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აბსტრაქტი
ბავშვობის ტრავმული გამოცდილება გავლენას ახდენს ადამიანის ფსიქიკურ
ჯანმრთელობაზე. საერთაშორის კვლევების თანახმად, ბავშვობის ტრავმა განიხილება
როგორც მოზარდობაში კრიმინალური ქცევების რისკ-ფაქტორი. მოცემულ კვლევაში
წარმოდგენილია კანონტან კონფლიქტში მყოფი ახალგაზრდა მოზრდილების (18-21წწ)
ბავშვობის ტრავმის გამოცდილების და ამჟამინდელი ფსიქიკური ჯანმრთელობის
მონაცემები. ბავშვობის ტრავმის საკვლებად გამოყენებულ იქნა ბავშვობის ტრავმის
კითხვარი, ხოლო ფსიქიკუნი ჯანმრთელობის საკვლევად - ფსიქიკური ჯანმრთელობის
სკრინინგ კითხვარი და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ჩაღრმევებული ინტერვიუ.
კვლევაში მონაწილეობდა n=10 პირი, საშუალო ასაკი m=19,3. კვლევის შედეგების
თანახმად პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის სიმპტომები გამოვლინდა 60 % -თან,
ალკოჰოლ მოხმარება 50 % - თან, გუნებ-განწყობის დაქვეითება 30 % -თან დ შფოთვითი
სიმპტომები 20 % - თან. კვლევის მიზანია ვაჩვენოთ ბავშვობის ტრავმული
გამოცდილების ზეგავლენა და კრიმინალურ ქცევაზე. ასევე ვაჩვენოთ მომდევნო
კვლევების საჭიროება.
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Summary

Childhood trauma can affect mental and physical health. According to the international
studies, childhood traumas are discussed as the risk-factors of the criminal behavior in adolescents.
In given study is presented currently young adolescents who are in conflict with the law and their
childhood traumas, also current mental health data. In research was used the questionnaire for
studying childhood trauma. For mental health research was used the psychic health screening
questionnaire and psychic health deep interviews. In the study participated 10 people (n=10),
with medium age m=19.3. According to the research results symptoms of posttraumatic stress
disorder was detected in 6-%, alcohol consumption - 50%, depression – 30% and anxiety
symptoms in 20%. The aim of the research is to show the need of the further research in
childhood trauma and criminal behavior.
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ინიციატივა ფსიქიატრიაში“, რომელმაც უზრუნველყო კვლვისთვის საჭირო ფართი,
წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი (GCRT) - ის
ფსიქოლოგებს

რესპოდენტების მოძიებისთვის და კითხვარების ჩატარებისთვის, ასევე

პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს რესპოდენტების მოძიებისთვის.

ქ-ნ ნანა ვაშაკიძეს
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