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ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎՇՏԻ ՖԵՆՈՄԵՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Բանալի բառեր՝ հոգեկանի գիտելիքի ձևեր, ֆենոմենոլոգիական վերլուծություն, կորուստ, ախտաբանական վիշտ:

Հոդվածում քննարկել ենք հոգեկանի վերաբերյալ գիտելիքի երեք
ձևերը և հիմնավորել ախտաբանական վշտի ուսումնասիրման մեջ ֆենոմենոլոգիական վերլուծության առաջնայնությունը որպես որակական հետազոտության մեթոդ:
Կլինիկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի բնագավառում
վերջին տասնամյակում առանձնակի ուշադրություն է հատկացվում
նշանակալի անձի կորստին որպես հոգետրավմա և բարդեցված վշտի
խանգարման ուսումնասիրմանը և հոգեթերապևտիկ օգնությանը: Նըշված խնդիրն ուսումնասիրող կլինիկական հոգեբանները փորձում են
մշակել դրա հետազոտման մեթոդական արդյունավետ եղանակներ: Եվ
վերջին ժամանակաշրջանում նշված խնդրի հետազոտական պարադիգմայի վերաբերյալ քննարկումները հաստատում են այնպիսի մեթոդաբանությունների կարևորությունը, որոնք ունեն բավականաչափ
սենզիտիվություն, որպեսզի թույլ տան ուսումնասիրել անձի վերապրած սուբյեկտիվ փորձը և միևնույն ժամանակ կհամապատասխանեն
գիտականության չափանիշներին [3]:
Գիտական հետազոտության մեթոդի ընտրության հիմքում ընկած
են գիտական հետազոտությունների իրականացման և գիտության զարգացման հայեցակարգերը՝ կապված իրականության և երևույթների ճանաչման, ճշմարտության և իմաստի բնութագրման հետ: Այսպես, պոզիտիվիստական հայեցակարգի համաձայն, իրականությունը գոյություն
ունի մարդու մտքից և Ես-ից անկախ և այն ունի իր առանձնահատուկ
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հատկանիշներն ու ներքին օրինաչափությունները: Եվ այս հայեցակարգից ելնելով՝ գիտական հետազոտությունը ենթադրում է տրամաբանության օրենքների կիրառում, որը թույլ է տալիս համընդհանուր
օրենքներ ու օրինաչափություններ բացահայտել: Այսինքն, այս դեպքում մենք ձեռք ենք բերում «օբյեկտիվ» գիտելիքներ, որոնք արտացոլում են ուսումնասիրվող օբյեկտի նշանակությունը, այլ ոչ թե հանդիսանում են օբյեկտին վերագրված որոշակի իմաստներ: Գիտական այս
հարացույցն ընկած է բնական գիտությունների հիմքում, որի համաձայն՝ կատարելով գիտափորձ, մենք կարող ենք բազմիցս ստուգել
ստացված արդյունքների ճշգրտությունը:
Հոգեբանության մեջ ճանաչողության օբյեկտը և սուբյեկտը համընկնում են և մենք գործ ունենք հումանիտար գիտելիքի հետ, որտեղ
հետազոտությունը միայն գիտափորձի մեթոդով սահմանափակում է
իմացության գործընթացը, իսկ որոշ դեպքերում դառնում է ոչ կիրառելի: Այդ իսկ պատճառով այսօր հոգեբանական գիտության` հատկապես կլինիկական հոգեբանության մեջ մեծ կիրառություն ունեն ֆենոմենոլոգիական և էքզիստենցիալ հայեցակարգերը:
Է. Հուսսերլի ֆենոմենոլոգիական մոտեցմամբ մարդու գիտակցության բովանդակությունների էական ճշմարտությունները հասկանալու
համար հարկավոր է վերացարկվել առօրյա նյութական իրականությունից՝ մաքուր ռեֆլեքսիայի և մտքի օգնությամբ: Սակայն Մ. Հայդեգերը
հակադրվեց՝ նշելով, որ մարդը չի կարող վերացարկվել աշխարհից,
քանի որ մարդուն բնորոշ է «կեցությունն աշխարհում» և նրա միտքը
շրջապատված է մշակութային և նյութական իրականությունով, որում
ապրում է անձը: Նա էքզիստենցիալիստական դիրքերից դիտարկեց
խնդիրը՝ նշելով, որ ճշմարտությունը հարաբերական է: Եվ եթե օբյեկտիվիստական տեսանկյունից հետազոտողն ընդամենը գործիք է, ով
բացահայտում է ուսումնասիրվող երևույթները` նվազագույնի հասցնելով հետազոտողի դերն այդ արդյունքների մեկնաբանման մեջ, ապա
հարաբերականության (ռելյատիվիզմի) մոտեցմամբ գիտելիքը հետազոտողի և հետազոտվողի փոխազդեցության արդյունքում է ձևավորվում: Հետազոտողի խնդիրը անձի մտքերի, վերաբերմունքների, զգացմունքների ճշգրիտ ներկայացումն է [3]:
Հոգեբանության մեջ, որպես հումանիտար գիտություն, մարդու հոգեկան իրականությունը ճանաչելու և հոգեկանի վերաբերյալ գիտելիքի
3 տեսակ է առանձնացնում Կ. Ռոջերսը, որը նա համապատասխանաց136

րել է հոգեբանության ուղղություններին՝ օբյեկտիվ գիտելիք, որը Ռոջերսը համապատասխանեցրել է վարքաբանական ուղղությանը և դիտարկում է վարքը որպես օբյեկտիվ երևույթ, որը կարելի է հետազոտել
օբյեկտիվ մեթոդներով և ակնառու կերպով դիտել ստացված արդյունքները: Սուբյեկտիվ գիտելիք, ըստ որի ճանաչողության համար մենք
ստեղծում ենք սուբյեկտիվ վարկածներ, որոնք ստուգելու և ճշգրտելու
համար մենք հիմնվում ենք մեր ներքին փորձի և ապրումների վրա՝
որպես արտաքին և ներքին իրադարձությունների սուբյեկտիվ փոխազդեցության արդյունք: Ճանաչողության այս ձևը մարդու առօրյա կյանքի
ֆունդամենտալ հիմքն է: Թեև արտաքին ազդակները կարող են ազդել
վարկածի ձևավորմանը, սակայն անձի խնդիրը ոչ թե տվյալ ազդակի
նշանակության, այլ իր ներքին ապրումների հիմքում ընկած իմպլիցիտ
իմաստներից բխող կոնցեպտուալ վարկածների ճշգրտումն է: Գիտության զարգացման հիմքում ընկած են սուբյեկտիվ ներքին վարկածները, որոնք հետագայում ենթարկվում են ճշգրտման և ստուգման: Այս
դեպքում անձը էմպաթիան ուղղում է իր նկատմամբ՝ հասկանալու համար իր փորձի իմպլիցիտային իմաստները՝ ի տարբերություն օբյեկտիվ
գիտելիքի ոլորտի, որտեղ էմպաթիկ հասկացումն ուղղված է որոշակի
խմբի: Սուբյեկտիվ գիտելիքը Ռոջերսը համապատասխանեցրել է
հոգեդինամիկային՝ ֆենոմենոլոգիական կամ միջանձնային գիտելիք,
որը համապատասխանում է ֆենոմենոլոգիական-էքզիստենցիալ ուղղությանը և այն միջանկյալ դիրքում է վերոնշյալ երկու գիտելիքների
միջև: Այս դեպքում անձի էմպաթիկ վերաբերմունքն ուղղված է դեպի
այլ անձի ռելևանտ ֆենոմենոլոգիական դաշտը՝ հասկանալու անձի
անձնային իմաստները և պարզելու, թե որքան ճշգրիտ է մեր հասկացումը: Անձի ֆենոմենոլոգիական աշխարհից ստացված գիտելիքների ստուգման համար մենք ուղղորդում ենք էմպաթիկ վերաբերմունքն
անձի ներքին կոորդինատների համակարգին (frame of reference)՝ ամբողջական և ճշգրիտ պատկեր ստանալու համար և այս եղանակով
ստացված գիտելիքը նպաստում է անձի վերաբերյալ հոգեբանական
սկզբունքների ձևավորմանը: Այս եղանակով ճշգրիտ գիտելիքի ստացման նախապայմանն անձի էմպաթիկությունը և հնարամտությունն է
[6]: Հոգեթերապիայում առավել արդյունավետ է համարվում այս ուղղությունը: Եվ ինչպես Ռոջերսն է նշում, «յուրաքանչյուր մարդու ֆունդամենտալ էությունը կառուցողական է և արժանի վստահության» [1, էջ
28]: Սա նշանակում է, որ եթե վարքն ուսումնասիրելու համար մենք
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կարող ենք գիտափորձով ստանալ օբյեկտիվ գիտելիքներ մարդու վարքի մասին և տարածել այդ արդյունքները որոշակի խմբի նկատմամբ,
ինչպես նաև կրկնել այդ գիտափորձը բազմակի անգամ, ապա հոգետրավմայի ուսումնասիրման պարագայում այդ մեթոդաբանությունը
կլինի ոչ տեղին և անձի վերապրած հոգետրավմատիկ փորձի և ապրումների հասկացումը ենթադրում է էմպաթիկ վերաբերմունքի հասկացման ճանապարհով գիտելիքի ստացում: Ինչպես Մ. Քրոթթին է
նշում, այս դեպքում հետազոտողի դերը ոչ այնքան օբյեկտիվության,
որքան ռեֆլեքսիվության մեջ է և նրա կողմից հետազոտական գործընթացի մի մասը լինելու գիտակցումն է [7, էջ 290]: Հետևաբար, կորստի և
վշտի ուսումնասիրման դեպքում առաջնային նշանակություն է ստանում ֆենոմենոլոգիական մոտեցման կիրառումը հետազոտության մեջ:
Ի մի բերելով ախտաբանական վշտի վերաբերյալ տեսական և հետազոտական առկա արդյունքները, պարզ է դառնում, թե ինչպիսի
դժվարությունների է բախվում հետազոտողը նշված խնդիրն հետազոտելիս, ինչն էլ հիմնավորում է ֆենոմենոլոգիական մոտեցման կարևորությունն այս ոլորտում:
Կորուստը (bereavement) և վիշտը (grief) ուսումնասիրող տեսություններում կատարվել է վշտի ախտանիշների և հոգեկան գործունեության վրա ունեցած անբարենպաստ հետևանքների նկարագրություն,
փորձ է արվել վերլուծել և բացահայտել ախտաբանական վիշտը պայմանավորող գործոնները՝ հաշվի առնելով վիշտ ապրող անձի միջանձնային հարաբերությունների առանձնահատկությունները (օբյեկտային
հարաբերություններ, կապվածության ոճեր, կոգնիտիվ սխեմաներ, համոզմունքներ և այլն), վերլուծել ռիսկի այլ գործոններ և անձի հարմարման առանձնահատկությունները հաղթահարման գործընթացում:
Նշանակալից անձի կորուստը այն տրավմատիկ իրադարձություններից, որը խաթարում է անձի համոզմունքային համակարգը և աշխարհայացքը՝ առաջ բերելով ոչ կոնգրուենտ վիճակ, թե ինչպիսին «պիտի»
լինի աշխարհը և ինչպիսին այն «կա» (Ք. Մ. Պարկս). Բացի այդ, կորուստից հետո առաջ է գալիս անձնային և սոցիալական նույնականության
վերահաստատման խնդիր, որը դառնում է ակտուալ և ստիպում անձին
վերաիմաստավորելու հոգետրավմատիկ փորձը և ձևավորելու անձնային նոր նույնականություն: Ռ. Նայմեյերը նշում է, թե որքան կարևոր է
իմաստի ձևավորումը անձնային պատմությունների (personal narrative)
վերակառուցման եղանակով, որն օգնում է հաղթահարել հոգետրավ138

ման: Լ. Քալհունը և Ռ. Թեդեշին, որոնց հետազոտություններն ուղղված
են հոգետրավմայի և անձնային աճի կապի ուսումնասիրմանը, նշում
են, որ կորստի հոգետրավմայի հաղթահարումը շատերի մոտ հանգեցնում է անձնային աճի՝ կապված Ես-ի զգացման փոփոխության, ինքնառեֆլեքսիայի և ինքնագիտակցման մեծացման, էկզիստենցիալ և հոգևոր
աճի հետ [2]:
Հաշվի առնելով, որ վշտի ապրումը բարդ գործընթաց է և դրա
ուսումնասիրումը դասվում է սենզիտիվ հետազոտությունների շարքին,
ուստի դրա վերաբերյալ ֆունդամենտալ ասպեկտների և կոնցեպտուալիզացիաների դուրսբերումը բախվում է հետազոտման մի շարք դժվարությունների՝ կապված հետազոտական մեթոդաբանության, մեթոդի
ընտրության և էթիկական խնդիրների հետ: Վշտի հոգեախտորոշման
ոլորտում ներկայումս մշակվել են մի շարք ինքնագնահատման հարցարաններ, որոնք թույլ են տալիս դուրս բերել ախտաբանական վշտի ախտանիշները, դրանց ինտենսիվության չափը և անբարենպաստ հետևանքները, ռիսկի գործոնները և այլն: Սակայն այս խնդրի ուսումնասիրման համար ստանդարտիզացված մեթոդիկաների կիրառումը
խիստ սահմանափակում է առավել բովանդակային ասպեկտների ուսումնասիրումը: Եվ այդ դեպքում որակական մեթոդների կիրառման
կարիք է զգացվում: Դրանք թույլ են տալիս վշտի ապրման գործընթացի
անձնային իմաստների, գործընթացի դինամիկ փոփոխությունների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկություն ստանալ, վերլուծել և կատարել
համապատասխան մեկնաբանություններ:
Այդ նպատակով կիրառվում են կլինիկական զրույցի, անհատական դեպքերի վերլուծության մեթոդը (case study), բովանդակային վերլուծությունը (content analyze) և էթնոգրաֆիան: Վերջիններս թույլ են
տալիս բացահայտել որոշակի անձի կամ մշակույթային խմբի վշտի հակազդումների հիմքում ընկած եզակի իմաստներն ու նշանակությունները: Նշված հանգամանքներն հաշվի առնելով, պարզ է դառնում, թե
որքան արդյունավետ են նմանատիպ խնդիրների հետ աշխատանքում
որակական մեթոդների իրականացումը, որտեղ կարևոր նշանակություն ունի հետազոտողի անձը և հոգեթերապևտիկ հմտությունները
փորձարկվողի հետ փոխազդեցության ընթացքում [5]: Այս ոլորտում
լայն կիրառություն է ստացել կլինիկական զրույցի մեթոդը (կառուցվածքային, կիսակառուցվածքային և ոչ կառուցվածքային), որը թույլ է
տալիս դուրս բերել առավել խորքային պատճառահետևանքային կա139

պեր: Այն թույլ է տալիս վշտի ապրման գործընթացի ամենատարբեր
ասպեկտներ հետազոտել և ժամանակի ընթացքում հետևել դրանց ընթացքին, ֆիքսել վշտի ապրման գործընթացում փոփոխությունները և
գնահատել նաև հոգեթերապևտիկ աշխատանքն այդ գործընթացում [5]:
Այսպես, վերջին ժամանակաշրջանում կորստի, վշտի և պաիլատիվ
խնամքի ոլորտում լայն տարածում է գտել մեկնաբանողական ֆենոմենոլոգիական վերլուծությունը (IPA) որպես որակական հետազոտական
մեթոդ: Վերջինիս հիմքում ընկած են Հուսսերլի ֆենոմենոլոգիական,
Հայդեգերի էքզիստենցիալ և Գադամերի հերմենևտիկական փիլիսոփայական հայեցակարգերը: Այսինքն, այն հանդիսանում է ֆենոմենոլոգիական և էքզիստենցիալ գաղափարների սինթեզ, որի դրույթները կիրառվում են գիտական հետազոտական դաշտում, մասնավորապես,
հումանիտար գիտությունների ոլորտում: Այն իդիոգրաֆիկ մոտեցում է,
որի նպատակը անձի վերապրած փորձի վերլուծությունն է նրա կյանքի
սոցիալ-մշակութային և միջանձնային հարաբերությունների համատեքստում: Եվ այս գործընթացը նպաստում է անհատական դեպքերի
վերլուծությամբ ուսումնասիրվող խնդրի վերաբերյալ ֆենոմենների
դուրսբերմանը և դրանց էության՝ իմաստի հասկացմանը: Այստեղ
կենտրոնական նշանակություն ունի այն, թե ինչ իմաստ է վերագրում
անձը իր կյանքի իրադարձություններին և դա հնարավոր է «չափել»
միայն մեկնաբանման գործընթացում: Այս դեպքում հետազոտողի
գլխավոր խնդիրը ուսումնասիրվող ֆենոմենների բացատրումը և
պատճառահետևանքային կապերի մեկնաբանումն է [4]: Կորուստի և
վշտի հետազոտման ոլորտում ֆենոմենոլոգիական վերլուծության մեթոդը լայնորեն կիրառվում է՝ բացահայտելու կորուստ վերապրած
անձի կողմից մահվան ընկալումը, վերապրված հոգետրավմայի ազդեցությունը նրա համոզմունքների և էքզիստենցիալ փոփոխությունների
վրա, հոգետրավմատիկ փորձի իմաստավորումը նրանց կողմից, այսինքն, ընդգծում է մարդկային իմաստների և գործողությունների մեկնաբանությունը՝ մահվան, կյանքի, սեփական անձի, աշխարհի ընկալումերը վերլուծելիս և այլն: Ֆենոմենոլոգիական վերլուծությունը հաճախ կատարվում է կիսակառուցվածքային կլինիկական զրույցի մեթոդով ստացված արդյունքների՝ ձայնագրությունների և տեքստերի վերլուծման և մեկնաբանման համար [3]: Հետևաբար, մեծ նշանակություն է
տրվում հետազոտողի կողմից ուսումնասիրվող ֆենոմենի հետազոտման, մեկնաբանման, ներկայացման եղանակներին, քանի որ հետազո140

տողի համոզմունքները, դիրքորոշումները և անձնական փորձը՝ կապված նմանատիպ խնդրի հետ, մեծապես կարող են ազդել ստացված
արդյունքների մեկնաբանման վրա [7]:
Ֆենոմենոլոգիական վերլուծությունը ենթադրում է անձի սուբյեկտիվ փորձին հնարավորինս մոտ լինել` նրա ամենօրյա դիսկուրսից այն
կողմ գտնվող հոգեբանական իմաստների բացահայտման համար: Հետազոտողն անձնապես ներգրավված է այցելուի նյութի` պատմության
մեջ և նրա փոխազդեցությունը այդ գործընթացում էական դեր է խաղում` ի տարբերություն օբյեկտիվ հետազոտողի: Այս դեպքում զրույցով
ստացած տեղեկությունը մանրամասն վերլուծում է՝ նշելով առաջացած
զուգորդումները, կատարելով վաղ մեկնաբանություններ, գտնելով ընդհանրություններ և հակադրություններ:
Վերլուծության հաջորդ փուլում հետազոտողի նպատակը այցելուի
տեսակետը հասկանալն է ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ: Այս
փուլը ենթադրում է գլխավոր թեմաների (superordinate themes) դուրսբերում: Երրորդ փուլում վերլուծողը կատարում է ռեդուկցիա՝ բացահայտելով էական կապերը և դուրս բերելով ենթաթեմաները (clustering
themes), որին հաջորդում է յուրաքանչյուր նշված թեմայի բացատրությունը և մեկնաբանությունը հետազոտողի կողմից: Հետազոտողը կատարում է նյութի նկարագրողական, լեզվաբանական և հայեցակարգային ասպեկտների վերլուծություն [4]:
Հիմնվելով վերոնշյալի վրա՝ կարող ենք փաստել, որ ֆենոմենոլոգիական և էքզիստենցիալ մոտեցումներն ապահովում են մեթոդաբանական հիմքեր և արդյունավետ եղանակներ հարազատի կորուստի և
վշտի վերապրման ուսումնասիրման համար:
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The article discusses three forms of psychological knowledge and justifies the priority of
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