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Analiza Discursivă: O Abordare Prin Cercetare Întru
Studierea Construcţiei Înţelesului Moment-Cu-Moment În
Practică Sistemică
Jerry Gale
Departamentul de Dezvoltare a Copilului şi Familiei, Universitatea din Georgia
Scopul acestei lucrări este de a prezenta paşi introductivi pentru efectuarea analizei
discursive în examinarea creării sistemice a semnificaţiei. Integrând atât analiza
conversaţiei (CA), cât şi varianta post-structurală a analizei discursului critic (CDA), sunt
prezentate diferite abilităţi analitice. Este prezentat un cadru teoretic al
construcţionismului social pentru înţelegerea şi efectuarea analizei discursive a
discursului clinic, inclusiv o discuţie privind construcţia relaţională şi discursivă a
identităţii şi de negociere a adevărului. Sunt prezentate trei caracteristici ale discuţiei
(structuri modelate, modalitatea în care responsabilitatea individuală este atinsă şi modul
în care interacţiunea în timpul discuţiei poziţionează participanţii cu caracterizări în
special morale), precum şi abilităţi importante pentru analiza discursivă. Exemple sunt
furnizate pentru a explica şi a demonstra această abordare a cercetării.
Cuvinte cheie: analiză discursivă, discurs clinic; analiza discursului critic;
construcţionism social; construirea identităţii, responsabilitate morală, teoria poziţionării,
înţelegere.

Vorbind Despre Autism În Sesiuni De Terapie De Cuplu
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2
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Acest articol se concentrează asupra cuplurilor în care unul dintre partenerii de viață a
fost recent diagnosticat cu autism. Această cercetare explorează cum funcţionează
diagnosticul de autism în conversaţia dintre partenerii de viață aflați în suferinţă. Prin
urmare, am efectuat o analiză tematică a patru stenograme a şedinţelor de terapie de
cuplu. Cercetarea noastră ilustrează faptul că a căuta un diagnostic este adesea un proces
îndelungat. Acest proces pare să fie iniţiat de nesiguranţa şi întrebările legate de
dificultăţile în relaţie. Analiza noastră sugerează faptul că obţinerea diagnosticului, deşi
aduce o oarecare uşurare, ridică noi întrebări şi provocări pentru cuplu.
Cuvinte cheie: diagnostic, autism, terapie de cuplu, analiză tematică, proces

“Cum Poate Această Persoană Să Mă Perceapă Atât De
Greşit?”
Un Studiu Calitativ Pentru Examinarea Sinelui Supervizorului
În Formarea Sistemică
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În Marea Britanie, literatura despre supervizarea în domeniul psihoterapiei sistemice nu
este amplă şi sunt publicate puţine cercetări. În particular, avem de-a face cu o lipsă de
material empiric disponibil care explorează modalitatea în care lucrează supervizorii de
formare sistemică. Acest studiu se concentrează asupra modului în care supervizorii
dezvoltă abilitățile reflexive la cei care se află în formare în psihoterapia sistemică, şi, în
particular, pe natura experienţei lor în timp ce fac acest lucru.
S-au efectuat interviuri semi-structurate cu trei supervizori experimentaţi, acestea fiind
analizate utilizând Analiza Interpretativă Fenomenologică (AIP). Relaţia de supervizare
emerge din analiza ca o singură temă globală care conţine şi contextualizează trei alte
teme: Promovarea învățării, Dimensiunile puterii şi Sinele supervizorului. Un aspect al
analizei este prezentat aici şi anume Sinele supervizorului, prin prezentarea a două
componente pe care se sprijină: Călătoria dezvoltării supervizorului şi Provocări pentru
sensul de sine al supervizorului. Experienţele formative de învățare şi interacţiunile
puternice cu studenţii s-au dovedit a avea un impact semnificativ asupra sinelui
supervizorului. Acest studiu îmbogățește şi aprofundează materialul publicat pe tema
experienţei supervizării şi subliniază necesitatea mai multor nivele de suport pentru
supervizorii în formare. Concluziile sunt discutate în contextul literaturii curente şi a
cercetărilor privind supervizarea şi formarea în psihoterapia sistemică. Comentariile
bazate pe acest studiu vizează adecvarea AIP ca metodă de cercetare în psihoterapia
sistemică.
Cuvinte cheie: supervizare, AIP, reflexivitate, calitativ, sine.

Relaţii Dintre Personalul Medical Şi Familii Într-Un Spital
Pediatric: Un Studiu Teoretic De Bază
Gwynneth Down
Great Ormond Street Hospital NHS Trust, Londra, Marea Britanie
"Asistenţa medicală este un fenomen interpersonal intens". (Thorne & Robinson, 1988, p293)

Relaţiile în mediul asistenţei medicale pot avea influenţe importante asupra experientării
bolii, bunăstării psihologice şi fizice şi asupra furnizării asistenţei medicale în sine.
Scopul acestui studiu a fost să efectueze o analiză sistemică a rolurilor şi relaţiilor
asistentelor medicale şi a medicilor cu copiii / adolescenţii bolnavi şi familiile acestora,
într-un spital pediatric.
În timp ce teoria sistemică şi cea construcţionist socială postulau concepţia generală a
studiului, teoria de bază a fost dată de metoda utilizată pentru structurarea colecţiei de
date şi analiză. Interviurile cu trei seturi de participanţi (medici, asistente medicale şi
familii) au reprezentat sursa datelor pentru studiu.
Două categorii teoretice care descriu procesele cheie implicate în îngrijirea copilului
bolnavi au rezultat din analiză. Acestea au fost: "Construirea conexiunilor emoţionale şi
concentrarea pe obiective medical: analiza relaţiilor complementare sau contradictorii ale
familiilor şi personalului" şi "Schimbarea poziţiilor relaţiilor între expertiză şi putere:
câştigurile şi pierderile asociate cu noile poziţionări". Această lucrare se va concentra
exclusiv pe prima categorie.
Categoria subliniază importanţa relaţiilor pozitive între cadrele medicale şi familii. Arată,
de asemenea, că grupurile de participanţi au preocupări diferite - cu privire la riscul de a
dăuna în legătura emoţională şi nevoia de a echilibra acest lucru cu imperativele
obiectivelor medicale.
Sunt explorate implicaţii pentru formare, consultare şi practică clinică.
Cuvinte cheie: asistenţă medicală, copii şi familii, teorie de bază, pediatric, multiprofesional

