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Дисертационната тема на Свилен Енев е върху изключително актуалната 

тема за психологичните аспекти на зависимост към виртуалното  

пространства сред младите хора. Той приема предизвикателството да 

изследва и анализира, за да даде първите насоки към психологичното 

консултиране. Дисертацията е много добре организирана като структура: 

пет  основни глави, приложения и библиография от 257 съвременни 

източника предимно на латиница, с обем 194 стр. и много прегледни 

таблици и графики. 

Първата глава е великолепен обзор върху теоретичните и методологични 

аспекти  и феноменологията на зависимостите и в частност зависимост към 

виртуалното пространство. Тук докторантът обвързва удовлетворяване на 

потребностите на индивида  в съвремието към използване на виртуалното 

пространства, специфични фактори пораждащи пристрастяване и 

зависимост към него, сходствата с хазартната зависимост, изградения 

профил на зависимия към виртуалното пространство, съпътстващи 

проблеми. Много сериозно е направена дискусията за диагностичните 

оценки, които могат да отдиференцират увлечение, пристрастяване, 

индивидуална и социална зависимост. 

Във втората глава са представени добре изградените цели, задачи и 

хипотези на научното изследване. Изследването е проведено с три 

методики, които са релевантни към поставените задачи. Методиките имат 

много добри скали, които дават възможност за сравнителни и 

категориални анализи с интерпретации за сложни взаимовръзки, 

кореспондиращи с положените хипотези. Приложени са много добри 

статистически методи, които дават възможност за разкриване на сериозни 

и статистически значими взаимовръзки. Изследвани са 314 ученици на 

възраст от 14 – 18 години, добре описани по голям брой характеристики, 

вкл. телесна маса, времетраене на престоя пред компютъра, видовете 



занимания и специфичните жанрове компютърни игри във виртуалното 

пространство.  В седем подчасти са представени базовите изследвания и 

статистически анализи по отделните тестове, които са много подробни и 

коректни в изпълнението си.  

В трета самостоятелна част докторантът прави своите научни анализи, 

които са поетапни спрямо тестовите методики и обобщени в последното 

обсъждане. В тези анализи убедително е показана взаимовръзката между 

степента на пристрастяване и зависимост към виртуалното пространство, 

семейните отношения и социалната ангажираност / дезангажираност на 

младите хора в интересни и престижни дейности, които кореспондират на 

техните желания и перспектива към бъдещето. Много добри са 

интерпретациите за моделите на компютърна „адаптация” или  „бягство” 

от семейната и социална среда. В тези свои интерпретации докторантът 

умели прави съпоставка с позициите на български и чужди автори. Много 

сполучливо са формирани две основни групи на зависимост към 

виртуалното пространство и зависимост към компютърните игри. От 

статистическите анализи е изведен психологичен профил на двата вида 

зависимост, където са представени личностови особености на равнище 

емоционални преживявания, самоконтрол, копинг стратегии, социална 

активност, взаимовръзки в семейна и социална среда.  Формирани са и две 

основни групи на пристрастени към интернет и игри, където е изведен 

специфичен профил с по шест основни характерови черти и поведенчески 

модели. Определени са и специфични полови различия. В обобщението е 

направена съпоставка с международните изследвания в тази област и е 

отчетена степен на проблемна употреба на интернет в изследваните 

региони на страната. Значителния брой изследвани лица в млада възраст, 

прецизните и сложни статистическа анализи и коректни интерпретации 

дават възможност изведените обобщения  да бъдат екстраполирани на 

национално равнище и да оказват влияние на социалната политика в 

държавата и психологичното консултиране. 

В заключение на становището считам, че дисертация на Свилен Енев 

отговаря на високите критерии за докторска степен и убедено насърчавам 

членовете на Научното Жури да му присъдят образователната и научна 

степен „доктор” по психология! 
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