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w ksi ce. Równie problematyka powi zania subtelnych, krótkotrwałych i niekontrolowanych procesów automatycznej ewaluacji z procesami wy szego rz du nie jest zbyt
szeroko omawiana. Oddaje to zapewne, mimo licznych ju bada , wczesny etap prac nad
zagadnieniem. Pomimo niespełnienia powy szych obietnic, ksi ka ta daje mo liwo
dogł bnej orientacji w tej szybko rozwijaj cej si dziedzinie wiedzy psychologicznej poprzez szeroki zakres przedstawianych w niej zagadnie . Czytelnik otrzymuje przegl d
uzyskanych do tej pory wyników w dziedzinie poprzedzania afektywnego, dotychczasowych prób wyja nienia tego zjawiska oraz dyskutowanych obecnie kontrowersji teoretycznych, poparty wysiłkiem autorów w kierunku ich systematyzacji i podania w przyst pnej dla czytelnika formie. Pozycja ta jest równie przewodnikiem i ródłem inspiracji
dla badaczy zajmuj cych si b d chc cych si zaj omawian problematyk .

Rafał P. Bartczuk
Instytut Psychologii KUL

Jadwiga M. R a k o w s k a, Skuteczno
Naukowe SCHOLAR 2005, ss. 357

psychoterapii, Warszawa: Wydawnictwo

Czytelnik chc cy poszerzy swoj wiedz na temat bada nad skuteczno ci psychoterapii ma do dyspozycji stosunkowo niewielki wybór literatury dost pnej w j zyku polskim. Cho od czasu do czasu pojawiaj si publikacje omawiaj ce wybrane kwestie teoretyczne (np. Czabała, 1987, 1994) lub przedstawiaj ce wyniki konkretnych projektów
badawczych (np. Aleksandrowicz, Soba ski, 2004), brakuje dzieła o charakterze podr cznika, w którym problematyka skuteczno ci psychoterapii zostałaby omówiona w sposób
systematyczny i kompleksowy, obejmuj cy zarówno zagadnienia z zakresu metodologii
pomiaru skuteczno ci psychoterapii, w tym list proponowanych narz dzi pomiarowych,
jak i przegl d wyników bada na temat skuteczno ci ró nego rodzaju terapii w ró nych
typach zaburze . Dlatego te monografia Jadwigi M. Rakowskiej Skuteczno psychoterapii, która przez wydawc okre lona została jako „jedyne w polskim pi miennictwie
kompendium wiedzy na temat bada nad skuteczno ci psychoterapii”, jest niew tpliwie
publikacj długo oczekiwan i ze wszech miar potrzebn .
Ksi ka składa si z trzech cz ci. W pierwszej Autorka omawia szereg zagadnie
z dziedziny metodologii bada nad skuteczno ci psychoterapii – strategie badawcze oraz
główne problemy metodologiczne. Cz
druga to prezentacja przegl du bada na temat
skuteczno ci procedur psychologicznych w leczeniu specyficznych problemów klinicznych oraz omówienie kwestii wspólnej oceny wyników wielu bada , jak równie relacji
mi dzy badaniami eksperymentalnymi a praktyk kliniczn . W trzeciej cz ci przedstawione s czynniki zwi zane ze skuteczno ci psychoterapii – zarówno ze strony pacjenta,
jak i psychoterapeuty, a tak e aspekty zmiany uzyskiwanej w wyniku psychoterapii.
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Zakres tematów poruszanych przez Autork jest zatem bardzo rozległy, co jest niew tpliwie atutem tej pionierskiej w nauce polskiej publikacji. Warto przy tym podkre li ,
e Rakowska uwzgl dnia badania nie tylko głównych nurtów psychoterapii, takich jak
psychoterapia poznawcza, behawioralna czy psychodynamiczna, ale tak e wielu innych
rodzajów terapii i treningów – terapii mał e skiej, terapii wspieraj co-ekspresyjnej, terapii systemowej, treningu umiej tno ci rodzicielskich, treningu relaksacyjnego i innych.
Autorka rozci ga zakres omawianych tematów na interwencje skuteczne w kontrolowaniu
psychologicznych aspektów chorób psychosomatycznych, osobny rozdział po wi ca te
problematyce leczenia problemów klinicznych dzieci i młodzie y. Omawiaj c badania
nad tymi ró nymi typami interwencji, Autorka czerpała z bardzo wielu ródeł, co niew tpliwie stanowi o du ych walorach poznawczych pracy. U yteczny z punktu widzenia
praktycznego wydaje si układ cz ci drugiej ksi ki, w której dane na temat skuteczno ci
ró nego rodzaju problemów leczenia przedstawiane s w podziale na poszczególne typy
zaburze .
Jednak e recenzowana monografia nie jest wolna od pewnych braków. Wielo poruszanych tematów zaowocowała niekiedy ich zbyt sk pym omówieniem, pomini ciem
wielu do istotnych kwestii, nie cisłym lub jednostronnym na wietleniem pewnych zagadnie . Wskazane problemy odnosz si głównie do cz ci opracowania dotycz cej metodologii bada skuteczno ci psychoterapii.
Na s. 19 autorka pisze, e „podej cie eksperymentalne jest u ywane w badaniach nad
skuteczno ci interwencji psychologicznych, a podej cie obserwacyjne w badaniach
czynników dotycz cych pacjenta i terapeuty, które po rednicz w osi ganiu korzy ci
z psychoterapii”. Otó nale y podkre li , e zarówno badania eksperymentalne (nazywane w literaturze anglosaskiej badaniami typu efficacy), jak i badania korelacyjno-obserwacyjne (badania typu effectiveness) s u ywane do okre lania skuteczno ci psychoterapii, jednak inaczej definiuje si ich zadania: badania typu efficacy słu do wykrycia zwi zku przyczynowo-skutkowego w warunkach eksperymentalnych, kład c nacisk
na trafno wewn trzn oraz replikowalno , natomiast badania typu effectiveness próbuj
okre li , czy pacjenci odnosz korzy ci z psychoterapii przeprowadzanej w warunkach
naturalnych, koncentruj c si na trafno ci zewn trznej oraz mo liwo ci uogólnienia wyników (Barlow, 1996; Howard i in., 1996; Wampold, 1997). Warto w tym miejscu zauway , e ów decyduj cy dla warto ci bada skuteczno ci psychoterapii problem przetargu
pomi dzy trafno ci wewn trzn a zewn trzn w badaniach skuteczno ci psychoterapii
oraz prób jego rozwi zania Autorka porusza jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, nie
podkre la te zwi zanej z nim kwestii problemów i metod ustalenia zwi zku przyczynowo-skutkowego pomi dzy oddziaływaniem psychoterapeutycznym a zmianami obserwowanymi u pacjenta.
Omawiaj c badania eksperymentalne i obserwacyjne, Autorka pisze o „trzeciej strategii” – badaniach pojedynczego przypadku. Takie uj cie tematu mo e sprawia bł dne
wra enie, e tego typu badania stanowi jedyny rodzaj strategii alternatywnej wobec
dwóch wskazanych wy ej. Jednak e warto wspomnie , e do nurtu tzw. trzeciej drogi
mo na zaliczy tak e badania quasi-eksperymentalne oraz badania hybrydalne (Clarke,
1995; West, 1985). Z kolei w omówieniu metodologii bada pojedynczego przypadku
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brakuje wskazania ró nic pomi dzy badaniami przypadku typu bardziej jako ciowego
(studium przypadku) i badaniami quasi-eksperymentalnymi na próbie N = 1.
Do pobie nie został tak e omówiony temat subiektywnej oceny skuteczno ci psychoterapii przez pacjenta i jego bliskich. Autorka poprzestaje na lakonicznym stwierdzeniu, e do ocen subiektywnych „nale y podchodzi z ostro no ci ” (co jest niew tpliwie
wnioskiem słusznym) z powodu obci enia ich du ym ryzykiem bł du. Brakuje jednak
rozwini cia tej my li i omówienia kwestii powoływania si w badaniach skuteczno ci na
subiektywne wska niki skuteczno ci psychoterapii – takie jak odczucie poprawy czy te
ocena zmian na wymiarze obiektywnej i subiektywnej jako ci ycia, dobrostanu czy samopoczucia pacjenta, a zatem nurtu bazuj cego na pozytywnej definicji zdrowia, który
bardzo zyskuje w ostatnich latach na popularno ci jako uzupełnienie, a niekiedy nawet
alternatywa dla metodologii skupiaj cych si na ocenie zmiany nat enia symptomów
(Frisch, 1998; Katschnig, Freeman, Sartorius, 1997).
Nale y tak e zauwa y , e pisz c, i „pomiar dokonywany jest z wielu perspektyw:
pacjenta, osób znacz cych, klinicysty” (s. 33), Autorka nie wspomina o klasycznej dla
tego podej cia koncepcji modelu trójczłonowego Struppa (Strupp, Hadley, 1977; Strupp,
1996), ujmuj cego zdrowie psychiczne z trzech perspektyw: perspektywy społecze stwa,
pacjenta oraz specjalisty do spraw zdrowia psychicznego. Warto by tak e przy tym
wspomnie , e w praktyce pomiar z wielu perspektyw jest rzadki, pozostaje raczej w sferze postulatów ni działa .
Wydaje si tak e, e w omawianej monografii warto było wspomnie o poszukiwaniach metodologii oraz narz dzi, które mo na by ustanowi jako „standard” w tego typu
badaniach, a dzi ki którym mo liwe było mierzenie i porównywanie skuteczno ci ró nego typu psychoterapii w ró nego typu zaburzeniach (prób takiego podej cia stanowi np.
Core Battery, narz dzie omawiane przez M. Lamberta, H. Struppa i L. Horowitza, 1997).
Omawiana praca zostawia tak e du y niedosyt w zakresie wiedzy na temat bada
psychoterapii w Polsce. Wi kszo opisywanych przez Autork bada przeprowadzona
została w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej, brak natomiast informacji
na temat stanu bada w tej dziedzinie, rodzajów u ywanych najcz ciej strategii badawczych czy narz dzi w Polsce.
Na koniec warto zaznaczy , e istotn cech omawianej publikacji jest jej przegl dowy (zgodnie z podtytułem) charakter. Autorka nie ustosunkowuje si i nie przedstawia
swoich pogl dów na omawiane tematy, ograniczaj c si raczej do opisu kwestii metodologicznych oraz poszczególnych bada , a nie ich krytycznej analizy.
Monografia Rakowskiej jest obszernym i rzetelnym zbiorem zawieraj cym opisy
wielu bada dotycz cych skuteczno ci psychoterapii wi kszo ci znanych typów zaburze ,
który niew tpliwie mo e by bardzo przydatny zarówno dla osób interesuj cych si badaniami psychoterapii od strony teoretycznej, jak i praktyków klinicystów. Jednak e wskazane wy ej słabo ci tekstu mog stanowi podstaw twierdzenia, e praca Skuteczno
psychoterapii jedynie cz ciowo wypełnia istniej c na rynku publikacji na ten temat
luk .
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Piotr P r ó c h n i a k, Podejmowanie ryzyka a sens ycia człowieka. Empiryczne
badania psychologiczne, Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej 2005, ss.
Literatura psychologiczna wzbogaciła si w ostatnim czasie o now pozycj ksi kow . Na rynku ukazała si monografia Piotra Próchniaka Podejmowanie ryzyka a sens ycia człowieka. Empiryczne badania psychologiczne.
Problematyka ryzyka była i wci jest szeroko podejmowana w literaturze psychologicznej. Dotychczasowe badana koncentrowały si na modelowej reprezentacji ryzyka,
jego percepcji i akceptacji. W psychologii ró nic indywidualnych analizowane s zmienne

