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აბსტრაქტი 

 

წინამდებარე კვლევის მიზანია: ადამიანის ემოციურ სფეროზე მედიის 

(ძალადობრივი ვიდეო- თამაშების) ზეგავლენის შესწავლა.  კვლევა ჩატარდა ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მდედრობითი სქესის სტუდენტებმა, რომელთა 

საშუალო ასაკიც იყო19 წელი, შეავსეს ბას-პერის კითხვარი 2-ჯერ:  ძალადობრივი 

ვიდეო-თამაშის „Road of Fury“-ს, და არა-ძალადობრივი  “Tetris”-ის  თამაშამდე 

დათამაშის შემდეგ.  ექსპერიმენტულ ჯგუფმაითამაშა  „Road of Fury“, ხოლო 

საკონტროლო ჯგუფსმა- “Tetris”. თამაშამდე და თამაშის მსვლელობისას ჩაიწერა 

ცდის პირების კანის ელექტრული გამტარებლობა. გამოვლინდა მნიშვნელოვანი 

განსხვავება ექსპერიმენტულ ჯგუფში თამაშამდე და თამაშის შემდგომ მიღებულ 

მონაცემებს შორის, როგორც ბას-პერის, ასევე კანის გამტარებლობისმონაცემების 

მიხედვით. საკონტროლო ჯგუფში კი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი სხვაობა არ 

იქნამიღებული.  

შეიძლება ითქვას, რომ ძალადობრივი ვიდეო-თამაშები გავლენას ახდენს  მოთამაშის 

ფსიქიკურ და ფიზიოლოგიურ სფეროზე და ზრდის აგრესიულობის დონეს. 

საძიებო სიტყვები: აგრესია, ძალადობრივი ვიდეო-თამაშები, ბას-პერის კითხვარი, 

კანის ელექტრო გამტარებლობა. 
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