
23 აპრილს გაიმართება ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის სტუდენტთა სამეცნიერო 

კლუბის მეორე სამუშაო შეხვედრა, რომელზეც წარდგენილი იქნება შემდეგი 

მოხსენებები 

 

1. აუტისტური სელფი 

მომხსენებელი თამუნა ჩხაიძე-  თსუ - ს მაგისტრატურის მეორეკურსის 

სტუდენტი. პროგრამა-ფსიქოლოგიურიანთროპოლოგია. საკონტაქტო ინფორმაცია: 

tamochkhaidze@gmail.com 

1980 წლიდან აუტიზმის დიაგნოზის მქონე ადამიანთა რიცხვის კატასტროფული ზრდა 

შეინიშნება, შესაბამისად, იზრდება ამადამიანთა ადაპტაციის საკითხზე მსჯელობის 

აქტუალობაც. მოხსენებაში განხილული იქნება აუტისტური სელფის თავისებურებები 

აუტიზმის დიაგნოზის მქონე ადამიანების ბიოგრაფიების ანალიზის მიხედვით, 

რომლის მიზანიცაა მიღებული შედეგებით ამ კატეგორიის ადამიანთაა სოციალურობის 

შესახებ პოპულარულ შეხედულებას დავუპირისპირდეთ. კვლევაში ავტობიოგრაფიების 

ანალიზი გამოვიყენეთ, კერძოდ შეირჩა შემდეგი ავტობიოგრაფიები: 1. Donna Williams-

Nobody Nowhere: The Remarkable Autobiography of an Autistic Girl (2004). 2. Temple 

Grandin- Emergence: Labeled Autistic (1996). 3. Alison Hale -My World is Not Your World  

(2005). 4. Kamran Nazeer- Send in the Idiots: Stories from the Other Side of Autism (2006). 5. 

Ellen Notbohm - Ten Things Every Child with Autism Wishes You Knew  (2012). მათი 

განხილვა მოხდა თვითშემეცნების სამ ძირითად წყაროს გამოყოფით: ფიზიკური, 

სოციალური და ფსიქოლოგიური სამყარო. კლევის შედეგები დაწვრილებითი ქნება 

განხილული პრეზენტაციაზე, სქემების გამოყენებით. 

 

mailto:tamochkhaidze@gmail.com


2.  ემპირიულისელფიXI-XII საუკუნისმხატვრულლიტერატურაში 

მომხსენებელი გიორგი ჭუმბურიძე-  თსუს 

მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტი. პროგრამა- გამოყენებითი 

სოციალური ფსიქოლოგია.საკონტაქტოინფორმაცია: georgechumburidze@gmail.com 

კვლევის მიზანია დაადგინოსის, თუ ვილიამ ჯეიმსის ემპირიული სელფის რომელი 

კომპონენტი იყო ყველაზე მეტად აქტუალური XI-XII საუკუნის ინგლისში, იაპონიასა და 

საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა სქესისა და კლასის ამქვეყნების 

წარმომადგენლებში. კვლევა ჩატარდა კონტენტ ანალიზის მეთოდის გამოყენებით, 

რომლის მიხედვით აცდავითვალეთ ემპირიული სელფის გამომხატველი სიტყვები 

სხვადასხვა სოციალურ კლასსა და სქესში. ქართული მწერლობიდან ავარჩიეთ 

,,ვეფხისტყაოსანი“, ინგლისიდან - ,,ლეგენდა მეფე არტურზე“, ხოლო იაპონიიდან - 

,,მოთხრობა გენჯიზე“. შედეგების მიღების შემდეგ გამოიკვეთა ტენდენციები, რომელთა 

მიხედვითაც სამივე ქვეყანაში ემპირიული სელფის ყველაზე აქტუალური კომპონენტი 

გამოდგა მატერიალური საინტერესოა აგრეთვე ის, რომ კომპონენტები პროცენტულად 

სხვდასხვანაი რადგადან აწილდა სხვადასხვას ქესსად ასოციალურ კლასში. იაპონიაში 

სოციალურ სელფზე უფრო ხშირად სულიერ სელფს ვხვდებოდით, ხოლო 

საქართველოში საკმაოდ განსხვავებული შედეგები დაფიქსირდა სამეფო კლასის 

ქალებსა და მამაკაცებს შორის სხვა სოციალურ კლასებთან შედარებით. მიღებულ 

შედეგებს უფრო დეტალურად განვიხილავთ პრეზენტაციაში. 
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3. მზრუნველობის გამომხატველი ემოციებიდან გამოწვეული 

პროსოციალური ქცევის ტენდენციები 

მომხსენებელი თამარ მუჯირიშვილი -ფსიქოლოგიისა და 
განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბაკალავრიატის VIII სემესტრი, 
საკონტაქტოინფორმაცია: mujiry@gmail.com 

 

 

მიუახლოვდები მაგიდაზე დადებულშოკოლადის ნამცხვარს?  

ზოგადად ადამიანებს აქვთ ტენდენცია მიუახლოვდნენ მათთვის სასურველ ობიექტს და 
დაშორდნენ არასასურველს. საინტერესოა იგივე იდეა თუ 
მოქმედებსპროსოციულურობის პრინციპზეც, ანუ ადამინები სხვასაც აარიდებენ ცუდს 
და მისცემენ კარგს? ნამცხვარს იმ ადამიანს უფრო ადვილად მისცემთ ვისზეც ზრუნავთ 
თუ უცხოს? ამ კვლევის ფარგლებში სწორედ ეს საკითხია შესწავლილიმზრუნველობის 
გამომხატველი ემოციებიდან გამოწვეული პროსოციალური ქცევის ტენდენციების 
გაზომვით.  

წინა კვლევებმა, რომელიც იყენებდა პასუხების დროის გაზომვის ტექნიკას(speeded 
response time tasks) აჩვენა, რომ მიახლოებისა და განრიდების მოტივაცია შეიცავს ქცევით 
ტენდენციას რომ გაზარდოს მანძილი ადამიანსა და არასასურველ ობიექტს შორის ან 
შეამციროს მანძილი ადამიანსა და სასურველ ობიექტს შორის. ხოლო სხვადასხვა ემოცია 
ადამიანს სხვადასხვანაირი ქცევითი ტენდენციისკენ უბიძგებს. ამ კვლევის მიზანი კი 
იყო გაგვეგომზრუნველობითი ემოციებიდან გამოწვეულიპროსოციალური ქცევის 
ტენდენციებითუ აისახება პასუხების დროის გაზომვის ტექნიკით.  

ცდისპირებს ეძლეოდათ 5 სხავდასხვა სამიზნე პირობა: სელფი,მოწყვლადი სხვა, 
ახლობელი სხვა, უცნობი, ცარიელი ყუთი. მათ კომპიუტერის ეკრანზე უნდა 
ემოძრავებინათ ნეგატიური და პოზიტიური სიტყვები ამ სამიზნეების მიმართ.  კვლევის 
ჰოპოთეზით, ცდის პირები უფრო სწრაფად მიაახლოვებდნენ პოზიტიურ სიტყვებს და 
განარიდებნდენ ნეგატიურ სიტყვებს სამიზნე სელფისგან, გაჭირვებული სხვისგან და 
ახლობელი სხვისგან ვიდრე უცნობისა და ცარიელი ყუთის შემთხვევაში. 
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მოხსენების ფარგლებში უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ კვლევის პროცედურაზე, ასევე 
მიმოვიხილავთ არსებულ კვლევებსა და იმ თეორიულ საფუძვლებს რამაც უბიძგა 
მოცემული კვლევის ჩატარებას. 

 

 

თითოეული პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართება შემაჯამებელი დისკუსია. 

 

დრო: 23 აპრილი, 20:00 საათი 

ადგილი: თსუ III კორპუსი, III  სართული, 304 აუდიტორია 

 

ხელმძღვანელი: მაიამესტვირიშვილი 


