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მოცემული კვლევის საკითხს წარმოადგენს აზარტული თამაშებზე დამოკიდებულება 

და მისი კავშირი ისეთ პიროვნულ მახასიათებლებთან, როგორიცაა შეგრძნებების ძიება 

და იმპულსურობა. კვლევა განხორციელდა გამოკითხვის მეთოდით, გამოკითხული 

იქნა 100 (ასი) ადამიანი, აქედან 51 % არის მდედრობითი ხოლო 49% მამრობითი. 

კვლევის ინსტრუმენტად შეირჩა სამი კითხვარი: პრობლემური გემბლინგის სიმძიმის 

ინდექსი, შეგრძნებების ძიებისა და იმპუსლურობის კითხვარი, რომლებიც ჩვენ მიერ 

იქნა ნათარგმნი.  

საკითხის შესწავლის პროცესში გამოიყო შემდეგი ჰიპოთეზა : აზარტულ თამაშებზე 

დამოკიდებულება პირდაპირ კავშირშია შეგრძნებების ძიებასა და იმპულსურობასთან.  

გამოყენებული იქნა კორელაცია , რისი საშუალებითაც დადასტურდა კავშირი 

აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებასა და აღნიშნულ ორ პიროვნულ 

მახასიათებლებს შორის. 

კვლევის შედეგები დახმარებას გაუწევს ადამიანებს , რომლებიც დაინტერესებულნი 

არიან აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული ადამიანების პიროვნული 

მახასიათებლებით. 
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Abstract 

 

The subject of this study is gambling addiction and its relationship with personality traits such as 

impulsivity and sensation seeking. During survey research, 100 (one hundred) people filled in 

the questionnaire, of which 51% were female and 49% were male. Three questionnaires were 

selected as research tool: Canadian gambling index questionnaire, sensation seeking questionary 

, and impulsivity questionnaire, which were translated by us. In the process of studying the 

issue, the following hypothesis was identified: Gambling addiction is positively related to 

sensation seeking and impulsivity .Correlations were used to confirm the link between gambling 

addiction and these two personality traits. 

The results of the study will help people who are interested in the personal characteristics of 

people addicted to gambling. 

 

Key words: gambling addiction, problem gambling,  sensation seeking, impulsivity . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


