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აბსტრაქტი 

 

 

კამინმა 1957 წელს შეისწავლა ვირთაგვებში არასრულად დასწავლილი 

განრიდების რეაქციის გახსენება დროის სხვადასხვა პერიოდში. კამინის მიერ 

მიღებულმა შედეგებმა აჩვენეს გახსენების U-ს ფორმის მაგვარი  მრუდი.  

წინამდებარე ნაშრომის მიზანი იყო კამინის ეფექტის რაოდენობრივი და 

დროითი მახასიათებლების უფრო დეტალური შესწავლა და გარკვევა, თუ რა 

გავლენა აქვს კამინის ეფექტის გამოვლინებაზე ვირთაგვისათვის წინასწარ აქტიური 

განრიდების ამოცანის 10 შეუღლების წარდგენას.  

საკვლევი ობიექტები იყვნენ თეთრი, უჯიშო, ორივე სქესის ლაბორატორიული 

ვირთაგვები. მეხსიერების ხარისხის შესასწავლად გამოყენებული იქნა ორმხრივი 

აქტიური განრიდების ამოცანა.  

მიღებულმა შედეგებმა აჩვენეს რომ ვირთაგვისათვის აქტიური განრიდების 

ამოცანის 10 შეუღლების წინასწარი წარდგენა რადიკალურად ცვლის არასრულად 

დასწავლილი განრიდების რეაქციის გახსენების კამინის კლასიკური მრუდის 

დინამიკას. 

 

საძიებო სიტყვები: კამინის ეფექტი, აქტიური განრიდების ამოცანა, არასრულად 

დასწავლა, მეხსიერება, განრიდების რეაქციის გახსენება. 
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Abstract 

 

 

In 1957 Kamin researched the retention of incompletely learned avoidance response 

over the varying periods of time. The data obtained by Kamin resulted in U shaped retention 

curve. 

The purpose of present study was a further investigation of quantitative and 

temporary characteristics of the Kamin effect in details and to determine the effect of rat’s 

beforehand exposing to active avoidance task’s 10 trials on the manifestation of the Kamin 

effect. 

The testing subjects were inbred albino, adult, laboratory rats both male and female. 

To study the level of memory was used two-way active avoidance task. 

The obtained data showed that beforehand exposing of rat to active avoidance tasks 

10 trials drastically changes the dynamic of Kamin’s classical retention curve of incompletely 

learned avoidance response. 

 

The Key words: The Kamin effect, Active avoidance task, incomplete learning, memory, 

avoidance response recall. 

  


