry spontaniczno#ci, kompetencji i agresywno#ci. Oprócz 
perspektywy indywidualnej osobnym przedmiotem ana-
liz mo"e by$ perspektywa kulturowa/ekologiczna, która 
w przypadku bada' mi%dzykulturowych polega na po-
równaniu #rednich wyników dla ró"nych kultur/krajów 
traktowanych jako przypadki w analizach statystycznych. 

W literaturze z tego obszaru nauk spo ecznych znajdzie-
my wiele przyk adów takich bada'.

W pierwszej kolejno#ci warto wspomnie$ o serii bada', 
w których dokonywano porówna' proÞ li cech psycholo-
gicznych obliczonych dla ró"nych kultur z ró"nych kra-
jów (np. McCrae i in., 2005a) lub te" porównywano pro-
Þ le cech psychologicznych w ramach tego samego kraju, 
ale obliczonych dla ró"nych jego regionów, jak w przy-
padku np. Rosji (Allik i in., 2009). W badaniach, traktuj!-
cych jako punkt wyj#cia pi%cioczynnikowy model osobo-
wo#ci (PMO) Costy i McCrae, przedmiotem analiz by y 
dane pochodz!ce nie tylko z samoopisów (McCrae i in., 
2005a), lecz tak"e osobno przeanalizowano dane pocho-
dz!ce z opisów osób znanych obserwatorowi (McCrae 
i in., 2005b) oraz opisy prototypowych przedstawicieli 
swojego narodu, które okre#lano jako stereotypy cha-
rakteru narodowego (Terracciano i in., 2005). Nie s! one 
wolne od licznych wad metodologicznych, np. dyskusyj-
ne jest za o"enie Terracciano i jego wspó pracowników 
(2005), "e autostereotypy charakteru narodowego ró"ni! 
si% mi%dzy sob! w zakresie tych samych wymiarów, co 
postrzeganie przez ludzi w asnych dyspozycji.

Oprócz bada' opartych na PMO mamy podobne po-
równania mi%dzykulturowe oparte na modelu cech tem-
peramentu EPQ (van Hemert, van de Vijver, Poortinga, 
Georgas, 2002). Ich wad! jest tzw. odwrotna pu apka 
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ekologiczna, polegaj!ca na ukrytym za o"eniu, "e kul-
tury/kraje ró"ni! si% w zakresie tych samych wymiarów, 
w ramach których wyst%puj! ró"nice pomi%dzy jednost-
kami wewn!trz tych"e kultur.

Osobn! grup% bada' mi%dzykulturowych stanowi! pro-
jekty, których celem by o ustalenie wymiarów dyferen-
cjacji kultur w zakresie przekona', postaw i warto#ci. Do 
najbardziej znanych spo#ród nich zaliczaj! si% pionier-
skie badania Hofstede’a (2001), projekt GLOBE (House, 
Hanges, Javidan, Dorfman, Gupta, 2004), badania nad 
warto#ciami Ingleharta i Oysermana (2004) oraz bada-
nia nad aksjomatami spo ecznymi Bonda i jego wspó -
pracowników (2004). W wyniku analizy czynnikowej 
du"ej liczby danych, których kryteria selekcji nie opie-
ra y si% wprawdzie na "adnych przes ankach teoretycz-
nych, Hofstede (2001) wyodr%bni  pi%$ wymiarów, któ-
re wyja#nia y najwa"niejsze ró"nice mi%dzy 53 krajami 
uwzgl%dnionymi w pierwszej fazie bada': dystans w a-
dzy (akceptacja ró"nic w statusie spo ecznym), indywidu-
alizm (przedk adanie Ja ponad rodzin% i grup%), m%sko#$ 
(przedk adanie orientacji egoistycznej nad relacjami in-
terpersonalnymi), unikanie niepewno#ci (preferowanie 
zasad i ustalonego porz!dku w celu redukcji stresu) oraz 
d ugoterminowa orientacja czasowa (tolerancja nagród 
w przysz o#ci). W nowszych i bardziej systematycznie 
zrealizowanych badaniach w ramach projektu GLOBE 
(House i in., 2005) wyró"niono dziewi%$ wymiarów kul-
turowych: orientacja zadaniowa, orientacja przysz o#cio-
wa, unikanie niepewno#ci, kolektywizm instytucjonalny, 
kolektywizm rodzinny, dystans do w adzy, równo#$ ro-
dzajowa, asertywno#$ oraz orientacja humanistyczna na 
poziomie praktyk spo ecznych oraz warto#ci idealnych.

Mniejsz! liczb% wymiarów zidentyÞ kowano w bada-
niach nad wymiarami warto#ci na poziomie kulturowym, 
do których wy onienia wykorzystano skalowanie wielo-
wymiarowe. Inglehart i Oyserman (2004) okre#lili je jako 
nastawienie na przetrwanie vs. nastawienie na autoek-
spresj% oraz tradycjonalizm vs. racjonalizm.

Jako#ciowo innej podstawy do klasyÞ kacji krajów do-
starczaj! wyniki bada' aksjomatów spo ecznych, czyli 
przekonania na temat siebie, #wiata spo ecznego, Þ zycz-
nego i duchowego w postaci twierdze' o wzajemnym po-
wi!zaniu zjawisk/obiektów (Bond i in., 2004). O ile na 
poziomie jednostkowym wyró"niono pi%$ takich wymia-
rów, o tyle przy u"yciu analizy czynnikowej na poziomie 
kulturowym – tylko dwa: (1) zewn%trzny dynamizm oraz 
(2) cynizm spo eczny. Pierwszy wymiar opisuje przeko-
nania, "e ka"dy wysi ek b%dzie wynagrodzony, pragnie-
nie wp ywu na przebieg wydarze' oraz wiar% w fatum. 
Drugi wymiar polega natomiast na prze#wiadczeniu, "e 
ludzie wykorzystuj! innych do realizacji w asnych celów.

Wyszczególnione przyk ady bada', w których jednost-
k! analiz by  proÞ l wyników u#rednionych w ramach 
ka"dej kultury, nie stanowi! alternatywy dla wymiarów, 
z uwagi na które dyspozycyjne wizerunki krajów ró"ni! 
si% mi%dzy sob!, poniewa" maj! one w wi%kszo#ci sta-
tus przedsi%wzi%$ zmierzaj!cych do ustalenia faktycznie 
istniej!cych (obiektywnych) ró"nic pomi%dzy kulturami/
krajami. Z kolei badania wizerunków ró"nych krajów 
ukazuj!, jak na poziomie zbiorowym s! one postrzega-
ne przez mieszka'ców danego kraju, np. przez obywateli 
Polski. Niemniej jednak omówione wy"ej badania stano-
wi! cenny punkt odniesienia dla zaprojektowania w a-
#ciwej procedury analiz ekologicznych, a ich wyniki dla 
poszczególnych krajów stanowi! &ród o danych w proce-
sie poszukiwania korelatów dyspozycyjnych wizerunków 
krajów.

Traktuj!c wizerunek ka"dego kraju jako jednostk% ana-
lizy, mo"liwe staje si% rozstrzygni%cie tych problemów 
badawczych, które nie by y dotychczas podejmowane 
w badaniach nad wizerunkami krajów:
P1: Jakie s! wymiary dyferencjacji dyspozycyjnych wi-
zerunków krajów?
P2: Czy wymiary percepcji krajów na poziomie indywi-
dualnym i kulturowym s! to"same?
P3: W zakresie którego wymiaru zró"nicowanie mi%dzy 
krajami pozwala najlepiej wyja#ni$ zagregowan! posta-
w% wobec kraju?
P4: Jakie s! makrokorelaty dyspozycyjnych wizerunków 
krajów w percepcji Polaków? Czy te wizerunki maj! uza-
sadnienie w faktach dotycz!cych najwa"niejszych krajów 
#wiata?

METODA

Szczegó owe dane na temat metody bada' czytelnik 
mo"e znale&$ we wcze#niejszym artykule Gorbaniuka 
i Omiotek (2011). Przedstawiaj!c j! skrótowo, nale"y 
stwierdzi$, "e wykorzystana w niej lista przymiotników 
dyspozycyjnych opiera si% na naturalnym leksykonie po-
chodz!cym z bada' skojarze' z 47 krajami 100 respon-
dentów w wieku 17–63 lata. Nast%pnie przeprowadzo-
no badania ilo#ciowe na próbie 279 osób (143 kobiety 
i 136 m%"czyzn) w wieku 16–70 lat, opisuj!ce 40 krajów 
za pomoc! listy 85 przymiotników dyspozycyjnych. Przy 
czym ka"dy z krajów zosta  opisany przez 27–29 osób. 
66% respondentów pochodzi o z miast, 34% ze wsi. 
W ca ej próbie wykszta cenie podstawowe zadeklarowa o 
10% badanych, zawodowe – 19%, #rednie – 42%, licen-
cjat lub niepe ne wy"sze – 17%, a wykszta cenie wy"sze 
– 12%. Struktura spo eczno-demograÞ czna osób opisu-
j!cych ró"ne kraje by a podobna z uwagi na p e$, wiek, 
wykszta cenie i miejsce zamieszkania. Zgromadzone 



82 OLEG GORBANIUK

w toku tych bada' dane zostan! wykorzystane ponownie 
z uwzgl%dnieniem kulturowej perspektywy analiz w dal-
szej cz%#ci tego artyku u.

Wymiary dyferencjacji dyspozycyjnych 

wizerunków krajów

W celu ustalenia wymiarów zró"nicowania proÞ -
li dyspozycyjnych wizerunków ró"nych krajów nale"y 

Tabela 1
Struktura czynnikowa zró$nicowania dyspozycyjnych wizerunków krajów: analiza danych zagregowanych

Pozycja skali
 adunki czynnikowe Swoisto!" czynnikowa Statystyki opisowe

1 2 3 1 2 3 M min max SD

wojowniczy –0,91 –0,00 –0,11 –0,82 –0,84 –0,82 3,40 2,22 4,38 0,53

zaborczy –0,90 –0,06 –0,20 –0,76 –0,84 –0,77 2,96 2,03 4,41 0,55

w#adczy –0,91 –0,26 –0,09 –0,75 –0,76 –0,88 3,21 2,33 4,31 0,51

zawzi$ty –0,90 –0,04 –0,29 –0,73 –0,89 –0,73 3,21 2,00 4,28 0,52

przebieg#y –0,88 –0,03 –0,25 –0,72 –0,84 –0,72 3,08 2,23 4,04 0,41

egoistyczny –0,90 –0,01 –0,32 –0,71 –0,91 –0,71 2.83 1,92 4,14 0,50

waleczny –0,80 –0,14 –0,15 –0,61 –0,65 –0,65 3,50 2,67 4,38 0,43

zarozumia#y –0,80 –0,20 –0,10 –0,59 –0,61 –0,68 2,94 2,27 3,79 0,37

konßiktowy –0,85 –0,31 –0,24 –0,57 –0,69 –0,76 3,01 1,86 4,45 0,58

agresywny –0,84 –0,26 –0,32 –0,54 –0,75 –0,67 2,79 1,77 4,41 0,68

obowi%zkowy –0,03 –0,96 –0,05 –0,92 –0,91 –0,91 3,32 2,35 4,40 0,50

zaradny –0,05 –0,95 –0,06 –0,90 –0,89 –0,90 3,46 2,73 4,40 0,41

precyzyjny –0,00 –0,95 –0,12 –0,92 –0,89 –0,89 3,14 2,14 4,64 0,60

zorganizowany –0,01 –0,95 –0,17 –0,93 –0,87 –0,87 3,29 2,31 4,56 0,53

dok#adny –0,14 –0,94 –0,02 –0,87 –0,87 –0,91 3,22 2,36 4,68 0,55

pedantyczny –0,01 –0,93 –0,05 –0,86 –0,86 –0,86 2,77 2,00 3,92 0,53

uporz%dkowany –0,24 –0,95 –0,04 –0,85 –0,85 –0,96 3,17 2,12 4,40 0,61

solidny –0,19 –0,94 –0,02 –0,85 –0,85 –0,92 3,26 2,46 4,52 0,49

przedsi$biorczy –0,04 –0,93 –0,17 –0,89 –0,84 –0,84 3,45 2,42 4,76 0,60

punktualny –0,06 –0,93 –0,15 –0,88 –0,84 –0,84 3,17 2,38 4,32 0,52

rozrywkowy –0,30 –0,06 –0,91 –0,74 –0,91 –0,73 3,43 2,11 4,70 0,61

spontaniczny –0,27 –0,12 –0,88 –0,71 –0,83 –0,68 3,15 2,50 4,11 0,40

kochliwy –0,30 –0,20 –0,85 –0,68 –0,77 –0,60 3,24 2,37 4,58 0,54

&ywio#owy –0,19 –0,32 –0,83 –0,75 –0,62 –0,55 3,41 2,89 4,63 0,39

z poczuciem humoru –0,45 –0,05 –0,85 –0,53 –0,92 –0,52 3,27 2,14 4,37 0,58

gadatliwy –0,10 –0,36 –0,79 –0,74 –0,51 –0,49 3,36 2,46 4,35 0,45

uczuciowy –0,47 –0,00 –0,81 –0,44 –0,88 –0,44 3,24 2,36 4,46 0,50

towarzyski –0,48 –0,13 –0,82 –0,45 –0,88 –0,42 3,53 1,93 4,54 0,61

weso#y –0,51 –0,04 –0,82 –0,41 –0,92 –0,41 3,42 2,04 4,58 0,56

radosny –0,54 –0,11 –0,79 –0,35 –0,90 –0,32 3,40 2,11 4,42 0,56

… … … … … … … … … … …

War. wyj. 22,62 25,83 16,60

Udzia# 0,30 0,34 0,22

(ród o: opracowanie w asne.
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dokona$ agregacji pomiarów pochodz!cych od ró"nych 
osób opisuj!cych dany kraj, u#redniaj!c je w ramach 
kraju. Zanim jednak b%dzie to zrobione, nale"y mie$ 
pewno#$, "e osoby badane podczas opisu ka"dego kraju 
cechowa a satysfakcjonuj!ca zgodno#$ opinii. W a#ciw! 
miar! zgodno#ci opinii grupy respondentów jest wska&-
nik korelacji wewn!trzklasowej (intraclass correlation, 
ICC), który dekomponuje ca ! wariancj% odpowiedzi 
w dwa komponenty: wariancj% zwi!zan! z obiektem opi-
su (wariancja efektu) oraz wariancj% mi%dzyosobnicz! 
(wariancja b %du) (zob. McGraw, Wong, 1996; Shrout, 
Fleiss, 1979). Im wi%ksza wariancja wynikaj!ca z ró"-
nic mi%dzy krajami w zakresie danego deskryptora na tle 
wariancji mi%dzyosobniczej, tym wi%ksza zgodno#$ mi%-
dzy osobami w ocenie stopnia, w jakim dany kraj posia-
da dan! cech%. W artykule Gorbaniuka i Omiotek (2011; 
tabela 2) przedstawiono wska&niki ICC (1,i) dla wszyst-
kich 85 przymiotników, które s! miar! rzetelno#ci #red-
niej danego deskryptora obliczonej na podstawie i osób 
(w naszym przypadku 27–29 osób w zale"no#ci od kra-
ju). W zale"no#ci od deskryptora wska&nik ten waha si% 
w granicach od 0,56 do 0,91 z median! 0,85, natomiast 
dla skali agresywno#ci, kompetencji i spontaniczno#ci 
ICC (1,i) wynosi on odpowiednio 0,91, 0,93 i 0,92. Je"eli 
odrzuci$ 10 deskryptorów, których rzetelno#$ #redniego 
oszacowania jest poni"ej 0,70, uzyskane wska&niki zgod-
no#ci nale"y uzna$ za dobre lub bardzo dobre.

W celu ustalenia wymiarów zró"nicowania proÞ li 
dyspozycyjnego wizerunku krajów na poziomie ekolo-
gicznym u#rednione proÞ le postrzegania krajów zosta y 
potraktowane jako przypadki (N = 40) w analizie g ów-
nych sk adowych, a 75 deskryptorów, dla których ICC 
(1,i) ) 0,70 potraktowano jako zmienne. Warto odnoto-
wa$, "e warunek eksploracyjnej analizy czynnikowej, 
wed ug którego liczba przypadków powinna by$ wi%ksza 
od liczby zmiennych, nie ma zastosowania w analizie 
ekologicznej (zob. Hofstede, Neuijen, Ohayv, Sanders, 
1990). W naszym przypadku mamy do czynienia z nie-
mal ca ! populacj! krajów, których wizerunek mniej lub 
bardziej zró"nicowany posiada populacja polska. Zatem 
o stabilno#ci struktury czynnikowej decyduje nie liczba 
uwzgl%dnionych krajów w prezentowanych analizach, 
lecz liczba respondentów, na podstawie której zosta y 
obliczone #rednie proÞ le i wynikaj!ce st!d przedzia y uf-
no#ci #rednich. Oczywi#cie, by oby dobrze, aby ta liczba 
by a trzykrotnie wi%ksza (90–100 przypadków w ramach 
jednego kraju), ale wykracza o to poza mo"liwo#ci autora 
artyku u, bior!c pod uwag% ch%$ utrzymania zró"nicowa-
nia demograÞ cznego próby (próba niestudencka). Mimo 
to obliczone wska&niki korelacji wewn!trzklasowej suge-
ruj!, "e nawet w oparciu o próbki 27–29-osobowe, które 

nie ró"ni! si% z uwagi na zmienne spo eczno-demogra-
Þ czne, uzyskane #rednie s! wystarczaj!co rzetelne.

W analizie g ównych sk adowych uzyskano nast%pu-
j!ce warto#ci w asne dla kolejnych sk adowych: 38,01; 
20,81; 6,23; 1,41; 1,09; 0,86; 0,61; 0,53; 0,46; 0,42 itd. 
Krzywa usypiska wskazuje na trójwymiarowe rozwi!za-
nie jako optymalne. Wyja#nia ono 87% wariancji anali-
zowanych #rednich proÞ li. Tak wysoki odsetek wynika 
z usuni%cia z danych wariancji wewn!trzosobniczej. 
Tabela 1 zawiera informacje na temat pozycji najsilniej 
skorelowanych z wyodr%bnionymi wymiarami (pe na 
wersja tabeli jest dost%pna u autora). Ich tre#$ wskazuje, 
"e uzyskane wymiary (agresywno#$, kompetencja i spon-
taniczno#$) s! bardzo podobne do tych, które ustalono na 
podstawie analizy danych jednostkowych z wy !czeniem 
ró"nic mi%dzy krajami (zob. Gorbaniuk, Omiotek, 2011). 
W celu potwierdzenia tych obserwacji analizami staty-
stycznymi obliczono dwa wspó czynniki: wspó czynnik 
zgodno#ci Tuckera (Tucker’s coefÞ cient of congruence; 
Brokken, 1983), który jest miar! podobie'stwa  adun-
ków czynnikowych, oraz wspó czynnik porównywalno-
#ci (comparability coefÞ cient; Everett, Entrekin, 1980), 
który jest miar! podobie'stwa wyników czynnikowych 
uzyskanych w przypadku bada' w asnych na podstawie 
analiz ekologicznych (N = 40) z tymi, które by yby uzys-
kane w sytuacji u"ycia wspó czynników czynnikowych 
ustalonych na podstawie analizy danych jednostkowych 
(N = 1116). Wspó czynniki zgodno#ci dla wymiaru agre-
sywno#ci, kompetencji i spontaniczno#ci wynios y od-
powiednio 0,97; 0,98 i 0,95, natomiast wspó czynniki 
porównywalno#ci osi!gn% y warto#$ 0,98; 0,99 i 0,92. 
Obliczone miary wskazuj! na bardzo du"e podobie'stwo 
struktur czynnikowych ustalonych na podstawie danych 
jednostkowych i zagregowanych. Mamy zatem do czy-
nienia z sytuacj!, kiedy przechodz!c z jednego poziomu 
na drugi nie traÞ amy w tzw. pu apk% ekologiczn! (zob. 
Boski, 2009).

Dyspozycyjny wizerunek a postawa wobec kraju

Tabela 2 zawiera wyniki dla krajów w zakresie ich 
dyspozycyjnego wizerunku, obliczone metod! regresyj-
n! (kolumna oznaczona jako z zawiera standaryzowane 
wyniki dla krajów), wskutek czego korelacja mi%dzy nimi 
wynosi 0. Za najbardziej agresywne przez Polaków uzna-
ne zosta y Rosja, Izrael, USA, Irak i Niemcy, natomiast za 
najmniej agresywne – S owacja, Czechy, Litwa, Australia 
i Szwajcaria. W#ród krajów o najwy"szej postrzega-
nej kompetencji znalaz y si% m.in. Japonia, Szwajcaria, 
Niemcy i Szwecja, natomiast do najmniej kompetent-
nych by y zaliczane Rumunia, Turcja i Bia oru#. Cecha 
spontaniczno#ci zdaniem respondentów by a najbardziej 
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charakterystyczna dla Hiszpanii, W och, USA, a tak-
"e Polski (autowizerunek). Za najmniej spontaniczne 
uznali respondenci m.in. Irak, Bia oru#, Chiny i Kore% 
Po udniow!.

Dysponuj!c proÞ lami wizerunków krajów, mo"na od-
powiedzie$ na pytanie, w jakim stopniu pozwalaj! one 
wyja#ni$ postaw% wobec ka"dego z analizowanych kra-
jów na poziomie zagregowanym. W pierwszej kolejno#ci 

Tabela 2
Hierarchia krajów z uwagi na dyspozycyjny wizerunek

Agresywno!" Kompetencja Spontaniczno!"

Kraj z Kraj z Kraj z

Rosja –2,69 Japonia –2,38 Hiszpania –2,41

Izrael –1,98 Szwajcaria –1,82 W#ochy –2,36

USA –1,74 Niemcy –1,62 USA –1,69

Irak –1,61 Szwecja –1,56 Polska –1,47

Niemcy –1,50 Norwegia –1,42 Grecja –1,44

Afganistan –1,46 Kanada –1,25 Meksyk –1,38

Chiny –0,94 USA –1,07 Francja –1,36

Arabia Saud. –0,67 Austria –1,06 Brazylia –1,22

Japonia –0,48 Holandia –1,00 Rosja –0,77

Korea P#d. –0,48 Wlk. Brytania –0,83 Ukraina –0,35

Turcja –0,28 Irlandia –0,63 Czechy –0,29

Hiszpania –0,28 Izrael –0,58 Holandia –0,29

Polska –0,27 Francja –0,44 Bu#garia –0,15

Francja –0,22 Chiny –0,33 W$gry –0,08

Kuba –0,19 Australia –0,28 Chorwacja –0,07

Egipt –0,05 Polska –0,10 S#owacja –0,04

Chorwacja –0,05 Korea P#d. –0,10 Kanada –0,01

W#ochy –0,00 Czechy –0,03 Wlk. Brytania –0,04

Wlk. Brytania –0,05 S#owacja –0,02 Irlandia –0,06

Ukraina –0,09 Hiszpania –0,01 Norwegia –0,18

RPA –0,17 Rosja –0,31 Turcja –0,21

Grecja –0,21 W$gry –0,36 Japonia –0,33

Indie –0,24 Chorwacja –0,40 Rumunia –0,33

Irlandia –0,24 Grecja –0,44 Izrael –0,33

Meksyk –0,39 Arabia Saud –0,47 Australia –0,34

Norwegia –0,44 W#ochy –0,55 RPA –0,38

Bia#oru! –0,44 Litwa –0,55 Szwecja –0,52

Rumunia –0,47 Bu#garia –0,60 Egipt –0,55

Austria –0,51 Meksyk –0,71 Kuba –0,57

Szwecja –0,54 Brazylia –0,82 Indie –0,66

Brazylia –0,60 Afganistan –0,82 Szwajcaria –0,66

Kanada –0,63 Ukraina –0,88 Arabia Saud. –0,81

Ci!g dalszy tabeli na nast%pnej stronie
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sprawdzono, w jakim stopniu obliczone na podstawie ba-
da' w asnych #rednie wyniki dla postaw wobec ró"nych 
krajów koreluj! z innymi podobnymi wynikami bada' dla 
polskiej populacji na podstawie prób reprezentatywnych. 
Jako najbli"sze czasowo i koncepcyjnie wybrano wyni-
ki bada' postaw wobec innych narodów zrealizowanych 
przez CBOS w grudniu 2008 roku. Postawa wobec kraju 
i postawa wobec narodu nie s! wprawdzie to"same, lecz 
s! sobie bliskie. Przekonuje o tym korelacja mi%dzy nimi, 
która wynios a 0,89 (& = 0,89; r = 0,87). Ten wska&nik 
mo"na tak"e traktowa$ jako okre#lenie trafno#ci pomiaru 
zagregowanej postawy wobec kraju na podstawie zbada-
nej próby, a wynik bada' w asnych – jako zbie"ny z wy-
nikami badania prób reprezentatywnych dla ca ej polskiej 
populacji. Wielokrotna analiza regresji wykaza a, "e dys-
pozycyjny wizerunek t umaczy 92% wariancji postaw 
wobec krajów na poziomie zagregowanym [R = 0,96; 
F(3, 36) = 147,96; p < 0,001]. Wspó czynniki regresji dla 
poszczególnych wymiarów uzyska y nast%puj!ce warto-
#ci: ' = –0,67 (agresywno#$), ' = 0,62 (spontaniczno#$) 
oraz ' = 0,31 (kompetencja). Poniewa" nasilenie wymia-
rów dyspozycyjnego wizerunku kraju zosta o obliczone 
metod! regresyjn!, s! one nieskorelowane, a zatem wy-
mienione wymiary t umacz! odpowiednio 45%, 38% 
i 9,5% wariancji postawy na poziomie zagregowanym: 
stosunek wobec kraju na poziomie zagregowanym jest 
tym lepszy, im jest on postrzegany jako mniej agresywny, 
bardziej przyjazny i spontaniczny oraz bardziej kompe-
tentny.

Korelaty dyspozycyjnego wizerunku kraju 

na poziomie kulturowym

W dotychczasowych analizach dominowa  aspekt opi-
sowy. Bior!c pod uwag% wyniki analiz przedstawionych 
w tabelach 1 i 2, pojawia si% pytanie, w jakim stopniu 
zagregowane opinie respondentów na temat krajów s! 
trafne. Aby na nie odpowiedzie$, wizerunki krajów sko-
relowano z dost%pnymi wska&nikami makropsycholo-
gicznymi, makrospo ecznymi oraz makrogospodarczymi 
za pomoc! korelacji rangowej * Spearmana w celu zmi-
nimalizowania wp ywu na wyniki analiz przypadków od-
staj!cych (zob. tabele 3–6), co nie zawsze by o uwzgl%d-
niane w innych badaniach (np. Terracciano i in., 2005). 
Warto jeszcze raz podkre#li$ ortogonalno#$ (nieskorelo-
wanie) wymiarów dyspozycyjnego wizerunku kraju mi%-
dzy sob!, z wyj!tkiem sytuacji, gdy liczba analizowanych 
krajów, dla których by y dost%pne dane, znacz!co odbiega 
od 40. Obliczona istotno#$ statystyczna wspó czynników 
korelacji ma tu wtórne znaczenie, poniewa" mamy do 
czynienia z niemal ca ! populacj! rozpoznawanych przez 
Polaków krajów, zatem wnioskowanie indukcyjne w tej 
fazie analiz staje si% zb%dne. Krytyczna dla wnioskowa-
nia statystycznego jest natomiast rzetelno#$ #rednich ocen 
poszczególnych krajów w zakresie listy przymiotnikowej.

Korelaty makropsychologiczne. Najbli"sze przed-
miotowi bada' w asnych s! wyniki pomiaru autostereo-
typów charakteru narodowego przeprowadzonego przez 
Terracciano i jego wspó pracowników w 49 krajach (2005) 
z uwagi na podobie'stwo przedmiotu percepcji (wizeru-
nek), ale z perspektywy wewn%trznego i zewn%trznego 

Ci!g dalszy tabeli z poprzedniej strony

Agresywno!" Kompetencja Spontaniczno!"

Kraj z Kraj z Kraj z

Bu#garia –0,72 Egipt –0,91 Niemcy –0,89

W$gry –0,72 RPA –1,09 Austria –0,99

Holandia –1,02 Indie –1,10 Afganistan –1,03

Szwajcaria –1,13 Kuba –1,13 Litwa –1,11

Australia –1,14 Irak –1,14 Korea P#d. –1,29

Litwa –1,58 Bia#oru! –1,17 Chiny –1,29

Czechy –1,77 Turcja –1,35 Bia#oru! –1,40

S#owacja –1,78 Rumunia –1,70 Irak –1,41

Sko!no!" –0,63 –0,50 –0,80

Kurtoza –0,52 –0,58 –0,04

z – wyniki standaryzowane.

(ród o: opracowanie w asne.
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(Polacy) obserwatora. Stwierdzono statystycznie istotne 
korelacje z wymiarami tre#ciowo podobnymi do tych, 
w zakresie których wyst%puje zró"nicowanie pomi%dzy 
wizerunkami krajów. Mimo "e we wspomnianych bada-
niach respondenci z ró"nych krajów opisywali sumien-
no#$ prototypowego przedstawiciela swojego narodu, 
stwierdzono silny zwi!zek z opini! Polaków na temat 
kompetencji tych krajów (0,73). Nale"y przypuszcza$, "e 
te korelacje wynikaj! ze wspólnego przedmiotu procesu 
atrybucji dyspozycyjnych w#ród Polaków i przedstawi-
cieli ró"nych krajów opisuj!cych swój autostereotyp: na 
podstawie obiektywnych sukcesów krajów wnioskuje si% 
o dyspozycjach swojego/cudzego narodu/kraju, dzi%ki 
którym te wyniki osi!gni%to. Postrzegana spontaniczno#$ 
krajów korelowa a z ocen! ekstrawersji (0,43) i otwar-
to#ci na do#wiadczenie (0,45) prototypów narodowych, 
wnosz!c niezale"ny wzgl%dem siebie wk ad w wyja#nie-
nie spontaniczno#ci kraju w analizie regresji wielokrotnej, 

je"eli jako zmienn! obja#nian! potraktowa$ wymiar 
spontaniczno#ci wizerunku kraju. Wyznacznikami otwar-
to#ci na do#wiadczenie jako dyspozycji s! mi%dzy innymi 
niezale"no#$ i niekonwencjonalno#$. Zbie"no#$ opinii 
cz onków grupy w asnej i obcej tak"e nale"y t umaczy$ 
istnieniem wspólnych &róde  wnioskowania, aczkolwiek 
niedaj!cych si% tak  atwo wypunktowa$, jak w przypadku 
&róde  opinii na temat kompetencji/sumienno#ci.

Z kolei niespecyÞ czne ujemne korelacje stwierdzo-
no pomi%dzy postrzegan! spontaniczno#ci! kraju a po-
strzegan! sumienno#ci! prototypów narodowych (–0,68) 
i komplementarnym do tej pary zmiennych zwi!zkiem 
kompetencji kraju z ekstrawersj! prototypu narodowego 
(–0,48): mieszka'cy krajów, które my postrzegamy jako 
spontaniczne, siebie okre#laj! jako ma o sumienne. Warto 
podkre#li$ brak skorelowania wymiarów wizerunku kra-
ju mi%dzy sob!, podczas gdy takie korelacje wyst%puj! 
pomi%dzy wymiarami NEO-PI-R, poniewa" zosta y one 

Tabela 3
Kulturowe korelaty dyspozycyjnego wizerunku kraju: charakter narodowy i kulturowe proÞ le osobowo!ci

Wska'niki Agresywno!" Kompetencja Spontaniczno!" Postawa N

Autostereotypy charakteru narodowego NEO-PI-R 

(Terracciano i in., 2005a):

• Neurotyzm –0,09 –0,14*** –0,33** –0,21 22

• Ekstrawersja –0,00 –0,48*** –0,43** –0,16 22

• Otwarto!" na do!wiadczenie –0,07 –0,30*** –0,45** –0,14 22

• Ugodowo!" –0,11 –0,16*** –0,36** –0,31 22

• Sumienno!" –0,10 –0,73*** –0,68** –0,26 22

ProÞle kulturowe NEO-PI-R (McCrae i in., 2005a):

• Neurotyzm –0,11 –0,34*** –0,39** –0,26 21

• Ekstrawersja –0,24 –0,18*** –0,20** –0,04 21

• Otwarto!" na do!wiadczenie –0,22 –0,48*** –0,17** –0,12 21

• Ugodowo!" –0,09 –0,02*** –0,22** –0,14 21

• Sumienno!" –0,13 –0,20*** –0,02** –0,03 21

Cechy temperamentu EPQ (van Hemert, 

van de Vijver, Poor(nga, Georgas, 2002):

• Psychotyzm –0,22 –0,06*** –0,01** –0,17 26

• Ekstrawersja –0,11 –0,17*** –0,25** –0,19 26

• Neurotyzm –0,17 –0,45*** –0,16** –0,06 26

• K#amstwo –0,26 –0,56*** –0,12** –0,20 25

Lokalizacja kontroli Ro)era (Smith, Trompenaars, 

Dugan, 1995) –0,01 –0,13*** –0,02** –0,04 27

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

(ród o: opracowanie w asne.
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ustalone nie na poziomie ekologicznym, lecz jednostko-
wym (tu ma miejsce b !d tzw. odwrotnej pu apki ekolo-
gicznej pope nianej przez Terracciano i jego wspó pra-
cowników).

Kolejna grupa potencjalnych korelatów dotyczy u#red-
nionych samoopisów respondentów w zakresie cech oso-
bowo#ci (NEO-PI-R; McCrae i in., 2005a), cech tem-
peramentu Eysencka (EPQ-R; van Hemert i in., 2002) 
i zewn%trznej lokalizacji kontroli Rottera (Smith, Trom-
penaars, Dugan, 1995). Stwierdzono jedynie dodatni! ko-
relacj% pomi%dzy postrzegan! kompetencj! kraju a otwar-
to#ci! na do#wiadczenie w ramach danej kultury (0,48) 
oraz ujemn! z neurotyzmem (–0,45) i wynikiem w skali 
aprobaty spo ecznej (–0,56). S! to wzgl%dem siebie nie-
zale"ne i wzgl%dnie twardsze wska&niki po stronie kultur 
w porównaniu do autostereotypu narodowego, który jest 
konstruktem zbli"onym do wizerunku, st!d obserwowali-
#my tam wy"sze korelacje. Sk onno#$ do realistycznego 
postrzegania siebie, wi%ksze zrównowa"enie emocjonal-
ne i otwarto#$ na do#wiadczenie daj! takie dostrzegalne 
przez inne narody efekty, które skutkuj! wnioskowaniem 
na temat ich wi%kszej kompetencji. Równie" we wcze-
#niejszych analizach ekologicznych stwierdzono zwi!zki 
ze wska&nikami rozwoju gospodarczego aprobaty spo-
 ecznej (ujemna korelacja; van Hemert i in., 2002) i otwar-
to#ci na do#wiadczenie (dodatnia korelacja; McCrae i in., 
2005a), nie stwierdzono natomiast "adnych zwi!zków 
wska&ników makroekonomicznych z neurotyzmem.

Konfrontacja percepcji krajów z ich specyÞ k  kul-

turow . Analizuj!c przedstawione w tabeli 4 wspó -
czynniki korelacji dyspozycyjnego wizerunku krajów 
w#ród Polaków, z wynikami, jakie te kraje uzyskuj! 
w zakresie wymiarów kulturowych wyró"nionych przez 
Hofstede’a (2001), w ramach projektu GLOBE (House 
i in., 2004) oraz przez Ingleharta i Oysermana (2004), 
dostrzegamy umiarkowane i wysokie korelacje ró"nych 
wymiarów z kompetencj! krajów. Kraje, którym respon-
denci przypisuj! wysok! sumienno#$, punktualno#$, go-
spodarno#$, przedsi%biorczo#$, zaradno#$ i organizacj%, 
cechuje niski dystans w adzy (–0,70), wysoki indywi-
dualizm (Hofstede: 0,55) i niski kolektywizm rodzin-
ny (GLOBE: –0,77), wysoka orientacja przysz o#ciowa 
(0,52) oraz du"a ch%$ unikania niepewno#ci w znaczeniu 
przyj%tym w projekcie GLOBE (0,65), czyli planowanie 
czasu w celu osi!gni%cia postawionych celów, dbanie 
o  ad, porz!dek, czytelne regu y post%powania i ich prze-
strzeganie. Mamy tu do czynienia z wysok! zbie"no#ci! 
percepcji krajów przez Polaków na poziomie ekologicz-
nym z tym, co jest dla tych krajów kulturowo specyÞ cz-
ne. Kulturowe korelaty uzupe nia zwi!zek postrzeganej 

kompetencji krajów z nastawieniem na autoekspresj% 
i czerpanie satysfakcji z w asnego "ycia (0,43) oraz zwi!-
zek z sekularyzacj! "ycia publicznego i w adzy (0,61) 
w ekologicznym uj%ciu Ingleharta i Oysermana (2004). 
Jeszcze silniejsze s! zwi!zki wymiaru kompetencji 
z postmaterializmem (0,69) i autonomi! (0,81) – wymia-
rów warto#ci Ingleharta obliczonych poprzez agregacj% 
danych jednostkowych World Value Survey z 2008 roku.

Tabela 4 wskazuje, "e istniej! tak"e umiarkowane co 
do si y zale"no#ci pomi%dzy przypisywan! krajom spon-
taniczno#ci! a wymiarami kultury, które z uwagi na tre#$ 
i kierunek powinny korelowa$ z analizowanym wymia-
rem dyspozycyjnego wizerunku kraju, je"eli percepcja 
kulturowej specyÞ ki innych krajów przez Polaków jest 
trafna. Wysoka spontaniczno#$ kraju (zami owanie do 
rozrywki, "ywio owo#$, uczuciowo#$, towarzysko#$) ko-
relowa a z triad! (zob. Boski, 2009), na któr! sk ada si% 
niska orientacja na jako#$ wykonania (–0,54), krótka per-
spektywa czasowa (GLOBE: –0,51) oraz du"a tolerancja 
niepewno#ci (–0,48). U pod o"a tej triady le"y wspólny 
pierwiastek skorelowany z postrzegan! spontaniczno#ci! 
krajów. Te korelaty uzupe nia dodatnia korelacja po-
strzeganej spontaniczno#ci z równouprawnieniem kobiet 
i m%"czyzn w ramach danej kultury (0,48).

Jako#ciowo ró"n! grup% korelatów dyspozycyjnego 
wizerunku kraju stanowi! aksjomaty spo eczne z mi%-
dzykulturowego projektu Bonda – Leunga (Leung, Bond, 
2004; tak"e: Bond i in., 2004), czyli przekonania na te-
mat siebie, #wiata spo ecznego, Þ zycznego i duchowego 
w postaci twierdze' o wzajemnym powi!zaniu zjawisk/
obiektów. W krajach, którym Polacy przypisuj! wysok! 
kompetencj%, dominuj! przekonania o z o"ono#ci natu-
ry cz owieka i uwarunkowa' jego zachowa' (0,59) oraz 
przekonania o ma ej roli, jak! pe ni duchowo#$/religij-
no#$ w "yciu cz owieka –0,66), przy czym oba aksjomaty 
tylko cz%#ciowo si% ze sob! zaz%biaj!, wnosz!c wzgl%d-
nie niezale"ny wk ad w wyja#nienie postrzeganej kompe-
tencji kraju z perspektywy wielokrotnej analizy regresji.

Postrzegana spontaniczno#$ krajów wi!"e si% z przeko-
naniem ich obywateli, "e wysi ek nie zawsze jest w a-
#ciwie wynagradzany (–0,61) oraz z akceptacj! swojego 
przeznaczenia (–0,55), przy czym zmienne te s! w du-
"ym stopniu ze sob! skorelowane w analizowanej próbie, 
a zatem ich zwi!zek ze spontaniczno#ci! jest wzajemnie 
redundantny. Cynizm spo eczny by  jedynym aksjoma-
tem, którego korelacje z wizerunkami kraju nie osi!gn% y 
wprawdzie pu apu istotno#ci statystycznej p < 0,05, ale 
stwierdzono jego ujemny zwi!zek z postaw! wobec kraju 
(–0,53). Omówione wymiary aksjomatów zosta y ustalo-
ne na poziomie jednostkowym i nie odzwierciedlaj! ich 
zró"nicowania na poziomie ekologicznym (Leung, Bond, 
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Tabela 4

Kulturowe korelaty dyspozycyjnego wizerunku kraju: przekonania, postawy i warto!ci

Wska'niki Agresywno!" Kompetencja Spontaniczno!" Postawa N

Przekonania, postawy i warto!ci

Wymiary kulturowe wg Hofstede’a (2001):

• Dystans w#adzy –0,16** –0,70*** –0,11** –0,15 34

• Kolektywizm*–*indywidualizm –0,27** –0,55*** –0,24** –0,38* 34

• Kobieco!"*–*m$sko!" –0,12** –0,15*** –0,03** –0,25 34

• Unikanie niepewno!ci –0,21** –0,32*** –0,39** –0,11 34

• Orientacja czasowa odleg#a –0,24** –0,26*** –0,36** –0,48* 17

GLOBE – praktyki spo#eczne (House i in., 2004):

• Orientacja zadaniowa –0,14** –0,34*** –0,54** –0,24*** 27

• Orientacja przysz#o!ciowa –0,39** –0,52*** –0,51** –0,19*** 27

• Unikanie niepewno!ci –0,30** –0,60*** –0,48** –0,10*** 27

• Kolektywizm instytucjonalny –0,29** –0,32*** –0,33** –0,46** 27

• Kolektywizm rodzinny –0,31** –0,77*** –0,03** –0,19*** 27

• Dystans do w#adzy –0,27** –0,46*** –0,21** –0,01*** 27

• Równo!" rodzajowa –0,24** –0,10*** –0,48** –0,28*** 27

• Asertywno!" –0,14** –0,05*** –0,10** –0,24*** 27

• Orientacja humanistyczna –0,00** –0,06*** –0,35** –0,43** 27

GLOBE – warto!ci idealne (House i in., 2004):

• Orientacja zadaniowa –0,30** –0,02*** –0,28** –0,44** 27

• Orientacja przysz#o!ciowa –0,10** –0,65*** –0,38** –0,10*** 27

• Unikanie niepewno!ci –0,33** –0,78*** –0,19** –0,10*** 27

• Kolektywizm instytucjonalny –0,19** –0,45*** –0,23** –0,39*** 27

• Kolektywizm rodzinny –0,11** –0,06*** –0,44** –0,17*** 27

• Dystans do w#adzy –0,25** –0,06*** –0,15** –0,24*** 27

• Równo!" rodzajowa –0,51** –0,47*** –0,23** –0,43*** 27

• Asertywno!" –0,17** –0,14*** –0,07** –0,07*** 27

• Orientacja humanistyczna –0,00** –0,28*** –0,06** –0,11*** 27

Wymiary kultury wg Ingleharta i Oysermana (2004):

• Przetrwanie- autoekspresja –0,06** –0,43*** –0,23** –0,11*** 36

• Tradycjonalizm*–*racjonalizm –0,09** –0,62*** –0,03** –0,35*** 36

Wymiary warto!ci wg Ingleharta (WVS, 2008):

• Materializm*–*postmaterializm –0,36** –0,69*** –0,06** –0,57*** 26

• Tradycjonalizm*–*autonomia –0,11** –0,81*** –0,24** –0,05*** 27

Ci!g dalszy tabeli na nast%pnej stronie
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2004). Natomiast aksjomaty, które tworz! wymiary kultu-
rowe, nie korelowa y na poziomie istotnym statystycznie 
z dyspozycyjnym wizerunkiem kraju.

O ile wymiary kompetencji i spontaniczno#ci znalaz y 
swoje odpowiedniki lub korzenie w autostereotypach na-
rodowych, kulturowych proÞ lach osobowo#ci lub specy-
Þ ce kulturowej kraju, o tyle agresywno#ci krajów nie da 
si% wyja#ni$ ani poprzez kulturowe cechy osobowo#ci, 
ani te" uwzgl%dniaj!c w analizach taksonomi% kultur lub 
specyÞ czne przekonania (aksjomaty) dominuj!ce w tych-
"e krajach. Nale"y zatem poszuka$ uzasadnienia tego wy-
miaru zró"nicowania krajów w percepcji Polaków w in-
nych wska&nikach – globalnych indeksach i wska&nikach 
makroekonomicznych.

Dyspozycyjny wizerunek kraju 

a ogólno!wiatowe indeksy

Liczne i cz sto wzajemnie zaz biaj!ce si  "wiatowe 
indeksy i rankingi krajów mo#emy traktowa$ jako pod-
sumowanie wiedzy, któr! na co dzie% czerpiemy ze "rod-
ków masowego przekazu i – rzadziej – z podr czników 
i baz danych statystycznych na temat krajów. Mo#na je 
z jednej strony postrzega$ jako bezpo"rednie &ród'a wnio-
skowania na temat cech dyspozycyjnych krajów z punktu 
widzenia procesu kszta'towania wizerunku, z drugiej za" 
mo#na wykorzysta$ je jako obiektywne wska&niki trafno-
"ci tych#e procesów inferencyjnych. Tabela 5 wykazuje, 
#e kompetencja "ci"le koreluje ze wska&nikami dobro-
bytu (0,82; Legatum Prosperity Index, 2009) i rozwoju 
spo'ecznego HDI (0,81; UNDP, 2009). Przy czym je#eli 

we&miemy przytoczone szczegó'owe wska&niki dobroby-
tu (gospodarka, innowacyjno"$, ochrona zdrowia i kapita' 
spo'eczny), to wyja"niaj! one 82% wariancji postrzeganej 
kompetencji krajów. Te wska&niki w ogóle nie t'umacz! 
zró#nicowania krajów w zakresie postrzeganej agresji 
i spontaniczno"ci. Z przypisywan! pa%stwom agresj! 
ujemnie i s'abo koreluj! dopiero wska&niki wolno"ci gos-
podarczej (–0,36), wolno"ci prasy (–0,37) oraz swobód 
obywatelskich (–0,48).

Wska&niki wolno"ci koreluj! natomiast dodatnio z po-
strzegan! spontaniczno"ci! krajów: prawa polityczne 
(0,35) i swobody obywatelskie (0,35). S'abe korelacje 
wskazuj!, #e nie tylko system polityczny kraju (o ile jest 
poprawnie rozpoznawany) stanowi podstaw  przypisy-
wania tej dyspozycji krajom, aczkolwiek wyniki wcze-
"niejszych bada% pokazywa'y, #e w przypadku krajów, 
o których mamy ma'o rzetelnych informacji, o cechach 
charakteru narodowego b' dnie wnioskujmy na podsta-
wie w'a"ciwo"ci ustroju politycznego (Peabody, 1985; 
Peabody, Shmelyov, 1996). Tu mo#emy mie$ z do czynie-
nia z dominacj! procesu odwrotnego: wizerunek narodu 
wspó'tworzy wizerunek kraju.

W tabeli 5 uj to Global Peace Index opracowany przez 
Institute for Economics & Peace (2009), w którym ni-
skie wyniki odpowiadaj! krajom najbardziej pokojowym 
na "wiecie. Jest on potencjalnie istotny dla zrozumienia 
&róde' wnioskowania o agresywno"ci krajów i ich zró#-
nicowania w tym wzgl dzie. Korelacja sumarycznego 
wska&nika obliczonego na podstawie 23 parametrów oce-
ny krajów ze zagregowan! postrzegan! agresywno"ci! 

Ci!g dalszy tabeli z poprzedniej strony

Wska niki Agresywno!" Kompetencja Spontaniczno!" Postawa N

Przekonania, postawy i warto!ci

Aksjomaty spo#eczne, poziom indywidualny (Leung i Bond, 

2004):

• Cynizm spo#eczny –0,43** –0,03*** –0,43** –0,53*** 17

• Z#o$ono!" spo#eczna –0,01** –0,59*** –0,01** –0,19*** 17

• Wysi#ek wynagrodzony –0,43** –0,15*** –0,61** –0,80*** 17

• Duchowo!" (religijno!") –0,23** –0,66*** –0,18** –0,26*** 17

• Kontrola przeznaczenia –0,38** –0,14*** –0,55** –0,70*** 17

Wymiary kulturowe wg Bonda i in. (2004):

• Zewn%trzny dynamizm 0,14** –0,36 –0,36** –0,53*** 21

• Cynizm spo#eczny 0,21** –0,29 –0,34** –0,36*** 21

Uwaga. Je#eli dla Niemiec, RPA, Kanady, Szwajcarii w oryginalnych &ród'ach podawano dane dla ró#nych cz "ci populacji, wykorzystywano dane 
reprezentuj!ce wi kszo"$ danego kraju.
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

(ród'o: opracowanie w'asne.
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Tabela 5
Kulturowe korelaty dyspozycyjnego wizerunku kraju: ogólno wiatowe indeksy dobrobytu, rozwoju spo!ecznego, wolno ci 

i konß iktów

Wska niki Agresywno!" Kompetencja Spontaniczno!" Postawa N

Wska niki dobrobytu (Legatum Prosperity Index, 2009)a: –0,27*** –0,82*** –0,07*** –0,47***

• Gospodarka –0,14*** –0,84*** –0,01*** –0,34*** 36

• Innowacyjno!" –0,08*** –0,84*** –0,03*** –0,26*** 36

• Zdrowie –0,14*** –0,77*** –0,03*** –0,41*** 36

• Kapita# spo#eczny –0,16*** –0,63*** –0,16*** –0,19*** 36

HDI (UNDP, 2009) –0,23*** –0,81*** –0,23*** –0,54*** 39

Wska nik szcz%!cia (WVS, 2008) –0,42*** –0,56*** –0,25*** –0,56*** 27

Wska niki wolno!cia:

• Wolno!" gospodarcza (Miller, Holmes, 2010) –0,36*** –0,72*** –0,21*** –0,51*** 39

• Wolno!" prasy (Reporters Without Borders, 2009) –0,37*** –0,67*** –0,04*** –0,36*** 39

• Prawa polityczne (Freedom House, 2010) –0,31*** –0,71*** –0,35*** –0,60*** 40

• Swobody obywatelskie (Freedom House, 2010) –0,48*** –0,68*** –0,35*** –0,64*** 40

Korupcja (Transparency Interna&onal, 2009)a –0,28*** –0,82*** –0,06*** –0,40*** 40

Wska nik pokojowo!ci (Ins&tute For Economics & Peace, 2009)b: –0,61*** –0,56*** –0,13*** –0,73*** 40

• Liczba zabitych w konßiktach zewn. –0,26*** –0,28*** –0,07*** –0,11*** 40

• Liczba zabitych w konßiktach wewn. –0,46*** –0,32*** –0,25*** –0,55*** 40

• Intensywno!" spowodowanych konßiktów –0,49*** –0,51*** –0,28*** –0,61*** 40

• Relacje z krajami s'siednimi –0,56*** –0,41*** –0,31*** –0,66*** 40

• Poziom przest%pczo!ci –0,44*** –0,55*** –0,12*** –0,48*** 40

• Niestabilno!" polityczna –0,40*** –0,75*** –0,27*** –0,60*** 40

• Zagro$enie terroryzmem –0,44*** –0,05*** –0,04*** –0,26*** 40

• Liczebno!" $o#nierzy –0,62*** –0,13*** –0,10*** –0,29*** 40

• Potencja# militarny –0,37*** –0,25*** –0,11*** –0,07*** 40

Przyjazdy turystów zagr. (UNTWO, 2009) –0,30*** –0,25*** –0,50*** –0,22*** 40

a wska&niki zosta'y odwrócone w taki sposób, aby ich nazwie odpowiada'o wi ksze nasilenie zmiennej;
b niskie wyniki odpowiadaj! bardziej pokojowym krajom;
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.

(ród'o: opracowanie w'asne.

kraju przez Polaków wynios'a 0,61. Lepszy wgl!d daj! 
wybrane sk'adowe tego wska&nika. Krokowa analiza re-
gresji wielokrotnej wykaza'a, #e z'e stosunki z s!siadami 
(" = 0,45), stopie% zagro#enia terroryzmem (" = 0,36), 
potencja' militarny kraju (" = 0,26) oraz liczba zabitych 
w konß iktach zewn trznych, w których uczestniczy kraj 
(" = 0,22), t'umacz! 60% [F(4, 35) = 10,05; p < 0,001] 
wariancji ró#nic w zakresie postrzeganej agresywno"ci 
kraju na poziomie ekologicznym. Wad! omawianego ran-
kingu jest krótka perspektywa czasowa i skupianie si  na 
determinantach pokoju z perspektywy danego kraju, a nie 

na stopniu zagro#enia dla innych krajów. Opinia prze-
ci tnego obserwatora wydarze% na "wiecie jest bardziej 
reaktywna, ma charakter kumulatywny, uwzgl dnia wy-
darzenia z d'u#szego czasu i nie jest aktualizowana w od-
st pach rocznych.

Ostatni z uwzgl dnionych w tabeli 5 ranking doty-
czy popularno"ci kraju w"ród turystów zagranicznych 
na podstawie danych )wiatowej Organizacji Turystyki 
(UNTWO, 2009). Wska&nik ten umiarkowanie koreluje 
z postrzegan! spontaniczno"ci! kraju (0,50).
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Makroekonomiczne korelaty percepcji krajów

Stwierdzono interesuj!ce historycznie uwarunkowane 
geograÞ czne korelaty dyspozycyjnego wizerunku kraju: 
im wi ksza powierzchnia kraju, tym wi ksza przypisy-
wana mu agresywno"$ (0,37), im bardziej po'o#ony na 
pó'noc wzgl dem Polski, tym bardziej jest postrzegany 
jako kompetentny (0,44) oraz im bardziej po'o#ony na 
zachód wzgl dem Polski, tym bardziej jest uwa#any za 
spontaniczny (0,48).

Tabela 6 wskazuje, #e najsilniej z postrzegan! kom-
petencj! kraju koreluje wska&nik PKB per capita (0,83) 
oraz inne "ci"le z nim zwi!zane wska&niki makroekono-
miczne (inß acja, eksport, import, „kominy” dochodowe) 
i demograÞ czne ("miertelno"$ noworodków, d'ugo"$ #y-
cia, "rednia wieku, imigracja). Wiele spo"ród nich zosta'o 
uwzgl dnionych przy obliczeniu wcze"niej omówionych 
wska&ników dobrobytu (Legatum Institute, 2009) oraz 
rozwoju spo'ecznego HDI (UNDP, 2009).

Struktura wyznaniowa krajów tak#e korelowa'a z przy-
pisywanymi im cechami dyspozycyjnymi: odsetek mu-

zu'manów korelowa' z postrzegan! agresywno"ci! 
(0,47), protestantów i niewierz!cych – z kompetencj! 
(odpowiednio 0,51 i 0,46), a katolików – ze spontanicz-
no"ci! (0,36).

Tabela 6 zawiera te# dane zwi!zane z bezpo"redni-
mi kontaktami Polaków z opisywanymi krajami i ich 
mieszka%cami. Korelacje te lokuj! si  na granicy s'abych 
i umiarkowanych. Wi ksza liczba turystów z Polski od-
wiedzaj!cych dany kraj wi!#e si  z przypisywan! mu 
wi ksz! spontaniczno"ci! (0,38), z kolei wi ksza liczba 
turystów z danego kraju koreluje z postrzegan! kompe-
tencj! (0,53) oraz spontaniczno"ci! (0,35) tego kraju.

Na koniec zosta'y przedstawione dane o cz stotliwo-
"ci pojawiania si  wzmianek o krajach w internetowych 
serwisach informacyjnych (bez uwzgl dnienia ich tre-
"ci), które zapewne koreluj! z zawarto"ci! tradycyjnych 
mediów (prasa, telewizja, radio). Stwierdzono dodatnie 
i umiarkowane co do si'y zale#no"ci. Wi ksza cz sto-
tliwo"$ pojawiania si  danego kraju w mediach wi!#e 
si  z postrzeganiem jego wi kszej agresywno"ci (0,44; 

Tabela 6
Kulturowe korelaty dyspozycyjnego wizerunku kraju: wska#niki geograÞ czne, makrogospodarcze, demograÞ czne i medialne

Wska niki Agresywno!" Kompetencja Spontaniczno!" Postawa N

Parametry geograÞczne kraju (CIA, 2009):

• Wschód–zachód (d#ugo!" geogr.) –0,28** –0,28*** –0,48* –0,53*** 40

• Po#udnie–pó#noc (szeroko!" geogr.) –0,29** –0,44*** –0,12* –0,21*** 40

• Powierzchnia –0,37** –0,16*** –0,08* –0,15*** 40

Wska niki makroekonomiczne (CIA, 2009): –

• PKB (nominalny) –0,29** –0,51*** –0,30* –0,21*** 40

• PKB (parytet si#y nabywczej) –0,34** –0,34*** –0,28* –0,11*** 40

• PKB (PPP) per capita –0,19** –0,83*** –0,24* –0,50*** 40

• Bezrobocie –0,12** –0,27*** –0,11* –0,05*** 40

• Dochody gosp. domowych

o 10% najni$szych –0,13** –0,37*** –0,39* –0,03*** 36

o 10% najwy$szych –0,27** –0,41*** –0,37* –0,03*** 36

• Gini index –0,46** –0,27*** –0,15* –0,24*** 36

• Inßacja –0,14** –0,75*** –0,25* –0,51*** 40

• Wydatki na zbrojenie (% PKB) –0,49** –0,29*** –0,11* –0,40*** 40

• Eksport ogó#em –0,27** –0,57*** –0,17* –0,11*** 40

• Import ogó#em –0,27** –0,46*** –0,23* –0,18*** 40

• Eksport do Polski (GUS, 2009) –0,24** –0,42*** –0,12* –0,00*** 36

• Import z Polski (GUS, 2009) –0,12** –0,31*** –0,36* –0,28*** 37

Ci!g dalszy tabeli na nast pnej stronie
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Ci!g dalszy tabeli z poprzedniej strony

Wska niki Agresywno!" Kompetencja Spontaniczno!" Postawa N

Wska niki demograÞczne (CIA, 2009):

• Liczba mieszka(ców –0,51** –0,11*** –0,17* –0,17*** 40

• )rednia wieku –0,27** –0,53*** –0,28* –0,42*** 40

• Tempo wzrostu populacji –0,27** –0,02*** –0,21* –0,17*** 40

• Migracja ne*o –0,01** –0,62*** –0,15* –0,25*** 38

• Urbanizacja –0,03** –0,39*** –0,19* –0,14*** 40

• )miertelno!" noworodków –0,12** –0,80*** –0,13* –0,38*** 40

• D#ugo!" $ycia –0,12** –0,77*** –0,19* –0,49*** 40

• P#odno!" –0,27** –0,15*** –0,19* –0,32*** 40

• HIV –0,13** –0,08*** –0,44* –0,30*** 40

• Katolicy (%) –0,23** –0,20*** –0,36* –0,49*** 35

• Protestanci (%) –0,34** –0,51*** –0,01* –0,26*** 32

• Prawos#awni (%) –0,25** –0,15*** –0,15* –0,02*** 30

• Muzu#manie (%) –0,47** –0,03*** –0,41* –0,52*** 35

• Niewierz'cy (%) –0,33** –0,46*** –0,05* –0,05*** 25

• Umiej%tno!" czytania i pisania (%) –0,35** –0,47*** –0,25* –0,40*** 39

• Wydatki na edukacj% (% PKB) –0,07** –0,29*** –0,07* –0,06*** 37

Wyjazdy turystyczne Polaków (GUS, 2009) –0,18** –0,20*** –0,38* –0,38*** 39

Przyjazdy turystów do Polski (GUS, 2009) –0,03** –0,53*** –0,35* –0,29*** 37

Media

Frekwencja w serwisach internetowych (2009):

• Onet.pl –0,15** 0,50*** –0,38* –0,28*** 40

• Interia.pl –0,44** 0,20 –0,13 –0,10*** 40

• Gazeta.pl –0,30** 0,24 –0,03 –0,11*** 40

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

(ród'o: opracowanie w'asne.

Interia.pl), kompetencji (0,50; Onet.pl) i spontaniczno"ci 
(0,38; Onet.pl). Ró#nice pomi dzy no"nikami mediów 
wynikaj! prawdopodobnie z ró#nej proporcji materia'ów 
po"wi conych polityce mi dzynarodowej, sytuacji go-
spodarczej, turystyce itd.

DYSKUSJA

W oparciu o badania ilo"ciowe wizerunku czterdziestu 
krajów stwierdzono trójwymiarow! struktur  atrybutów 
dyspozycyjnych przypisywanych pa%stwom zarów-
no na poziomie indywidualnym, jak równie# kulturo-
wym: agresywno"$, kompetencja oraz spontaniczno"$. 
Dyspozycyjny wizerunek kraju jest "ci"le zwi!zany ze za-
gregowan! postaw! wobec tych krajów w"ród Polaków. 
Ustalone korelaty dyspozycyjnego wizerunku kraju na 

poziomie zagregowanym wskazuj!, #e ma on uzasadnie-
nie we wska&nikach makrogospodarczych, makrospo-
'ecznych i makropsychologicznych.

Wyniki bada% pozwalaj! przypuszcza$, #e pro-
ces kszta'towania wizerunku kraju z perspektywy ze-
wn trznego obserwatora (mieszka%ca innego kraju) jest 
podobny do procesu jego powstawania w przypadku 
wewn trznego obserwatora (czyli mieszka%ca danego 
kraju). Podobnie jak w badaniach autostereotypu naro-
dowego McCrae i Terracciano (2006), w omawianych 
badaniach w'asnych nie stwierdzono zwi!zku dyspozy-
cyjnych wizerunków krajów ze zagregowanymi proÞ -
lami samoopisów ich mieszka%ców na skali NEO-PI-R. 
Natomiast makroekonomiczne i makrospo'eczne korelaty 
autostereotypów narodowych by'y podobne do korelatów 
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dyspozycyjnego wizerunku tych krajów w"ród Polaków 
(zob. McCrae, Terraciano, Reallo, Allik, 2007a). Co naj-
wa#niejsze, stwierdzono silne zwi!zki na poziomie eko-
logicznym mi dzy autostereotypami mieszka%ców a dys-
pozycyjnym wizerunkiem ich krajów w opinii Polaków. 
Pozwala to przypuszcza$, #e w procesie powstawania wi-
zerunku prototypowych przedstawicieli swojego narodu 
mieszka%cy tych krajów w procesie wnioskowania odwo-
'uj! si  do &róde' podobnych do tych, z których czerpi! 
wiedz  do opisu tych#e krajów obserwatorzy zewn trzni. 
Ró#nice kulturowe w zakresie przekona%, aksjomatów 
spo'ecznych i warto"ci w percepcji wizerunku krajów s! 
wa#niejsze ni# domniemane ró#nice mi dzy kulturami 
w zakresie osobowo"ci (na które wskazuj! McCrae i in., 
2005a, 2007b; zob. odmienne stanowisko: Ashton, 2007; 
Poortinga, van de Vijver, van Hemert, 2002), których 
nie odzwierciedlaj! ani autostereotypy narodowe (zob. 
Terracciano i in., 2005a), ani te# wizerunki krajów.

Analiza korelatów dyspozycyjnego wizerunku kraju 
pozwala przypuszcza$, #e proces atrybucji kompetencji 
jest oparty przede wszystkim na postrzeganiu efektów 
zachowa% zbiorowych (np. osi!gni ty poziom dobro-
bytu). U podstaw procesu atrybucji agresywno"ci le#y 
najprawdopodobniej postrzeganie zachowa% zbiorowych 
(np. prowokowanie i si'owe rozwi!zywanie konß iktów) 
oraz ich skutków (zniszczenia i oÞ ary ludzkie) w prze-
sz'o"ci i tera&niejszo"ci. Natomiast przekonania na te-
mat spontaniczno"ci i otwarto"ci krajów powstaj! raczej 
wskutek generalizacji zachowa% jednostkowych. Obok 
atrybucji dyspozycyjnej niew!tpliwie wyst puj! po-
wierzchowne procesy inferencyjne, ale maj! one mniej-
sze znaczenie, o czym "wiadcz! s'absze korelacje np. 
z nominalnymi wska&nikami PKB, powierzchni! kraju, 
liczb! mieszka%ców. By$ mo#e ich rola jest wi ksza na 
poziomie jednostkowym, natomiast wskutek agregacji te 
odchylenia ulegaj! redukcji.

Trudny do oszacowania jest udzia' przej tych prze-
kona% na temat cech dyspozycyjnych krajów ze &róde' 
trzecich bez udzia'u procesów inferencyjnych, przede 
wszystkich z mediów, kiedy wprost przypisuje si  krajom/
narodom okre"lone atrybuty, np. wysoce zorganizowany, 
cywilizowany, agresywny, otwarty lub spontaniczny. 
Badania w'asne wskazuj!, #e cz stotliwo"$ pojawiania 
si  informacji o ró#nych krajach koreluje z ich percepcj!, 
trudno jednak okre"li$ bez analizy/kontrolowania tre"ci 
komunikatów, które spo"ród nich s! w wi kszym stop-
niu przyswajane: te, w których mówi si  o krajach jako 
podmiotach okre"lonych dzia'a% (np. „Rosja zaatakowa'a 
Gruzj ”), czy te# te, w których krajom przypisywane s! 
etykiety (np. „Rosja jest agresorem”). Mo#e to stanowi$ 
przedmiot przysz'ych bada% nad procesem kszta'towania 

wizerunku na poziomie indywidualnym, o którym na 
podstawie analizy danych na poziomie zagregowanym 
mo#na mówi$ w du#ym stopniu tylko hipotetycznie.

Jak ju# wcze"niej wspomniano, nale#y przypuszcza$, 
#e wa#nym czynnikiem warunkuj!cym skojarzenia na te-
mat charakterystycznych atrybutów dyspozycyjnych dla 
danego kraju s! przekonania na temat charakterystycz-
nych cech dyspozycyjnych narodu, którego przedsta-
wiciele w opinii obserwatora dominuj! w danym kraju. 
Dyspozycyjny wizerunek narodu jako pojedynczy obiekt 
percepcji niesprowadzalny do sumy lub "redniej jego 
obywateli sam w sobie stanowi interesuj!cy przedmiot 
bada% zarówno na poziomie indywidualnej percepcji, jak 
równie# na poziomie zagregowanym, stanowi!c alterna-
tyw  dla tradycyjnego nurtu bada% nad stereotypami na-
rodowymi. W przypadku zastosowania podobnej proce-
dury bada% jak w przypadku dyspozycyjnego wizerunku 
kraju mo#liwe b dzie porównanie uzyskanych struktur 
percepcji/dyferencjacji wizerunków narodów i krajów, 
a w dalszej perspektywie – tak#e zbadanie czynników, 
które sprawiaj!, #e w przypadku niektórych krajów pro-
Þ le postrzegania krajów i narodów s! to#same, natomiast 
w przypadku innych – s! odmienne. Takim potencjalnym 
czynnikiem mo#e by$ stopie% powi!za% historycznych 
pomi dzy Polsk! a tymi krajami. Jeszcze wa#niejszym 
czynnikiem mo#e by$ sposób konstruowania komuni-
katów medialnych: kto jest przedstawiany jako domi-
nuj!cy podmiot dzia'a% i sprawca wydarze%, a kto jako 
ich przedmiot? Czy naród jest przedstawiany jako oÞ ara 
rz!dz!cych (np. Bia'oru"), czy jako zaplecze rz!dz!cych 
(np. Rosja)? Tu jest miejsce nie tylko dla bada% korelacyj-
nych, lecz tak#e dla bada% eksperymentalnych.

Na koniec warto zaznaczy$, #e przedstawiona propozy-
cja konceptualizacji i operacjonalizacji wizerunku krajów 
w kategoriach przypisywanych im atrybutów dyspozy-
cyjnych jest jedn! z wielu mo#liwych p'aszczyzn porów-
nywania wizerunków krajów. Warto zatem eksplorowa$ 
inne mo#liwo"ci, w szczególno"ci bior!c pod uwag  
zmienne, które chcemy wyja"ni$.
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The macro-correlates of dispositional country image: 
Aggregated data analysis

Oleg Gorbaniuk
Institute of Psychology, John Paul II Catholic University of Lublin

ABSTRACT

Based on aggregation of data collected from 279 individuals aged 16 to 70, describing 40 countries using 
a list of dispositional adjectives, it was established that the dimension of perception/differentiation of coun-
try images were identical at individual and cultural levels of Aggressiveness, Competence, and Spontaneity. 
The structure isolated at the cultural level explains 87% of variance of country image and 92% of variance 
of aggregated attitude towards the country. Country image was correlated with the available macro-psycho-
logical, macro-social, and macro-economic indices as well as with world development indices. The results 
of culture-level analyses reveal a relatively high validity of the perception of countries by Poles, which is 
conÞ rmed by objective macro-indices.

Key words: country image, country personality, culture-level analysis, macro-economic indices, world de -
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