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Գիտությունների համակարգում հոգեբանության կարգավիճակի
հարցի քննարկումը, մասնավորապես բնագիտական և հումանիտար
դիսցիպլինների հետ նրա առնչությունների դիտարկմանը անցնելուց
առաջ, նախ, անհրաժեշտ է մատնանշել դրանցից յուրաքանչյուրի
առանձնահատկությունը: Հանրահայտ է, որ բնական գիտությունների
համար պարտադիր են գիտափորձերը, այն է՝ գիտելիքների փորձնական ստուգումները, խիստ տրամաբանական ապացույցների ուղղակի
կամ անուղղակի կիրառումով:
Գիտափորձը որպես գիտական իմացության հիմնական եղանակներից մեկը կիրառվում է նաև հոգեբանական հետազոտությունների և
հոգեկան երևույթների բացատրության ժամանակ:
Իսկ ինչ վերաբերում է մաթեմատիկային, ապա որոշ հեղինակներ
գտնում են, որ մաթեմատիկան գրավում է հատուկ տեղ և չպետք է դասել բնական գիտությունների դասին, քանի որ հետազոտում է երևակայական մտային, նշանային օբյեկտներ, համակարգեր և գործընթացներ,
և խստորեն չի համապատասխանում բնագիտության բնորոշմանը, սակայն բնագիտության մեջ մտածողության վճռական գործիքներից է [5]:
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Միաժամանակ հայտնի է, որ ցանկացած ուսմունք, տեսություն գիտական է այնքանով, որքանով իր մեջ մաթեմատիկա է պարունակում:
Ասել է, թե մաթեմատիկական մտածողության կիրառման աստիճանը
տեսության գիտական լինելու չափանիշ է:
Այսպիսով, բնական գիտությունների հեղինակությունը, մի կողմից,
պայմանավորված է գիտական ճշգրտությամբ և հետևողականությամբ,
որ ներմուծվում է մաթեմատիկական մտածողության կիրառմամբ,
մյուս կողմից, գործնական նշանակությամբ որպես բնության նվաճման
կամ յուրացման միջոց [5]:
Սակայն անձի ստեղծագործական և սիմվոլիկ մտածողության, հոգեբանական բարդ մեխանիզմները ուսումնասիրող գիտությունը ինչպիսին հոգեբանությունն է ակնհայտորեն չի կարող «տեղավորվել»
բնական գիտության կարգավիճակում:
Այսպես, օրինակ, այնպիսի երևյութներ, ինչպիսին են ինտուիցիան,
պայծառատեսությունը և հոգևորն առհասարակ հնարավոր չէ գիտական ճշգրտությամբ նկարագրել, քանի որ ժամանակակից գիտության
մեթոդներով այդ երևույթները չեն բացատրվում, որովհետև գիտականության հիմնական պահանջները երեքն են. ստուգելիություն, կրկնություն և ստատիստիկական արժանահավատություն (ճշգրտություն):
Այսինքն՝ եթե գիտնականը ստացել է ինչ-որ փաստեր, նկարագրել
և հրապարակել է գիտական լուրջ պարբերականներում, ապա մեկ ուրիշ գիտնական պետք է կարողանա կրկնել դրանք և ստանալ միևնույն
արդյունքը: Իսկ եթե խոսքը գնում է եզակի երևույթի, օրինակ, պայծառատեսության մասին, որը ոչ մի կերպ հնարավոր չէ «բռնել», ամրագրել:
Դեռևս հինդուիստական ավանդույթում համարվել է, որ բացարձակ ռեալությունը թաքնված է հասարակ մահկանացուներից պատրանքի թանձր քողով, քանի որ իրականությունը պատրանք է և հնարավոր չէ ճանաչել էմպիրիկ գիտակցությամբ: Իսկ փիլիսոփա Է.Կանտը
նշում էր, որ մեր ողջ իմացությունը սկսվում է փորձից, բայց չի բխում
փորձից [2, 4]:
Վ. Լայբնիցը իր համաձայնությունն էր հայտնում սենսուալիստ փիլիսոփաներին, ովքեր պնդում էին. «որ մեր մտքի մեջ չկա ոչինչ, որ նախօրոք տրված չլինի զգայություններում: Սակայն, ըստ Լայբնիցի, փորձը, և, հետևաբար զգայությունները, չեն կարող բացատրել իմացության
մեջ գլխավորը՝ որոշ ճշմարտությունների անհրաժեշտությունն ու համընդհանրությունը: Ոչ փորձի տվյալների ընդհանրացումը, ոչ ինդուկ117

ցիան չեն կարող աղբյուր լինել այդպիսի ճշմարտությունների համար:
Համընդհանրություններն ու անհրաժեշտությունը դրանք մտքի սեփականություն են և ոչ թե զգայությունների: Ուստի ընդունելով էմպիրիզմի
նշանավոր բանաձևը, Լայբնիցը պնդում էր, որ մտքի մեջ չկա ոչինչ, որ
նախապես չլիներ զգայության մեջ, բացառությամբ հենց մտքից» [1, էջ
231-232]:
Անշուշտ, նման պնդումը իմացաբանական բարդ խնդիրների առաջ
է կանգնեցնում, բայց նաև հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ հոգեբանությունը նույնպես կարող է հավակնել համընդհանուր և անհրաժեշտ
գիտելիքի. դրա օգտին է խոսում նաև մաթեմատիկական մեթոդների
արդյունավետ կիրառումը հոգեբանության մեջ:
Շատ հաճախ շեշտադրվում է, որ հումանիտար գիտելիքին է բնորոշ իմացության օբյեկտի և սուբյեկտի համընկնումը, որի բնութագրիչ
գիծը սուբյեկտիվությունն է, երբ գիտելիքի մեջ արտացոլվում են հասարակական շահերը, գիտնականի համոզմունքները, արժեքային կողմնորոշումները: Այդ չափանիշները հոգեբանական գիտության բաղկացուցիչներն են և բնորոշում են դրա յուրահատկությունը: Մյուս կողմից,
դժվար է միանշանակորեն համաձայնել այդ թեզի հետ, քանի որ ընդհանուր իմացաբանական տեսանկյունից դիտարկելիս, հումանիտար գիտելիքին բնորոշ համարվող սուբյեկտիվությունը դրսևորվում է նաև
բնական գիտությունների, մասնավորապես տեսական ֆիզիկայի մեջ
[3]:
Այսպիսով, վերոհիշյալից հետևում է, որ արմատապես փոխվում է
իմացությունը բնագիտական և հումանիտար ոլորտների բաժանելու ավանդական մոտեցումը, քանզի իմացությունը միասնական գործընթաց
է, որի հաստատումը գիտությունների ինտեգրացիան է:
Բայց և այնպես, մեզ թվում է, այսօր ավելի կարևոր է դիտարկել ոչ
թե հոգեբանության կարգավիճակը գիտությունների համակարգում որպես այդպիսին, այլ այնպիսի հարցեր և խնդիրներ, որոնք ծառացած են
ժամանակակից հոգեբանության առջև:
Այդ հիմնահարցը արդեն ժամանակին նախանշել էր Է. Ֆրոմը,
շեշտելով, որ հոգեբանության, մասնավորապես սոցիալական հոգեբանության առաջընթացը` դա ժամանակակից բժշկագիտության, ֆիզիկայի և տեխնիկայի առաջընթացով պայմանավորված սպառնալիքի կանխումն է [6]:
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Այդ սպառնալիքները ակնհայտորեն դրսևորվում են այսօր արհեստական գիտակցության, վիրտուալ իրականության, տեղեկատվական
միջավայրի և նորագույն տեխնիկայի զարգացումով, քանի որ տեղեկատվական հասարակության ձևավորումով փոխվում են մարդկային կեցության ամբողջականությունը, վերարժևորվում են ավանդական կողմնորոշիչները և բարոյականությունը դառնում է հեղհեղուկ` խարխլելով
մարդասիրական արժեքները: Իսկ մարդասիրական և հոգևոր արժեքների պահպանման գործընթացում իր ուրույն տեղն ու դերն ունի
հոգեբանությունը:
Գրականություն
1.

2.
3.
4.

5.
6.
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В статье обсуждается статус психологии в естественно-научных и гуманитарных
дисциплинах и подчеркивается важность рассмотрения проблем современной психологии, в
частности, опасность развития искусственного сознания, виртуальной реальности, техники,
информационой среды, а возникновение информационного общества привело к изменению
сущности бытия, его целостности, трансформации ценностных ориентаций, что заметно
отразилось на социокультурных процессах.
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The article discusses the status of psychology, in the disciplines of natural sciences and
humanities and highlights the importance of examining the current issues of modern psychology
and particularly, the risk of developing of artificial consciousness, virtual reality, technology and
information environment, as the emergence of the information societyhas led to the change ofthe
essence of being, its integrity, the transformationof value orientations, which are significantly
reflected in thesocio-culturalprocesses.
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