
 

 
სოციალური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის 

 სპეციალობის გამოცდის თემატიკა 
 

საგამოცდო საკითხები 

 

1.სოციალური ფსიქოლოგიის საგანი და ამოცანები 

 სოციალური ფსიქოლოგიის განსაზღვრება; 

 სოციალური ფსიქოლოგიის თეორიული მოდელები; 

(John D. Delamater, Daniel J. Myers, pp. 1-21)  

 

2.სოციალური პერცეფცია და კოგნიცია 

 პერსონალური სქემები და ჯგუფური სტერეოტიპები; 

 პირველი შთაბეჭდილების ჩამოყალიბება; 

 ატრიბუციის თეორია; 

(John D. Delamater, Daniel J. Myers, გვ. 121-143) 

 

3.ატიტუდები 

 ატიტუდის არსი; 

 კავშირი ატიტუდსა და ქცევას შორის; 

(John D. Delamater, Daniel J. Myers, გვ. 144-165) 

 

4.სიმბოლური კომუნიკაცია და ენა 

 ენა და ვერბალური კომუნიკაცია; 

 არავერბალური კომუნიკაცია; 

 სოციალური სტრუქტურა და კომუნიკაცია; 

(John D. Delamater, Daniel J. Myers, გვ. 166-196) 

 

5.სოციალური ზეგავლენა და დარწმუნება. 

 ატიტუდის ცვლილება დარწმუნების საშუალებით; 

 შთაგონება და ავტორიტეტი; 

 ზეგავლენისა და დარწმუნების მიმართ წინააღმდეგობის გაწევა; 



 

(John D. Delamater, Daniel J. Myers, გვ. 197-220) 

 

6.ალტრუიზმი და აგრესია 

 დახმარებისა და ზიანის მიყენების მოტივაცია; 

 დამხმარეები, აგრესორები და სამიზნეები; 

 აგრესიისა და ალტრუიზმის კონტექსტი; 

(John D. Delamater, Daniel J. Myers, გვ. 221-244) 

 

7.ინტერპერსონალური ატრაქცია და ურთიერთობები. 

 ვინაა სასურველი? 

 სიმპათიის გამომწვევი ფაქტორები; 

 ურთიერთობის გაღრმავება; 

(John D. Delamater, Daniel J. Myers, გვ. 246-263) 

 

8.სოციალური ჯგუფები და კონფორმულობა 

 რა არის ჯგუფი? 

 ჯგუფის წევრის სტატუსი 

 კონფორმულობა ჯგუფური ნორმების მიმართ; 

 უმცირესობის ზეგავლენა უმრავლესობაზე; 

(John D. Delamater, Daniel J. Myers, 2011, გვ. 276-297) 

 

9.ჯგუფთაშორისი კონფლიქტი 

 ჯგუფთაშორის კონფლიქტის განვითარება; 

 კონფლიქტის ზეგავლენა ჯგუფში მიმდინარე პროცესებზე; 

 კონფლიქტის გადაჭრა; 

(John D. Delamater, Daniel J. Myers, გვ. 325-345) 

 

10.დევიანტური ქცევა და სოციალური რეაქცია 

 ნორმები და ნორმის დარღვევა; 

 რეაქცია ნორმის დარღვევის ფაქტებზე; 

 ფორმალური სოციალური კონტროლი; 



 

(John D. Delamater, Daniel J. Myers, გვ. 378-409) 

 

11. კოლექტიური ქცევა და სოციალური მოძრაობები 

 კოლექტიური ქცევის არსი; 

 სოციალური მოძრაობები; 

(John D. Delamater, Daniel J. Myers, 2011, გვ. 410-431) 

 

12. აგრესია-აგრესიის მენეჯმენტი 

 აგრესიის სოციალური და სიტუაციური დეტერმინანტები; 

 ფრუსტრაცია და აგრესია; 

 აგრესია მჭიდრო ინტერპერსონალურ ურთიერთობაში; 

 აგრესიის არიდება და კონტროლი. 

 

(ფსიქოლოგია და ცხოვრება, 2009, გვ. 752-761) 

  

13. სოციალური განწყობის თავისებურება: 

 სოციალური განწყობა და ქცევა; 

 განწყობაზე სიტუაციის გავლენა; 

 განწყობა და სოციალური გავლენები.   

 

2. დ. ჩარკვიანი, ექსპერიმენტული სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები. თბილისი 2004. 

თავი 7,  გვ. 303-335. 

 

14.კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში 

 ექსპერიმენტალური კვლევის დიზაინი; 

 კლასიკური კვლევის დიზაინი; 

 დიზაინის ტიპები. 

 ჯგუფთაშორისი და კვაზი-ექსპერიმენტალური დიზაინი 

 

(ჩავა ფრანკფორტ ნაჩმიასი, დევიდ ნაჩმიასი, 2009, გვ. 151-223) 

 

1. დ. უზნაძე, განწყობის ფსიქოლოგიის ექსპერიმენტული საფუძვლები, თბილისი 2009; 

თავი 1, 18-49; თავი 1, გვ.  68-71; თავი 4, გვ.  185-203;  
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