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Kolejny, juŜ dwudziesty szósty International Congress of Applied Psychology odbył się 
tym razem w stolicy Grecji – Atenach – i był jednym z waŜniejszych wydarzeń nauko-
wych 2006 roku w psychologii. Wbrew nazwie, która mogłaby sugerować spotkanie 
psychologów zajmujących się zastosowaniami praktycznymi wiedzy psychologicznej, 
było to waŜne spotkanie naukowców z całego świata. Zgromadził on ponad 2500 psy-
chologów z róŜnych ośrodków akademickich, a same tylko wykłady, sympozja i sesje 
tematyczne toczyły się równolegle w 18 salach rozmieszczonych w dwu sąsiednich 
hotelach. Odbyło się 127 sesji plakatowych, w pięciu równoległych blokach, oraz kilka-
dziesiąt warsztatów. Prezentacje podzielone zostały na 17 grup tematycznych, począw-
szy od najliczniej reprezentowanych – psychologii pracy i organizacji oraz psychologii 
zdrowia – po psychologię polityczną i psychologię sportu. Próbując opisać tak duŜe 
przedsięwzięcie, nie sposób objąć całości tematów, z konieczności więc skupimy się na 
wybranych wykładach i sesjach, które dla nas były najbardziej interesujące. 

W wykładzie inauguracyjnym przewodniczący International Association of Applied 
Psychology Michael Frese podjął temat znaczenia psychologii stosowanej w świecie. 
Zwrócił uwagę, Ŝe mimo wielkiego wzrostu liczby badań z tego zakresu psychologowie 
nie potrafią przełoŜyć ich na realne działania, tak jak to robią przedstawiciele innych 
dziedzin, np. ekonomii. Zaproponował jednocześnie siedmiopunktowy program działań, 
które mają zmierzać do zmiany tej sytuacji. Po pierwsze, proponuje, aby wypracować 
ponadnarodową definicję i metody pomiaru zadowolenia z Ŝycia, szczęścia, bo właśnie 
badanie uwarunkowań i róŜnic kulturowych w tym zakresie moŜe stanowić istotny 
wkład psychologii w wyjaśnienie funkcjonowania współczesnego człowieka. Po drugie, 
proponuje powołanie międzynarodowej rady psychologicznej, która miałaby stanowić 
ciało doradcze dla polityków w zakresie rozwiązywania takich problemów, jak psycho-
logiczne koszty bezrobocia, rozpadu rodziny itp. Po trzecie, jego zdaniem psychologia 
powinna być bardziej zorientowana w kierunku polityki, tzn. powinna proponować 
sposoby rozwiązania problemów społecznych, podobnie jak czyni to np. ekonomia, roz-
patrując jednocześnie ich zalety i wady. Po czwarte, poniewaŜ współczesny świat po-
trzebuje wiedzy na temat tego, jak wprowadzać zmiany, psychologia powinna dostar-
czyć informacji, jak moŜna zmieniać przekonania, postawy, aby sprzyjały np. podejmo-
waniu działań przedsiębiorczych. Po piąte, odpowiadając na zarzut, Ŝe psychologia jest 
nieefektywna, a tylko ekonomia jako nauka przynosi efekty, proponuje on wypracowa-
nie przez psychologów strategii promowania zalecanych posunięć społecznych czy poli-
tycznych. Po szóste, wskazuje na potrzebę mocnego oparcia tych zaleceń praktycznych 
na wynikach aktualnych badań. W tym celu potrzebny jest łatwiejszy dostęp do wyni-
ków badań i metaanaliz, tak Ŝeby moŜna było szybko uzyskać odpowiedź na konkretne 
pytanie. Po siódme, podkreśla unikalną rolę psychologii stosowanej, która nie tylko 
wykorzystuje dorobek psychologii ogólnej, ale wychodząc od praktyki, wypracowuje 
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własne idee teoretyczne. Wszystkie te propozycje zmierzają do tego, aby psychologia 
stosowana była bardziej pragmatyczna i szybsza w reagowaniu na potrzeby społeczne. 

Wykład Roberta Wooda z Uniwersytetu w Sydney poświęcony był badaniom nad 
złoŜonością wykonywanych zadań jako moderatorem efektywności uczenia się. Dotych-
czasowe badania prowadzone w ramach psychologii organizacji koncentrowały się na 
ustanawianiu celów i sposobach udzielania informacji zwrotnych w trakcie uczenia się. 
Opierając się na ich wynikach, formułowano często zalecenia, aby ustalać konkretne, 
jasno określone cele, udzielać specyficznych informacji zwrotnych dotyczących ich re-
alizacji, wspierać raczej samokierowanie niŜ działanie pod wpływem instrukcji ze stro-
ny innych. Jednocześnie wyniki innych badań, prowadzonych np. na gruncie psycholo-
gii edukacji, prowadziły często do przeciwnych wniosków. Zarówno jedne, jak i drugie 
ignorowały często problem poziomu złoŜoności zadania, które jest przedmiotem uczenia 
się. ZłoŜoność zadania, której nie naleŜy mylić z jego trudnością, moŜe modyfikować 
wpływ zmiennych motywacyjnych, np. sposobu udzielania informacji zwrotnej, na 
poziom opanowania zadania. 

Peter Gollwitzer z Uniwersytetu w Nowym Jorku oraz w Konstancji w swoim wy-
kładzie skoncentrował się na procesie realizacji celów. Wskazał na dwa etapy, które 
moŜna w nim wyodrębnić: ustanawianie celu i jego realizacja. Opierając się na najnow-
szych badaniach, omówił teŜ warunki efektywnego przechodzenia przez kaŜdy z tych 
dwu etapów. RozróŜnił intencję osiągnięcia celu (goal intention) i intencję podjęcia 
działania (implementation intention), związaną z planowaniem konkretnych kroków 
i aktywności, której poświęcił swoją uwagę. 

Interesujący wykład Roberta Roe z Uniwersytetu w Maastricht nosił tytuł „Stoso-
wana psychologia czasu”. Autor, odwołując się do przeglądu czasopism psychologicz-
nych z ostatnich 10 lat, wykazał, jak mało uwagi poświęca się zagadnieniu czasu 
w psychologii, dynamice przebiegu róŜnych zjawisk, ich stawania się. Wskazał na brak 
zainteresowania tym zagadnieniem zarówno w teoriach psychologicznych, jak i meto-
dologii. Odwołując się do nielicznych istniejących badań, podał przykłady poszukiwa-
nia odpowiedzi na pytania o dynamikę przebiegu zjawiska uwzględniającą wymiar 
czasowy: jak długo ono trwa?, kiedy się zdarza?, jak szybko się toczy?, jak moŜna prze-
widywać dynamikę zmiany?; w szerszej perspektywie: czy zachowania są takie same 
z pokolenia na pokolenie?, jaki wpływ na ich przebieg mają czynniki historyczne? Od-
wołując się do wskazań, jakich udziela medycyna odnośnie do zaŜywania leków, uka-
zał, jak trudno obecnie psychologom podać równie jednoznaczne recepty dotyczące 
interwencji np. terapeutycznej: kiedy ją stosować?, ile razy?, przez jak długi okres?, 
kiedy moŜna spodziewać się poprawy? Przyczyną tego braku precyzji zaleceń jest zda-
niem Roe brak uwzględnienia w badaniach psychologicznych czynnika czasu. 

Edwin Locke z Uniwersytetu w Meryland przedstawił bardzo syntetyczne podsu-
mowanie teorii ustanawiania celów, którą opracował wraz z Garym Lathamem. Omó-
wił zwłaszcza badania prowadzone w ciągu ostatnich pięciu lat, które przyczyniły się 
do jej rozwoju. Zwracał przy tym uwagę przede wszystkim na otwarty charakter tej 
teorii, jej ciągły rozwój pod wpływem wyników nowych badań, moŜliwość wyprowadza-
nia nowych hipotez. Wskazał takŜe kierunki dalszych badań, np. problem konfliktu 
między celami świadomymi i nieświadomymi. W tym przypadku otwartość teorii szła 
w parze z otwartością jej autora i fascynacją tematem. Nic więc dziwnego, Ŝe po wykła-
dzie był on wprost oblegany przez osoby, które chciały z nim porozmawiać. 

Ciekawe wyniki badań zaprezentował zespół badaczy z Francji pod kierunkiem 
profesora Gregory Ninot. Badacze ci, aplikując metody matematyczne i fizyczne, prze-
prowadzają analizy stabilności /niestabilności samooceny, samoopisu zdrowienia itp. 
Okazuje się bowiem, Ŝe sam wymiar stabilności pozwala trafnie przewidywać przyszłe 



SPRAWOZDANIA 

 

143 

zdarzenia (np. skuteczność leczenia, sukcesy sportowców). Podejście to jest o tyle cie-
kawe, Ŝe łączy nauki ścisłe z humanistycznymi: dzięki interpretacji psychologów moŜ-
na stosować wyniki matematyczne w udzielaniu pomocy ludziom. Co więcej, wychodzi 
naprzeciw zarzutowi, Ŝe psychologia niebezpiecznie dryfuje w kierunku budowania 
bardzo złoŜonych modeli wyjaśniających zachowanie, podczas gdy jest moŜliwe wska-
zanie duŜo prostszych przyczyn zachodzących zmian. 

W ramach jednej z sesji poświęconej psychologii sądowej zaprezentowano badania 
pokazujące, Ŝe tradycyjne metody przesłuchań świadków przestępstw są bardzo mało 
skuteczne. Steve Penrod wskazał w swoim wykładzie, dlaczego naoczni świadkowie nie 
są wiarygodnymi nosicielami informacji. Okazuje się bowiem, Ŝe bardzo często przed-
stawiane przez nich fakty są błędne na poziomie 50%, a więc zbliŜają się do losowości. 
Implikacją tych badań jest fakt, iŜ w niektórych sądach USA sędzia przystępujący do 
przesłuchania świadka poucza ławę przysięgłych, by zachowała ona ostroŜność przy 
analizie zeznań, gdyŜ mogą być one obciąŜone duŜym błędem. Podobne dane uzyskano 
przy analizie metod przesłuchań nie na sali sądowej, a w laboratorium, gdzie manipu-
lacja nastawieniem przesłuchujących i przesłuchiwanych silnie zmieniała uzyskiwane 
dane (referat Margret Kovera i Sarah Greathouse). 

Studenci Uniwersytetu w Atenach równieŜ zorganizowali swoją sesję tematyczną. 
Podczas jej trwania skupili się oni nie tyle na prezentacji wyników badań, co na prze-
kazaniu praktycznej wiedzy ułatwiającej zaistnienie na rynku psychologicznym. I tak 
Robet Wood (redaktor czasopisma Applied Psychology: An International Review) prze-
prowadził długą dyskusję na temat: „Jak zostać często publikowanym autorem”. Pod-
czas tych zajęć przekazano słuchaczom wiele cennych rad, począwszy od kwestii for-
malnych, kończąc na stylu i słownictwie, zwiększających szansę na opublikowanie 
artykułu w zachodnich czasopismach. Drugim wykładem, prezentowanym przez tego 
samego naukowca, było przekazanie rad, jak planować swoją karierę badawczą. 

Z podobnym tematem wystąpiła (na innej juŜ sesji) redaktor naczelna działu ksią-
Ŝek APA – Julia Frank McNeil. W swoim wystąpieniu przekazała ona bardzo szczegó-
łowe informacje co do wymogów publikacji prac w APA – zarówno w dziale ksiąŜek, jak 
i czasopism. Przeprowadziła teŜ słuchaczy przez całą drogę redaktora i recenzenta, 
dzięki czemu mogliśmy dokładniej zrozumieć mechanizmy i motywy przyjęcia lub od-
rzucenia publikacji. 

Reprezentantów Polski było zaledwie kilku. JednakŜe mimo to nasz kraj zaznaczył 
swą obecność na kongresie. Pierwszym bardzo waŜnym polskim akcentem był wybór 
Aleksandry Łuszczyńskiej na przewodniczącą sekcji psychologii zdrowia, choć na razie 
reprezentowała jeszcze Wielką Brytanię. Fakt ten ogłoszony został na niezwykle przy-
jemnym nieformalnym spotkaniu. Jak zaznaczyliśmy na wstępie, sekcja ta była jedną 
z najsilniej reprezentowanych przez światowe autorytety w tej dziedzinie. Tym bar-
dziej cieszy, Ŝe Polka obejmuje tak waŜne stanowisko. Drugim było wystąpienie Jana 
Strelaua prezentującego m.in. Regulacyjną Teorię Temperamentu, które zgromadziło 
grono znanych profesorów. Na koniec tego wątku – niestety ze smutkiem – chcemy 
powrócić do faktu nielicznej reprezentacji Polski na kongresie. NaleŜy Ŝyczyć sobie, by 
następny kongres gościł znacznie silniejszą grupę naukowców z naszego kraju, byśmy 
zostali mocniej dostrzeŜeni. 

Organizatorzy zadbali o szeroką prezentację najnowszych publikacji i czasopism. 
Swoje stanowiska mieli równieŜ gospodarze następnego kongresu, który odbędzie się 
w Australii (roku 2010), oraz konferencji w Pradze (2007) i w Berlinie (2008). TakŜe 
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne nie tylko prezentowało swoje publikacje, 
ale organizowało równieŜ spotkania z redaktorami czasopism i ksiąŜek. W trakcie 
przerw była równieŜ moŜliwość zapoznania się z nowymi narzędziami stosowanymi 
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w eksperymentach psychologicznych. Zaprezentowano m.in. urządzenia do badania 
biofeedbacku oraz złoŜonych analiz zachowań ludzi. 

Na uznanie zasługuje organizacja techniczna kongresu. Począwszy od niezwykle 
przyjaznej uŜytkownikowi strony internetowej, gdzie moŜna było składać referaty, 
rezerwować hotele, zdobywać najświeŜsze informacje, poprzez bardzo dobry stały kon-
takt e-mailowy z organizatorami szybko odpowiadającymi na wszelkie wątpliwości (co 
przy tak duŜej liczbie uczestników musiało być trudne), kończąc na sprawnej obsłudze 
samego kongresu w czasie jego trwania.  

Aby pomieścić ponad 3 tysiące wystąpień, obrady trwały od godziny 8.00 rano do 
20.00 wieczorem. Zjazd był okazją do osobistego spotkania najwaŜniejszych postaci 
współczesnej psychologii, nawiązania wielu kontaktów. Nie pozostawało więc zbyt duŜo 
czasu na zwiedzanie Aten. Dobrze, Ŝe wieczorne Ŝycie w Grecji przeciąga się do późnej 
nocy, dzięki temu mogliśmy oglądać wiele pięknych miejsc, podświetlonych z myślą 
o turystach (uczestnikach kongresu). 
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