
РЕЦЕНЗИЯ 

От проф. Ваня Матанова, д.пс.н. 

 

на дисертационен труд на тема „Специфика на преживяване и поведение 

на младежи, развиващи зависимост към виртуалното пространство“ 

 

за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по научната 

специалност „Медицинска психология“, шифър 05.06.14 на Свилен 

Пламенов Енев 

 

 

Свилен Енев е роден във Варна през 1976 г. Завършва философия и  

психология в СУ ”Св. Кл. Охридски” и магистърска степен по Клинична и 

консултативна психология с отличен успех. Редактор е на списанията 

"Клинична и консултативна психология" и "Психиатрия". Член на 

Асоциацията по клинична и консултативна психология .  

Дисертационният труд  на Свилен Енев  е написан на 194 стандартни 

страници и в структурно отношение е разделен на увод, три  глави, изводи, 

заключение, приноси, литература с позоваване на 257 източника на 

български, английски, руски, немски  езици и приложения. Тази структура на 

представения дисертационен труд отговаря напълно на изискванията за 

научна продукция от подобен вид.  

Първата глава е посветена на литературния обзор и актуалността на 

разглежданата тема. Актуалността на избраната тема се откроява предвид  

дефицита на оригинални авторски проучвания от една страна, а от друга - 

проблематиката е почти непозната в българската научна литература.  

Проблемът със зависимостите към виртуалната среда е сравнително 

нов, което налага да се направи исторически преглед, в който да се проучат 

дефинициите и критериите за такава зависимост  в рамките на 25-годишен 



период. Много прецизно докторантът събира данни за проблема в световен 

мащаб,  като представя доказателствен материал и изследвания от азиатски и 

балкански страни. Това ми дава основание да смятам, че литературният обзор 

представя относително пълна картина на проучванията по изследвания 

проблем.  

В първа глава са анализирани историко-психологическите  основания 

на проблема. Тези основания са търсени и открити в теориите за 

потребностите и мотивацията на Маслоу, Хенри Мъри, Мехрабиан, Шмалт, 

Соколовски и Лангенс. Разгледани са потребностите като предпоставка за 

формиране на компенсаторно поведение и компютъра като средство за 

удовлетворяване на това поведение - потребността от самостоятелност и 

отказ от сближаване с другите, отпор при вмешателство в личните интереси и 

много важния момент от компенсаторното поведение при употребата на 

компютър - потребността от избягване на неуспехи. 

Като съществен елемент на адиктивното поведение е очертана 

функцията на технологията да доставя наслада, т.е. хедонистичният принцип 

при зависимостите. Специално внимание е отделено на преживяванията пред 

компютъра. Положителното и емоционално наситено преживяване се 

самовъзпроизвежда в поведението на индивида, тъй като удоволствените  

характеристики на интернет продуктите са заложени в тяхната конструкция.  

Направен е добър подбор и са представени значими изследвания на 

стадиите при формирането на зависимостта към виртуалното пространство, 

като специално внимание е отделено на поведението и промяната на 

самооценката и самосъзнанието на зависимия. Анализирани са и проучвания 

на соматичните заболявания, асоциирани със зависимости от виртуална 

среда. Подчертано е  влиянието на уебсайтове за немедицински съвети по 

отношение на здравословни проблеми, които биха могли да провокират 

възникване и усложняване на различни заболявания. В дисертационният труд 

на Свилен Енев се потвърждават вече описани неврологични симптоми - 

симптом на компютърната мишка или още карпално-тунелен синдром (СTS – 

Carpal Tunnel Syndrome), както и различни офталмологични проблеми. 

Анализът на литературата по изучаваната тема показва изключително 

добрата информираност на дисертанта и умението му да подбира и анализира  



стойностни теории и изследвания. Така очертаната теоретична рамка е 

отлична предпоставка за провеждането на емпиричното проучване. 

Втората глава е посветена на организацията на емпиричното проучване. 

Представено е добре планирано и научно обосновано емпирично проучване. 

Спазени са всички изисквания за провеждане на научно изследване. 

Формулирани са три хипотези, отнасящи се до сходствата на виртуално 

пристрастените с други зависимости - например хазарт, като фокусът е 

поставен върху определени личностови предиспозиции и характерови 

особености, свързани с емоциите и с общуването. Отделено е  внимание на 

съгласуваността между виртуалната зависимост и незрялата личност, липсата 

на активни социални контакти, половата и възрастовата диференциация, 

както и достъпа до подходящ хардуер и софтуер. 

В изследването попадат 314 ученици от град Варна и областта, като 

техният брой е планиран за статистическата достоверност на проучването.  

Изследователската батерия включва анкетна карта, която очертава 

търсената демографска и социо-културна информация и три методики.  

Използвана е методика, популярна като Тест за интернет зависимост или 

Internet Addiction Test (IAT), разработен през 1998 г. от проф. д-р Кимбърли 

Янг (Питсбъргски университет, Брадфорд). Това е и първият валидизиран 

тест за пристрастеност към виртуалното пространство и непосредствено след 

това валидизиран  на френски и италиански език. Състои се от 20 въпроса и 

измерва потреблението и престоя в интернет като нормално, проблематично и 

зависимо. 

Използвана е и Методика за разпределение на времето на С. Я. 

Рубинщейн, създадена през 1979 г. Методиката изследва мотивационната 

сфера на личността, нейните стремежи и интереси по номериран списък на 

различните ежедневни дейности. Теоретичната основа на Методиката за 

разпределение на времето изхожда от факта, че отношението на човека към 

разпределението на неговото лично време е най-важният показател за 

неговите житейски нагласи и стремежи, съзнавани и несъзнавани 

потребности. Предложената батерия е добре комплектована и би могла да 

докаже или отхвърли издигнатите хипотези. 



За обработка на емпиричните данни от проведените изследвания в 

дисертацията са приложени различни статистически методи. Подборът на 

методите е направен съобразно целите и задачите на емпиричното 

изследване, от една страна, и вида и обема на получените данни, от друга. 

Изпълнението на всички статистически методи в дисертацията е осъществено 

с помощта на специализиран статистически софтуер SPSS 13.0, Statistica 6.0 и 

MedCalc 11.6. В дисертацията са използвани и методите за статистическа 

проверка на хипотези – параметрични и непараметрични тестове. 

Използваните методики дават възможност за сравнителен анализ на 

получените резултати, предполагат добра интерпретация на получените 

статистически данни и доказване на статистически значими взаимовръзки.  

Сред най-значимите резултати в дисертацията е доказателството, че има 

фактори за естествен спад на зависимостта към компютъра, но най-вече към 

игрите. Степента на зависимост намалява по естествен път с годините, като 

четиринадесетгодишните отделят около 6 часа в денонощието на компютъра, 

докато учениците на възраст 17-18 години заделят реално 4,5 часа. Причините 

за това могат да се търсят в контрола от страна на родителите, но по-

същественият фактор е индивидуалното психосоциално развитие на 

тийнейджъра. В тази възраст младите хора все още нямат изградени зрели 

социални взаимоотношения. Бягството от дома и близките се осъществява  

посредством компютъра, без да се дават обяснения с кого и защо общуват. В 

процеса на израстване и усложняване на комуникацията техните лични 

контакти се отдалечават необратимо от сферата на детските 

взаимоотношения и се конструират на сцената на общуването при 

възрастните. Младият човек започва да се интересува от междуполовите 

контакти, участва в субгрупи по интереси, профилира се социално и това 

води до промяна в неговите житейски възгледи и нагласи. Може да 

предположим, че с израстването компютърът се превръща от способ за 

„бягство“ от семейната среда, в средство за социална адаптация и 

комуникация. Затова в процеса на съзряване младият човек не изоставя 

активния престой пред компютъра, а просто се променя интензитетът и 

формата на употреба. 



Анализът на получените данни дава основание на Свилен Енев да 

очертае специфичен профил на пристрастения към интернет и компютърните 

игри. Зависимите ученици имат типични характерови черти и поведенчески 

стратегии за справяне с вътрешни конфликти и социални интеракции 

посредством пребиваването си във виртуалното пространство. Компютърът и 

подобните му устройства се проявяват като средство за реализиране на 

компенсаторно поведение. Изследваната група позволява да се оформи 

профил на зависимия към две основни фукции на IT устройствата – 

пристрастеност към интернет и пристрастеност към игри. Психичният 

профил на пристрастения към виртуалното пространство човек може да бъде 

описан по следния начин: затворен, игнориращ събитията, които му се 

предоставят от личната и професионалната среда. Нормалният диалог с 

хората се измества от виртуалното общуване. По степента на отчуждение от 

семейството и социалното функциониране компютърната пристрастеност има 

много сходства с влечението към хазартните игри, алкохола и наркотиците. 

Влизането в роля, което е културален похват да се снижи индивидуалното 

напрежение (а оттам и общественото), се постига във виртуалната среда и е 

особено удобно за хора, които са неуверени в прекия контакт с други хора 

или ситуации, интровертни, подчиняеми, дистантни, недоверчиви, 

неспособни или незрели да изграждат трайни и афективно ангажиращи 

връзки личности. 

Установени са и полови различия на пристрастените към виртуалното 

пространство. Момчетата отдават най-голямо значение на еротиката, най-

малко – на запознанствата, което може да се обясни като компенсация на 

липсата на сполучливо осъществени контакти и интимност. Момичетата във 

възрастовата  група 14-18 години са по-застрашени от пристрастяване към 

глобалната мрежа в сравнение с момчетата, и то по отношение на престоя им 

в интернет заради социалните му приложения. 

Пристрастеността към витруалното пространство е състояние на 

психическа зависимост, която води до дезадаптивно поведение, което се 

отразява на благополучието в личния живот, взаимоотношенията със 

семейството и приятелската среда и създава предпоставки за развитието на 

разнообразни физически заболявания. 



Зависимите компенсират неблагополучия в социалния, семейния и 

личния живот чрез псевдореалността пред монитора, като комутация на 

връзките си със субекти – живи (предимно в интернет) или компютърно 

моделирани (предимно в игрите), за да постигнат признание, удоволствени 

преживявания, бягство от фрустриращи задължения и различни очаквания 

към тях. 

Неуверените, интровертни или хипоманийни личности, невладеещите 

добре емоциите си и срещащи трудности при контакта с околните, постигат 

чрез компютъра субективно задоволителна социална реализация. По този 

начин компютърът служи като средство за удовлетворяване на 

компенсаторното поведение, за компенсация на потребността от 

самостоятелност и отказ от сближаване с другите, както и  противопоставяне  

при намеса в личното пространство.  

Важен от практическа гледна точка е установеният рисков профил на 

възрастовата група 14-15 години-негативен социален резонанс, с добре 

изразен или доминантен, или подчиняем тип и понижен самоконтрол.  Рискът 

от развитие на зависимост към виртуалното пространство е три пъти по-висок 

при лицата с хипоманиен тип в сравнение с лицата в норма. 

Във възрастовата група 14-18 години с позитивен тип социален 

резонанс рискът да развие пристрастеност към виртуалното пространство е с 

66,8% процента по-нисък спрямо тези с негативен социален резонанс. Рискът 

при лицата, определени като доминантен тип, е 3,2 пъти по-висок спрямо 

лицата, определени като неутрален тип, а вероятност към зависимост за 

лицата, определени като подчиняем тип, е 4,7 пъти по-висока спрямо 

неутрален тип. 

Важна част от анализа е установената взаимовръзка между степента на 

пристрастяване и семейните отношения и социалната функционалност на 

тийнейджърите. Описани са и са анализирани моделите на употреба на 

компютъра като бягство от семейната и социална среда, като възможност да 

се организират взаимоотношения, невъзможни за индивида в реалното 

общуване, като компенсация на неблагополучия в социалния, семейния и 

личния живот за постигнане на признание, удоволствени преживявания, 

бягство от фрустриращи задължения и очаквания. 



В резултат на анализа на емпиричните данни са очертани  две основни 

групи със сходни характерови черти и емоционални реакции и престой пред 

компютъра. В първата група са индивиди и от двата пола - с превес на 

женския, като фокусът е интернет, докато втората е доминирана почти изцяло 

от мъжкия пол, а пристрастяващият софтуер са основно игрите.  

Представеният дисертационен труд е на актуална и неособено 

разработена тема. Актуалността на темата е неоспорима и безспорно дава 

началото на активни и научно обосновани изследвания в областта на 

зависимостта от виртуалното пространство. Дисертационният труд е добре 

планирано и осъществено емпирично проучване, запълващо празнини в 

знанията ни за този род зависимост. 

Резултатите от този дисертационен труд имат както теоретична, така и 

приложна стойност. Анализът на резултатите и изведеният рисков профил 

могат да залегнат в основата както на превантивни, така и на терапевтични 

програми. 

Авторефератът отговаря съдържателно и структурно на 

дисертационния труд и отразява съществените му постижения.  

Имайки предвид безспорните качества на представения дисертационен 

труд, с пълна убеденост предлагам на Уважаемото научно жури да присъди 

на Свилен Енев образователната и научна степен ДОКТОР. 

5.12.2013 г.                                                   Рецензент:...................... 

                                                            /проф.д.пс.н. Ваня Матанова/ 

 

 

 


