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PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNA  
NIE POWINNA BY ODERWANA OD TEORII  
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ZA DOBRYMI BADANIAMI 

Zasadniczo panuje zgoda co do wagi pyta	, jakie stawia Jerzy M. Brzezi	ski, a tak�e w kwestii 
proponowanych odpowiedzi. Powszechne u�ycie j�zyka angielskiego w komunikacji naukowej nie 
powinno prowadzi� do zaniedbywania tych jej �rodków, które słu�� upowszechnianiu wiedzy  
w j�zykach lokalnych. Dbało�ci o ocen� jako�ci psychologicznych bada	 naukowych i instytucji 
badawczych powinna towarzyszy� taka sama dbało�� o odpowiednie kryteria oceny jako�ci prak-
tyki psychologicznej i kształcenia psychologów praktyków. Kryteria oceniania zarówno bada	, jak 
i praktyki powinny by� oparte na solidnych teoriach psychologicznych. 

Słowa kluczowe: rozpowszechnianie wiedzy, ocena bada	 i praktyki. 

Zasadniczo zgadzam si� ze stwierdzeniem Jerzego M. Brzezi	skiego, �e 
rozwój bada	 naukowych i kształcenia jest zadaniem najwy�szej wagi z punktu 
widzenia rozwoju demokratycznego społecze	stwa; dodałbym, �e wkład nauk 
społecznych i psychologicznych jest nie mniej wa�ny z punktu widzenia tego 
celu ni� wkład tradycyjnych nauk „twardych”. Zgadzam si� równie� z odpowie-
dziami udzielonymi na postawione pytania. Zaprezentowany tok my�lenia doty-
cz�cy globalnego charakteru bada	 naukowych i kryteriów ich oceny mo�na 
odnie�� równie� do Włoch. Eksperymenty powinny by� replikowalne; badania 
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obserwacyjne, kliniczne i korelacyjne powinny by� potwierdzane ustaleniami 
bada	 mi�dzykulturowych, a dane surowe powinny by� dost�pne, kiedy tylko 
jest to mo�liwe. Jednak�e replikacja nie mo�e sprowadza� si� do tłumaczenia  
i powtarzania tych samych procedur. Nie mo�na nie doceni� faktu, �e stwierdzo-
ne uprzednio prawidłowo�ci dotycz�ce poznania, afektu i zachowania okazuj�
si� kruche i nietrwałe, gdy podda si� je badaniu w innym kontek�cie kulturo-
wym. Przeciwnie: wynikaj�ca z lepszego zrozumienia kultury i epigenezy zasad-
nicza �wiadomo�� elastyczno�ci, zmienno�ci i potencjalno�ci psychicznego funk-
cjonowania człowieka powinna skłania� do wi�kszej otwarto�ci na nowo��
i ró�norodno��, a tak�e stanowi� ostrze�enie przed wyci�ganiem przedwczes-
nych wniosków odno�nie do tego, co nale�y uwa�a� za powszechnie obowi�zu-
j�ce i zawsze prawdziwe. 

Skoro angielski musi by� u�ywany w �rodowisku naukowym jako lingua 
franca, młodych badaczy powinno si� zach�ca� do opanowania tego j�zyka, aby 
mogli uczestniczy� w globalnej debacie. Jednak naukowców nie powinna spoty-
ka� kara za nieopanowanie idiomatycznej angielszczyzny, za� przewag�, jak�
w tej rywalizacji maj� rodzimi u�ytkownicy j�zyka angielskiego, powinni mini-
malizowa� redaktorzy, recenzenci i ewaluatorzy decyduj�cy o przyznawaniu 
grantów. Z pewno�ci� potrzeba zaistnienia na arenie globalnej nie powinna pro-
wadzi� do lekcewa�enia potrzeby i warto�ci odpowiedniego upowszechniania 
wiedzy w�ród praktyków, klientów i ogółu społecze	stwa. 

Trwało�� czasopism po�wi�conych głównie psychologii jest we Włoszech 
problemem. W przypadku czasopism naukowych doborowy i w�ski kr�g odbior-
ców, jak równie� atrakcyjno�� czasopism mi�dzynarodowych z punktu widzenia 
najlepszych naukowców sprawiły, �e od samego pocz�tku trudno jest czasopi-
smom krajowym utrzyma� standardy naukowe. Spadaj�c� w ostatnim czasie 
atrakcyjno�� czasopism włoskich, nawet tych wydawanych w j�zyku angielskim, 
jeszcze bardziej obni�yły ró�ne wska�niki bibliometryczne, z których wynika, �e 
przewa�aj� zagraniczne tytuły o ustalonej pozycji. Koszty wydawnicze oraz 
ograniczone dochody z subskrypcji prywatnych i publicznych jeszcze bardziej 
zniech�ciły wydawców do uruchamiania wersji angielskoj�zycznych. Z kolei  
w przypadku czasopism skierowanych do ogółu społecze	stwa trudno jest uczy-
ni� nauk� na tyle ciekaw�, atrakcyjn� i istotn� dla odbiorcy, aby mogła konku-
rowa� ze zdroworozs�dkow� psychologi�, jak� znajdujemy w magazynach  
o tematyce ogólnej. Pomimo du�ej liczby psychologów praktyków, trudno wy-
mieni� cho�by jedno włoskie pismo, któremu udało si� zdoby� presti� i reputa-
cj�, a zarazem pozyska� szeroki kr�g odbiorców w dziedzinach takich, jak psy-
chologia kliniczna, psychologia wychowawcza, czy psychologia organizacji. Nie 
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potrafi� okre�li�, w jakim stopniu kryteriom skłaniaj�cym do nabywania wi�k-
szej wprawy w posługiwaniu si� j�zykiem angielskim powinno towarzyszy�
zastosowanie w szerszym zakresie j�zyka angielskiego w przekazywaniu wiedzy 
na uczelniach. Z pewno�ci� studentom nale�y umo�liwi� bezpo�redni dost�p do 
wi�kszo�ci �ródeł ich wiedzy. 

Dobre ksi��ki mo�na pisa� w ka�dym j�zyku i udost�pnia� szerokiej pu-
bliczno�ci poprzez dobre tłumaczenia. Napisanie ksi��ki w j�zyku, który otwiera 
szerszy rynek, jest jednak z pewno�ci� korzystniejsze. Cho� dobre podr�czniki s�
cz�sto dziełem autorów z ró�nych krajów, nie powinno to zniech�ca� do publi-
kowania zbiorów artykułów przybli�aj�cych to, co najlepsze w krajowej psycho-
logii, ani te� do publikowania podr�czników, w których ciesz�cy si� renom�
krajowi naukowcy dokonuj� przegl�du i omówienia aktualnego stanu bada	
w ró�nych dziedzinach psychologii. Nie s�dz� jednak, aby te same podr�czniki  
i teksty, które słu�� studentom do pozyskiwania wiedzy, mogły z równym powo-
dzeniem słu�y� psychologom praktykom i przygotowywa� studentów do podj�-
cia praktyki psychologicznej. Praktykom nale�y doradza� i pomaga� w uaktual-
nianiu wiedzy, w efektywnym komunikowaniu si� z kolegami po fachu w j�zy-
ku, którego u�ywaj� na co dzie	, a tak�e w radzeniu sobie z problemami, których 
rozwi�zywanie zale�y w du�ej mierze od ich do�wiadczenia i umiej�tno�ci sto-
sowania wiedzy w okre�lonym kontek�cie. Studentom powinno si� umo�liwi�
zrozumienie tego, w jaki sposób wiedza naukowa przekłada si� na dobr� prakty-
k�; nale�y tak�e zapewni� im efektywne kontakty z innymi specjalistami i spra-
wi�, by potrafili dostrzec potrzeby człowieka w okre�lonych kontekstach, gdy�  
potrzeby te mog� istotnie si� ró�ni� w ró�nych krajach i kulturach. Mo�e si�
okaza�, �e wymaga to innej wra�liwo�ci i innych rodzajów podej�cia ni� te,  
do których mo�na przywykn��, czytaj�c czasopisma naukowe i podr�czniki  
akademickie. 

Nie mam wiele do powiedzenia w kwestii ró�norodno�ci systemów oceny, 
jakie przyj�to na poziomie krajowym i lokalnym, aby wprowadzi� porz�dek  
i ocen� merytoryczn� w obszarach, w których były jakie� niejasno�ci. Je�li cho-
dzi o ocen� naukowców, nie wydaje si�, by obecna dewaluacja monografii zaw-
sze miała sens. Z pewno�ci� nie jest uczciwe pomniejszanie warto�ci wszystkich 
monografii przy jednoczesnym premiowaniu artykułów b�d�cych dziełem licz-
nego grona współautorów, których indywidualny wkład pozostaje spraw� w�t-
pliw�. Je�eli chodzi o ocen� instytutów i placówek dydaktycznych, to dorobek 
naukowy nie powinien by� głównym kryterium tam, gdzie misj� instytucji jest 
kształcenie praktyków niezajmuj�cych si� badaniami naukowymi. Nie lekcewa��
trudno�ci, z jakimi wi��e si� ocena dorobku praktyków, ani te� tego, �e jest to 



GIAN VITTORIO CAPRARA

�
520

nowe wyzwanie. Uwa�am jednak, �e w kwestii poprawy systemu oceniania pra-
cy psychologów praktyków i podniesienia jako�ci praktyki psychologicznej wie-
le pozostaje jeszcze do zrobienia. Standardy jako�ci s� szczególnie potrzebne do 
oceny oferty placówek prywatnych, które zwykle wymykaj� si� tradycyjnym 
standardom, stosowanym przez publiczne instytucje naukowe. 

Nie mam wiele do dodania tak�e w kolejnej poruszonej kwestii – plagiatu  
i fabrykowania danych, poza tym, �e przył�czam si� do pot�pienia tych praktyk. 
Dane maj� sens w ramach teorii, która uzasadnia wysiłek i pieni�dze wło�one  
w ich zebranie, która okre�la ich sens i konsekwencje dla wiedzy i której logi- 
ka oraz spójno�� mog� stanowi� ochron� – przynajmniej cz��ciow� – przed  
oszustwami. 

Na koniec przypomn�, �e w czasach, w których ró�nego rodzaju presja znie-
ch�ca do my�lenia kategoriami psychologicznymi, nowe technologie mog� za�
tworzy� złudzenie, �e lepsze poznanie funkcjonowania mózgu mo�e całkowicie 
zast�pi� nauk� o umy�le, subiektywno�ci i indywidualno�ci, nie ma rzeczy bar-
dziej przydatnej ni� dobre teorie psychologiczne. Mamy �wiadomo��, �e szcze-
gólnie trudno jest oceni� warto�� pogl�dów i teorii dotycz�cych struktur i proce-
sów psychicznych, o których wnioskujemy na podstawie relacji słownych, ob-
serwacji i do�wiadcze	 pozostawiaj�cych du�� swobod� intuicji, interpretacji  
i przypuszcze	. Psychologia nie mo�e jednak si� wyrzec swojej specyfiki nauki 
o umy�le ani te� swojej misji przerzucania mostów pomi�dzy natur� a wychowa-
niem, aby umo�liwi� wszechstronne zrozumienie całej osobowo�ci. 


