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Niektóre powody relatywizmu twierdzeń w opiniach
sądowo- psychologicznych
Some determinants ol relativism in lorensic-psychological expertises
ZDZISŁAW

MAJCHRZYK

Z Klilliki Psychiatrii Sądowej Illstytutu Psyclziatrii i Neurologii w Warszawie
STRESZCZENIE: W omawiallym artykule autor
zwraca uwagę na niektóre przyczylly relatywizmu
w opiniaclz psychologicznych. Za takie uważa nadmierną tendencję do statystyczllej interpretacji
wyników badml testowych, a także błędy wYllikające ze stosowania różnyclz technik i metod psycllOlogicznyclz operujących niejednolitą terminologią. Za błąd uważa również zbytnie ekspollowanie
tzw. "organiki" (wylliki badań testów organicznych,
EEG, TC) - jako istotnie determinujących zacllOwanie. Zdalliem autora więcej illformacji w wyja.fniaTliu ludzkiego zachowania zabrollionego w/lOsi analiza procesu motywacyjnego, a szczególnie tych
jego funkcji, które tworzą Ilormy społeczlle i sieć
wartości - głównie o charaJ..terze ulliwersalnym.
Zrozumienie norm społecznych i istoty więzi mię
dzyludzkiclz nie może opierać się Ila wynikaclz
badml psychologiczllych. Analizując motywacje
ludzkiego zachowallia psycholog winien uwzględ
Ilić szeroko roz/unianą problematykę człowieka,
czerpiąc z doświadcze/l illllych nauk, jak m. in.
etyki, religii, antropologii, a szczególllie śledzić,
jakie piętllo na zachowallie ludzkie "'Ywierają
współczesna kultura, styl życia, trallsformacje ustrojowe i jaka jest ich recepcja we współczesnym
pokolelliu.

SUMMAR Y: The author draws attentioll to several
determ;llallts of relat;vism ill forellsic-psychological e:J.pertises. These include an e.xcessive tendellcy
towards statistical interpretation of test findings as
well as errors due to the use of a diverse rallge of
psycllOlogical instrumellts and metllOds lacking in
termillological homogeneity. Among other errors
he illcludes excess;ve focus on "organic" variabies
(reszt/ts of orgallic tests, EEG, Te) as signijicant
behaviour eleterminalIts. According to the author,
more information for the explallation of illegal humali belzaviour can be gleaned from the analysis of
the motivational process and especially those fzmctions of this process which are formed by sociał
norms anel value networks, i.e., universal on es. Olle
cmlllOt hl/er the understalleling of socialnorms alld
the essellce of human bomis from psychological
assessment. W heli allalyzing human motivation the
psycllOlogist sllOuld take ;nto account the widely
cOllceived Illlllzml problem allel illc/ude the experience of other tllOught systems, e.g, ethics, religion
and anthropology. In particular, he/she ought to
monitor the effects of modem culture, life-styles,
economic trallsformatioll Oll human belzaviour alld
the reception of these phenomena by the young
generatioll
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W opracowaniu tym nie zamierzam szczedo konkretnych
k-westii. Chciałbym tylko - z pozycji praktyka,
biegłego sądowego - zwrócić uwagę na niegółowo ustosunkować się

które, moim zdaniem, ważne czynniki, w których dostrzegam przyczyny relatywizmu w
opiniach psychologicznych.

