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АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА 

 

В съвременното общество хората имат голямо разнообразие от технологии на 

свое разположение, за да управляват бързо и ефективно огромни мрежи от социални 

контакти. Тези технологии, намиращи израз най-вече във виртуалните социални мрежи, 

оставят своя уникален отпечатък върху всички аспекти на комуникацията, а от там – и 

върху човешкото поведение и личност като цяло. 

Масовостта, с която виртуалните социални мрежи навлизат в живота на 

съвременния човек, е безспорен факт. Туитър в началото на 2014 г. има 645 750 000 

членове, като всеки ден се присъединяват средно по 135 000 нови, а общият брой 

съобщения (туитове) на ден, които се изпращат през тази социална мрежа, е 58 млн. 

Числата, свързани с фейсбук, са още по-впечатляващи - 1 350 000 000 души са активни 

в най-голямата виртуална социална мрежа, поне веднъж месечно, като 48% от хората 

влизат всеки ден. Макар и това да са  двете най-популярни виртуални социални мрежи 

понастоящем, те не са единствените, чиято членска маса наброява милиони - 

професионални сайтове като Линкдин или геймърски общности като УоУ (WoW – 

World of Warcraft) придават специфични измерения на комуникацията в онлайн 

пространството. 

Съвременният човек не просто членува във виртуалните социални мрежи, но и се 

променя, в резултат на пребиваването си в тях. Някои от тези промени се проявяват 

само в рамките на виртуалното пространство. Там, например, хората се саморазкриват в 

по-голяма степен и са склонни да споделят дълбоки и лични аспекти на своя психичен 
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свят (Manago, Taylor, & Greenfield, 2012; Christofides, Muise, & Desmarais, 2009a); 

проявяват като цяло повече социална смелост (Sheeks & Birchmeier, 2007), но и повече 

ревност (Christofides, Muise, & Desmarais, 2009b)  и агресия (Mark & Ratliffe, 2011; 

Pelfrey, W. & Weber, N., 2013). За голяма част от потребителите виртуалните социални 

мрежи са начин за по-креативно и по-пълно изразяване на тяхната личност (Киряков, 

Зиновиева и Иванов, 2013), което води до повишаване на самооценката и субективното 

благополучие и до формирането на представа за себе си, близка до идеалната (Walther 

et al., 2009). 

Някои от промените, които се случват с човека в онлайн пространството за 

комуникация, имат глобален характер и не се ограничават само до виртуалната 

проекция на индивида. Пребиваването във виртуалните социални мрежи може да има 

траен ефект върху хората, който да промени или дори да формира определени 

личностни черти. Специфичните особености на този тип канали за изпращане и 

получаване на информация, както и неписаните правила в тях за даване на обратна 

връзка, водят до хиперличностни промени в себевъзприятието и поведението като цяло 

(Walther, 1996).  В литературата се говори за процес на изместване на идентичността, 

обусловен от индиректния социален натиск за поддържане на образа, който човек е 

демонстрирал пред огромната потенциална публика във виртуалните социални мрежи 

(Gonzales & Hancock, 2008).  

Всичко това превръща изучаването на човека във виртуалната мрежа в 

необходимост за съвременната психология. Също както по времето на Фройд, в 

резултат на променените социални норми, е била назряла потребността от различно 

разбиране за човешката сексуалност, така днес психологията е изправена пред Homo 

Interneticus – мрежовия човек. Разбирането за този човек е все още повърхностно, 

фрагментарно и в голяма част от случаите – стереотипно.   

 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

В настоящия дисертационен труд се поставя широка рамка, в която да бъде 

разглеждано онлайн битието на съвременния човек. Фокусът в теоретичен и 

експериментален план е поставен върху създаването на интегративен обяснителен 

модел, описващ личностните и професионални измерения на участието във виртуални 

социални мрежи.   
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Представената изследователска литература за виртуалните социални мрежи 

обхваща много и разнообразни аспекти на участието в тях, като .например, 

особеностите при възприемането на другите чрез техния профил (Belisle & Bodur, 

2010), основните потребности, които се задоволяват в онлайн комуникацията (Bonds-

Raacke & Raacke, 2010), промяната на езика (Merchant, 2001) и дори строго специфични 

теми като „виртуалната изневяра“ (Gerson, 2011) и „виртуалните гробища“ (Kasket, 

2012). Въпреки огромното количество изследвания, които са налични и се правят, 

относно виртуалните социални мрежи, почти не съществуват цялостни модели, които 

да опишат участието в тях. Работата на Джоузеф Уолтър по неговия хиперличностен 

модел (Walther, 1996) е по-скоро изключение от тази тенденция.  

Психологията се стреми да отговори на изискванията на новото време, а 

епитомията на това време е Homo Interneticus. Ето защо, сред основните приоритети на 

„науката за душата“ трябва да бъде изследването и разбирането на личността във 

виртуалните светове. Налична е потребност от систематизиране на голямото 

количество емпирична информация, относно отделни променливи, описващи 

функционирането на човека в условията на виртуални социални мрежи, за да се създаде  

една обща рамка, в която да бъде разглеждан участникът в онлайн комуникацията. 

В отговор на тази потребност авторът на настоящия дисертационен труд се опитва 

да изгради и утвърди чрез поредица от емпирични изследвания една рамка, в която да 

бъде описано и разбрано поведението на човека във виртуалните социални мрежи.  

 

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертацията е построена в две части. Първа част съдържа обзор на 

съществуващите източници с цел да се извлекат необходимите данни за изследваните 

взаимоотношения. Обръща се внимание на основните типове поведение във 

виртуалните социални мрежи и личностните особености, които са показали стабилни 

взаимоотношения с тях. Изследвани са хедоничната саморегулация на поведението в 

интернет (глава първа) и компютърните игри като прототип на виртуални социални 

мрежи (глава втора). В трета глава се представят виртуалните социални мрежи от 

гледна точка на личностните особености, които ги обуславят, и спецификата на 

поведението в мрежите. Първа част завършва с обзор на литературата по въпроса за 

вземането на решения в професионален контекст (глава четвърта). 
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Втората част е посветена на емпиричните изследвания върху участието във 

виртуалните социалите мрежи. В глава пета се формира теоретичната рамка на 

изследването, като е направено допълнително проучване с качествени методи 

(провеждане на интервюта) за емпирично извеждане на част от скалите в теоретичния 

модел. Глава шеста съдържа основното изследване на дисертацията, в което са 

представени данните за взаимоотношенията на личностните характеристики, 

поведението във виртуалните социални мрежи и резултатите от участието в тях за 

личния живот на човека. Главата завършва с изследване с качествени методи на 

специфичен феномен, регистриран в литературата – разминаването на образа за себе си 

в реалния свят и в света на виртуалните социални мрежи.  

Последната (седма) глава съдържа изследване на професионалните измерения на 

участието във виртуалните социални мрежи. Това е направено чрез сравняване на 

процеса на вземането на професионални (икономически) решения от икономисти в 

компютърно моделиран експеримент в режим на наличие и режим на отсъствие на 

социална мрежа. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

Основната цел на настоящата дисертация е да се проучат взаимоотношенията на 

личностните характеристики, поведението във виртуалните социални мрежи и 

резултатите от участието в тях за личния живот на човека. Специфична допълнителна 

цел е проучването на влиянието на участието във виртуална социална мрежа при 

вземането на решения в професионален контекст. 

 Постигането на тези цели преминава през следните етапи или задачи: 

- Да се проследят взаимоотношенията на личностните характеристики с 

различните аспекти на поведението във виртуалните социални мрежи. 

- Да се изследват предикторите на резултатите от участието във виртуалните 

социални мрежи за личния живот на човека като вземане на решения, 

натрупване на социален капитал, удовлетвореност от живота и евентуално 

отлагане на задълженията, за да се посвети време на социалните мрежи. 

- Да се изследват връзките между различните аспекти на поведението във 

виртуалните социални мрежи и резултатите от участието във виртуалните 

социални мрежи за личния живот на човека. 
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- Да се проследи влиянието на участието в социална мрежа в реална 

професионална дейност чрез провеждане на експеримент. 

 

 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

Първите четири глави от дисертацията са посветени на наличните в научната 

литература теоретични направления и изследвания, свързани с виртуалните социални 

мрежи. Структурата на този обзор следва две основни тенденции: 

1) Конкретизация. От по-общата рамка на поведението в интернет към 

специфичните измерения на участието във виртуални социални мрежи 

2) Хронологичност. Съответните за всяка глава теории и изследвания са 

представени в хронологичен ред.  

Първата глава представя характеристиките на интернет, които го правят 

подходяща среда за хедонична саморегулация. При този тип саморегулация приятните 

преживявания се превръщат в цел сами по себе си. Поведението е мотивирано от 

стремежа към поддържане на позитивен емоционален тон и към краткосрочни цели, 

които не изискват сериозни усилия. Емоционалните придобивки трябва да бъдат 

получавани тук и сега (Зиновиева, 2011). Трудно може човек да си представи по-

благоприятна среда от интернет за хедонична саморегулация. Homo Interneticus очаква 

и изисква да бъде „обливан“ с положителни емоции, като това трябва да се случва в 

момента, в който ги пожелае, без да полага каквито и да е усилия, по-сериозни от 

няколко кликвания с мишката и въвеждането на една-две думи в търсачката (Seligman, 

2011). Хедоничната саморегулация има различни форми на проява и глобалната мрежа, 

както може да се види от представените данни, е място, което е подходящо за всяка от 

тези форми, без значение дали става дума за търсене на нови усещания и опит, сваляне 

на задръжките, неавтентична емоционалност или хронично отлагане на задълженията.  

Във втората глава се обръща внимание на един от най-популярните феномени във 

виртуалното пространство, който според автора, е прототип за съвременните социални 

мрежи, а именно – компютърните игри.  

В началото на 90-те с улеснения достъп до интернет, игрите се превръщат в нова 

потенциална реалност за социална комуникация. Играчите могат да играят военни игри 

като Medal of Honor срещу или в сътрудничество с други хора онлайн. Някои игри 

позволяват цели социални общности да се формират онлайн.  Наричани с общото име- 
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MMORPG (Massively Multiplayer Online Games), игри като Everquest и World of Warcraft 

позволяват сложни социални взаимодействия във виртуалния свят (Barnett & Coulsen, 

2010). Според играчите, социалните връзки, които формират, докато играят, са дълбоки 

и значими за тях (Ryan et al., 2006; Williams et al., 2008).  

Социализацията е може би най-важният аспект в игрите от типа MMORPG и 

социалните умения (приятелското поведение към другите и демонстриране на 

готовност за помощ) са нужни на всеки участник, който иска да бъде приет в 

определена общност, в рамките на която да преодолее по-сериозните 

предизвикателства, които играта предлага. Тези, които не полагат усилия да увеличат 

социалния си капитал, може да не бъдат поканени в дадена група или дори да бъдат 

докладвани в мрежата на играта и по този начин да бъдат подложени на виртуален 

остракизъм.  

В тази глава са дадени примери за това, как игрите не просто предполагат 

сътрудничество, но и също така провокират реални обществени процеси и формират 

лидерески умения. Според доклада на IBM, в съвсем близко бъдеще опитът с определен 

тип игри ще може да се вписва като квалификация в трудовата автобиография (IBM, 

2007). 

В третата глава от теоретичния обзор се разглеждат конкретно виртуалните 

социални мрежи и наличните в литературата теории и изследвания, свързани с тях. 

Участието във виртуални социални мрежи е един от най-типичните изрази на т. нар. 

„технологично опосредствана социалност“. Тези сайтове позволяват създаването на 

специфичен потребителски профил, който представя личността на индивида (и в 

повечето случаи – неговата социална мрежа). Основната идея на виртуалните социални 

мрежи е профилната информация да бъде разглеждана и коментирана от други 

потребители и евентуално да се инициира контакт. 

Най-популярните виртуални социални мрежи са представени от сайтовете 

Facebook, MySpace и Twitter, като първият е с най-голяма членска маса. Към септември 

2014, броят на хората, които са активни, поне веднъж месечно във фейсбук, е 1,35 млрд 

(http://www.statista.com/ , 2014). Виртуалните социални мрежи могат да се формират и 

извън рамките на специализираните за това сайтове – блогове, общности, свързани с 

компютърни игри и т.н. 

В тази глава са представени основните теоретични направления при изследването 

на виртуалния човек. Те основно могат да бъдат разделени на три групи: 

http://www.statista.com/
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1)Теории за филтрираните знаци. „Филтрирани знаци“ е термин, създаден от 

Дж. Кълнан и Л. Маркъс (Culnan & Markus, 1987) и отразява липсата на невербални 

сигнали при виртуалното общуване. Групата теории, които се обединяват под това 

название, считат, че поради тази липса комуникацията не е достатъчно пълноценна в 

едно или повече от своите измерения и това пречи на виртуалното общуване да 

обслужва социални функции, които са неразривно свързани с невербалните сигнали.  

Сред теориите в тази група са: „теорията за социалното присъствие“ (Short, Williams, 

& Christie, 1976), „моделът за деиндивидуализиращите ефекти“ (Lea & Spears, 1992), 

„сигналната теория“ (Donath, 2007)   и др.  

2) Теории, свързани с перцепциите и опита. Основният акцент при тази група 

теории не е върху обективните характеристики на виртуалната социализация, а върху 

чисто субективния начин, по който тя се възприема и преживява от участниците в нея. 

Субективната перцепция може да се влияе от различни фактори, като например 

мнението на приятелите, с които се комуникира онлайн, или от опита, който човек има 

със съответната медия. Представители на тази групи теории са „теорията за 

електронната близост“ (Korzenny, 1978), „теорията за социалното влияние“ (Fulk, 

Schmitz, & Steinfield, 1990)  и „теорията за експанзия на канала“ (Carlson & Zmud, 

1994).  

3) Междуличностна адаптация при използването на социалните мрежи. В 

този раздел са обособени две теории и едно изследване, в които се съдържат някои от 

основните конструкти от теоретичния модел на дисертацията. Общото между тях е, че, 

противно на описаните дотук направления, не разглеждат виртуалните канали за 

комуникация като несъвършени алтернативи на общуването лице в лице, а акцентират 

върху новите възможности, които тези канали откриват пред хората за себеизразяване, 

адаптация към партньора и дори за личностна промяна и развитие. Според „теорията 

за обработка на социалната информация“ (Walther, 1992), индивидът пред 

компютърния екран не е лишен от възможността да предава и приема личностна 

информация. При отсъствието на невербални сигнали хората се адаптират и използват 

наличните системи в канала, за да предават и приемат социално значимо и 

емоционално наситено съдържание. Според „хиперличностния модел“ (Walther, 

1996), виртуалните социални мрежи не просто са една пълноценна среда за общуване, 

но и благоприятстват един процес на оптимизация на виртуалната и реалната личност. 

Създавайки един първоначално разкрасен и не напълно истински образ за себе си в 

мрежата, човек постепенно се променя по посока на този образ. Така участникът във 
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виртуалната социална мрежа, като че ли непрестанно надмогва себе си, превръщайки 

идеала си в реалност, за да го смени с друг и този цикъл се повтаря отново и отново.  

Към тази теоретична група принадлежи и емпирично изведения конструкт - 

„изместване на идентичността“ (Hancock & Gonzales, 2008). Зад него стои 

експериментално установената личностна промяна по посока на образа, представен в 

социалната мрежа. Причината за тази промяна е усещането, че „всички“ виждат това, 

което човек е представил онлайн, и по тази причина той е длъжен да поддържа 

консистентен образ, който да потвърждава това, което е видяно от толкова много хора.  

Останалата част от трета глава е посветена основно на начините, по които се 

представят, възприемат и оценяват личностните характеристики във виртуалните 

социални мрежи. По-голямата част от изследванията използват „големите пет“ фактора. 

Също така има изследвания, относно личностни качества като - самооценка, усещане за 

лична ефективност, нарцисизъм и срамежливост. Според някои автори, едни и същи 

качества предполагат различен тип поведение в реална и виртуална среда. Високата 

оценка, например, по екстраверсия във виртуалната реалност не означава това, което 

носи като импликации за поведение извън нея (Ivcevic & Ambady, 2012). 

В отделна глава (четвърта) е представен теоретичният обзор за професионалните 

измерения на виртуалните социални мрежи. Вземането на решения във виртуални 

екипи се превръща в тема с нарастваща важност. Причините за това са промени в 

бизнес средата като: нарастващата глобализация, изнасянето на бизнес в чужбина, 

увеличаването на разходите за път и потребността да се вземат колективни и в същото 

време - бързи решения. Важно е да се отбележи ръста на виртуалните екипи, които 

работят в различни пространствени, а често и - в темпорални равнища (Brake, 2009). 

Организациите се стремят към иновативни сътруднически отношения (като например 

световната глобална мрежа от фирми), с цел - натрупване на професионален социален 

капитал, който от своя страна е ключов при формирането на дългосрочна стратегия за 

иновации (Welbourne & Pardo-del-Val, 2009). 

За да се подкрепи процесът на вземане на професионални решения, се използват 

различни онлайн приложения, наричани за краткост Сътрудничество 2.0 (от Мрежа 2.0 

– Web 2.0, което е събирателно название за съвременните виртуални социални мрежи). 

Става дума за социални софтуерни инструменти и услуги като блогове, форуми, онлайн 

енциклопедии, анкети на мнения, обществени чатове и социални мрежи. 

Инструментите на Сътрудничество 2.0 са полезни във всеки един етап от процеса на 

вземане на решения. В главата са разгледани основните етапи в модела на Х. Саймън 
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със съответните им задачи и е посочено, кои софтуеърни приложения могат да бъдат 

използвани.  

 

 

ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ УЧАСТИЕТО ВЪВ ВИРТУАЛНИТЕ 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ 

 

Тази част на дисертацията е посветена на отговор на няколко въпроса, породени 

от теоретичния обзор. Първият е - дали съществуват личностни характеристики (и кои 

са те), които биха могли да обуславят предпочитанията към определено поведение във 

виртуалните социални мрежи. Вторият е - дали има аспекти на поведението във 

виртуалните социални мрежи, които оказват влияние върху начина, по който човек 

построява съществени аспекти от живота си. Например, дали личностните 

характеристики и изборът на виртуално поведение влияят на позиционирането сред 

другите, при вземането на важни решения за живота на индивида, на общата 

удовлетвореност от живота и евентуална склонност към отлагане на задълженията. 

Третият въпрос е свързан с наличието на разминаване в образа за себе си в реалния свят 

и в света на виртуалните социални мрежи.  

Отговорите на първите два въпроса се търсят в емпирично изследване за 

взаимоотношенията на личностните характеристики, поведението във виртуалните 

социални мрежи и резултатите от участието в тях в личния живот на човека (глава 

шеста). За отговор на третия въпрос е направено отделно емпирично изследване с 

качествени методи – контент-анализ на интервюта (глава 6Б).  

Специално внимание е отделено на вземането на решения с участието на 

виртуална социална мрежа. Първо този въпрос е изследван в личния живот като част от 

общ теоретичен модел, чрез който се търсят предикторите на вземането на решения с 

участие на приятелите от личната виртуална социална мрежа на участниците (глава 

шеста). Втората страна на изследването на вземането на решения е свързана с деловата 

сфера. Направен е анализ на процеса на вземане на професионални решения, като в 

експериментална ситуация се сравняват режим на участието на социалната мрежа с 

режим без участие на социална мрежа (глава седма). 

По този начин, чрез три емпирични изследвания, осъществени с принципно 

различни методи – използване на въпросник, интервюта и експеримент – дисертацията 
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се опитва да хвърли светлина върху социалните мрежи като сравнително нов феномен с 

нарастващо значение в живота на съвременния човек. 

 

 ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ МЕЖДУ 

ЛИЧНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОВЕДЕНИЕТО ВЪВ ВИРТУАЛНИТЕ 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО ВЪВ 

ВИРТУАЛНИТЕ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ 

 

Теоретичен модел на изследването  

 

В резултат на обзора на литературата и поставените цели и задачи на 

дисертацията беше създаден теоретичен модел. Тук, накратко,  ще бъде представена 

обосновка на този теоретичен модел.  

На влиянието, което личностните качества имат върху поведението във 

виртуалните социални мрежи и върху резултатите от участието в тях, са посветени 

голямо количество статии и изследвания. Сред най-често споменаваните личностни 

характеристики са „големите пет“ (Kramer & Winter, 2008; Gosling et al., 2011; Karl, 

Peluchette, & Schlaegel, 2010) и самооценката (Banczyk, Kramer, & Senokozlieva, 2008; 

Machilek et al, 2004; Marcus et al, 2006). По тази причина те са включени в теоретичния 

модел на настоящето изследване.  

Изследователите на виртуалните социални мрежи търсят връзките на личностния 

профил както с поведения във фейсбук, като например - начин на себепредставяне, 

откритост и др., така и - с резултати от участието като - натрупаните социални връзки, 

общата удовлетвореност от живота, усещане за свързаност и др. Съществува и гледна 

точка, според която личностните характеристики имат уникално влияние върху 

поведението във виртуалните социални мрежи и то е различно от влиянието им върху 

реалното поведение. С други думи – едни и същи личностни характеристики водят до 

едно поведение в реалността, и до друго – онлайн (Ivcevic & Ambady, 2012). 

На основата на тези разграничения теоретичният водел на дисертацията е състои 

от три групи променливи: личностни характеристики, променливи, изразяващи 

различни видове поведение в социалните мрежи и резултати от участието във 

виртуалните социални мрежи за личността. На фиг. 1 е показана схемата на 

теоретичния модел.  
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Фиг. 1. Теоретичен модел на емпиричното изследване 

 

Както може да се види от схемата, в модела са налични три основни типа връзки: 

1) Между личностните характеристики и резултатите от участието във 

виртуалните социални мрежи; 

2) Между личностните характеристики и различните видове поведение във 

виртуалните социални мрежи; 

3) Между поведението във виртуалните социални мрежи и резултатите от 

участието в тях. 

Всеки от трите типа връзки е постулиран и в по-голяма или по-малка степен - 

изследван в научната литература, макар и не точно със същите променливи като тези, 

използвани в модела за настоящето изследване.  

 В научната литература не се прави ясно разграничение между поведение във 

виртуалните социални мрежи и резултати от участието в тях, но се изследват 
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зависимости между променливи, които принадлежат към така формулираните в 

теоретичния модел категории. Например, връзката между начина, по който хората се 

представят в мрежата и социалното одобрение, което получават, е един от основните 

процеси в хиперличностния модел на Дж. Уолтър (Walther, 1996). Популярността във 

виртуалните социални мрежи се свързва от някои автори със саморазкриването 

(Goldner, 2008; Christofides, Muise, & Desmarais, 2009). Също така, общата 

удовлетвореност от живота се извежда като резултат от поведението на индивида 

онлайн (Manago, Taylor, & Greenfield, 2012; Johnston et al, 2013). 

От казаното дотук можем да заключим, че  трите блока конструкти, представени в 

теоретичния модел и връзките между тях са дискутирани от редица изследователи, 

интересуващи се от измеренията на участието във виртуалните социални мрежи. Но 

обединяването на тези зависимости в обща обяснителна схема е нещо, на което авторът 

на настоящия дисертационен труд не се е натъквал в научната литература. 

Предложеният теоретичен модел се основава на  предходни изследвания, но в същото 

време предлага интегративна рамка, в която отделните конструкти си взаимодействат, 

за да оформят цялостна картина на участието във виртуалните социални мрежи.   

За провеждане на изследванията, основани на теоретичния модел,  всяка от 

променливите трябва да има надежден инструмент за измерване. Тъй като 

изследванията върху социалните мрежи са сравнително нова област, утвърдените и 

широко използвани инструменти са рядкост. За целите на настоящето изследване има 

променливи, за които съществуват добре работещи скàли, и други, за които трябва да 

бъдат формирани нови скàли. 

 

Избор на налични скàли 

 

„Големите пет“ фактора. Методиката за измерване на „големите пет“ фактора, 

използвана в настоящето изследване, е разбработена от  М. Донелан и колеги 

(Donnellan et al, 2006). Всяка от личностните характеристики се измерва чрез четири 

твърдения (две обърнати, с изключение на Интелект/Въображение, където обърнатите 

твърдения са три). Тази методика беше избрана, защото от една страна е кратка и не 

натоварва цялостния въпросник на изследването, а от друга е с по-добри 

психометрични показатели от по-кратки версии като 10-айтемната (TIPI).  

Самооценка. За измерване на този конструкт е използвана скàлата на М. 

Розенберг. Избран е точно този вариант на методиката, тъй като той е използван за 
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изследвания, свързани със социалния капитал (Johnston et al, 2013; Ellison et al, 2007), 

който е една от важните зависими променливи в настоящия теоретичен модел.  

Обща удовлетвореност от живота. За измерването на този конструкт е 

използвана пет-айтемната скàла (SWLS) на Ед Дайнър и колеги (Diener et al, 1985).  

Отлагане на задълженията. За отчитането на този конструкт в настоящето 

изследване е използвана скàла, разработена от К. Лей (Lay, 1986) и адаптирана и 

използвана в български условия от автора на дисертационния труд (Киряков, 2011в). 

 

Формиране на скàли чрез емпирично изследване 

 с полуструктурирани интервюта 

 

Поради това, че все още няма стандартизирани инструменти за измерване на 

голяма част от концептите, залегнали в теоретичния модел – предимно свързаните с 

поведението във виртуалните социални мрежи и с резултатите от участието в 

социалните мрежи  за личността – беше проведено експлораторно изследване с 

качествени методи. Основната цел на това изследване е да послужи за формиране на 

скàлите от теоретичния модел, за които няма установени психометрични инструменти. 

Емпиричното извеждане на тези скàли става като се използват концептите от 

литературата, а като айтеми се  вземат най-често срещаните изказвания на изследваните 

лица по съответната тема. Така конструираните скàли се използват в следващата глава 

за тестиране на теоретичния модел чрез структуриран въпросник.  

Бяха направени поредица от полуструктурирани интервюта, в които участниците 

описват подробно своя опит с виртуалните социални мрежи. В изследването взеха 

участие 56 лица,  равномерно разпределени по пол. Беше направен контент анализ на 

данните от полуструктурираните интервюта за поведението, нагласите и последиците 

от участието в социалните мрежи. Получените променливи отразяват най-добре 

изразените смислови конструкти, извлечени от анализа. Самите скàли са изградени от 

твърдения, емпирично изведени от най-популярните начини, по които самите 

изследвани лица описват участието си във виртуалните социални мрежи. 

 

Скàли за измерване на поведението във виртуалните социални мрежи 

 

Изразяване на емоции. В научната литература съществува съгласие за това, че 

себеразкриването е важен елемент от участието във виртуалните социални мрежи и 
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допринася за изграждането на по-позитивен образ пред останалите онлайн партньори 

(Walther, 1996; Manago, Taylor, & Greenfield, 2009). Споделянето на дълбоки и лични 

емоционални състояния, според анализа на качествените данни от изследването, е 

основният начин, по които хората правят това в мрежата.  

Шестте твърдения от тази скàла (пр. „Не споделям дълбоки емоционални 

състояния във фейсбук“) измерват степента, в която хората се чувстват комфортно да 

споделят емоциите си във виртуалните социални мрежи. Особеност на съдържанието 

на твърденията е, че става дума предимно за негативни емоции, които човек не споделя 

лесно. Един от аспектите, който скàлата покрива, е по-лесното споделяне на емоции 

онлайн в сравнение с реалността. 

Изказване на мнения. Човек иска да бъде харесван от своите комуникационни 

партньори онлайн. Едно от най-често употребяваните средства при преследването на 

тази цел е изразяването на съгласие с останалите по дадена тема (Walther, Van Der 

Heide, Tong, Carr, & Atkin, 2010). Свободното изказване на лично мнение, което 

изразява несъгласие, може да доведе до намаляване на социалните ресурси в мрежата.  

Основната идея на скàлата е да се улови степента, в която хората се чувстват 

уверени и спокойни, когато изразяват мнението си във виртуалните социални мрежи. 

Отчасти, се прави и сравнение с реалността, тъй като усещането за онлайн анонимност, 

което вече беше дискутирано в теоретичната част, би могло да доведе до по-голяма 

асертивност при споделяне на мнения във фейсбук и подобните му приложения. 

Скàлата се състои от седем твърдения (пр. „Във фейсбук изразявам позиция по 

отношение на различни проблеми“).  

Артистично себепредставяне. Това е един от централните конструкти за 

теоретичния модел. Най-общо, скàлата се опитва да обхване и опише поведението на 

хората, свързано с това да направят виртуалния си образ по-привлекателен и интересен 

за останалите.  Артистичното себепредставяне е пряко свързано с голяма част от 

теориите, представени в глава 3, като например хиперличностния модел на Дж. Уолтър 

(Walther, 1996) и сигналната теория на Дж. Донат (Donath, 2007).   

Тази променлива е отделена като  самостоятелна, за да се разграничи креативният 

компонент при създаването на образа във виртуалните социални мрежи от останалите 

аспекти на промяната, в сравнение с реалността. Твърденията в нея са девет (пр. 

„Качвам във фейсбук предимно снимки и информация, които ме карат да изглеждам 

добре“). Според (качествените) данни от настоящето изследване, една голяма част от 

хората разглеждат фейсбук като „сценична гримьорна“ с неограничени възможности.  
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В резултат на клъстърния анализ бяха изведени и други променливи, които също 

измерват поведения във виртуалните социални мрежи и резултати от участието в тях. 

Тези променливи са Търсене на информация, Споделяне на опит и на преживявания, 

Общуване  и Почивка и забавление.  

Търсене на информация. Тази скàла описва един от най-типичните аспекти на 

инструменталната употреба на виртуалните социални мрежи – в каква степен хората 

разчитат на фейсбук и подобните им приложения, за да бъдат информирани. Скàлата се 

състои от шест твърдения (пр. „Фейсбук ме информира за новините на деня“). 

Конструктът е важен за модела, защото отразява един от двата основни начина за 

участие във виртуалните социални мрежи.  

Споделяне на опит и преживявания. В този конструкт се съдържа една от най-

важните функции на социалните мрежи – споделянето. Твърденията в тази скàла са 

девет (пр. „Когато преживявам нещо интересно, обичам да го споделя с другите във 

фейсбук“). Хората с високи резултати по него са тези, които поставят всичко по-важно 

и интересно, което преживяват, на стената си и очакват реакция от страна на своите 

виртуални приятели.  

Общуване. Скàлата представя предимствата на виртуалните социални мрежи 

като среда за общуване и предпочитанията на хората към тази среда.  Състои се от 

единадесет твърдения, пример - „Общуването чрез фейсбук е бързо, лесно и 

ефективно“. Хората с високи резултати по тази скàла са тези, които считат, че 

виртуалната комуникация е не просто равностойна на реалното общуване, но има 

причини да бъде предпочитана в определени ситуации.  

Почивка и забавление. Скàлата описва участието във виртуални социални 

мрежи с цел разтоварване. Също така се изследва и потенциалът на тези мрежи да 

действат като дистрактори по отношение на потока от ежедневни задължения. Състои 

се от шест твърдения (пр. „Използвам фейсбук, за да си почина и да се отпусна“). 

 

Скàли за измерване на резултатите от участието  

във виртуалните социални мрежи 

 

Останалите скàли за измерване на резултатите от участието във виртуалните 

социални мрежи са изведени емпирично отново чрез контент анализ на 

гореспоменатите данни от интервюта.  
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Разминаване на реалния и виртуалния Аз.  Скáлата се състои от осем 

твърдения (пр. „Хората могат да си изградят реална и точна престава за мен дори и да 

не се познаваме извън мрежата“). Смисловото ядро на този конструкт е субективното 

усещане за разлика между реалния и виртуалния Аз-образ., за разлика от Артистично 

себепредставяне, където акцентът е върху поведението. С други думи, това което 

измерва тази скáла, е дали витуалната среда кара човек да се чувства  повече или по-

малко различна личност, когато пребивава в нея.  

Вземане на решения. Този конструкт има своите основания в научната 

литература, посветена на вземането на решения в условията на виртуални социални 

мрежи (Bjeland and Wood, 2008; Shuen, 2008; Turban, Liang, & Wu, 2010). Скàлата се 

състои от пет твърдения (пр. „Мнението на приятелите ми във фейсбук оказва влияние, 

когато вземам решения“). Основното, което се мери с нея, е каква роля има онлайн 

средата, когато хората правят избор.  

Създаване на публичен Аз. Скàлата, измерваща този конструкт в модела, се 

състои от десет твърдения (пр. „Не публикувам в мрежата снимки, които могат да ме 

компрометират“). Смисловото ядро тук, за разлика от Артистичното себепредставяне, 

е контролът върху информацията за себе си. Целта отново е да се изгради един 

приемлив от другите образ, но докато при Артистичното себепредставяне това се 

случва чрез обогатяване и надмогване на реалните параметри на физическите и 

личностни качества, Създаване на публичен Аз обединява твърдения, насочени към 

задържането и управлението на информацията за себе си. Един от мотивите на хората, 

които имат високи резултати по тази скàла, би бил липсата на доверие към останалите в 

мрежата и към мрежата като среда за общуване, което води до нежелание за 

саморазкриване. 

Популярност и социален капитал. Твърденията в тази скàла са единадесет (пр. 

„Мисля, че много хора обръщат внимание на промените в статуса ми“). Смисловото 

ядро на конструкта е субективното усещане на индивида за обхвата на неговата 

социалната мрежа от виртуални приятели и познати. Акцентира се също така върху 

усещането за присъствие на другите в това, което човек прави онлайн, и на това, че то 

има въздействие върху другите. Това е една от най-често дискутираните и изследвани 

променливи в научната литература за виртуални социални мрежи (Manago, Taylor, & 

Greenfield, 2012; Sheldon, Abad, & Hinsch, 2011; Bonds-Raacke & Raacke, 2010). 
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Анализ на психометричните свойства на използваните скàли 

 

 Всички скàли, съответни на теоретичния модел, бяха използвани в основното 

емпирично изследване на настоящия дисертационен труд. За целта беше създаден 

въпросник, попълнен от 302 лица. За да се проверят психометричните свойства на 

използваните скàли бяха използвани няколко процедури. В началото беше извършен 

анализ за вътрешна консистентност на скàлите с коефициента алфа на Кронбах. На тази 

основа беше направена корекция, като айтемите, които нямаха достатъчно добра 

консистентност с останалите в скàлата, отпаднаха. След това за всяка скàла беше 

проверена нормалността на разпределението чрез коефициента на наклона и 

коефициента на Колмогоров-Смирнов
1
. 

Както се вижда от Таблица 1, скàлите използвани за измерване на личностите 

характеристики, имат добри психометрични свойства. Коефициентът алфа на Кронбах 

е най-висок за променливата Самооценка – 0,81. Другите скали демонстрират добри 

стойности по този показател – от 0,62 до 0,78 – особено като се вземе предвид 

икономичността им, представена в сравнително малък брой айтеми (4).  

Таблица 1. Анализ на вътрешната консистентност и формата на 

разпределението  на скàлите за личностни характеристики 

 

Скàла Брой айтеми Алфа  

на Кронбах 

Нормалност на 

разпределението: 

коефициент на  

наклона 

 

Нормалност на 

разпределението: 

коефициент на 
Колмогоров-Смирнов 

/значимост 

 

Екстраверсия 4 0,655 -0,118 S = 0,088; p = 0,000 

Сътрудничество 4 0,628 -0,326 S = 0,089; p = 0,001 

Съзнателност 4 0,758 -0,352 S = 0,094; p = 0,000 

Невротизъм 4 0,720 0,358 S = 0,088; p = 0,001 

Въображение 4 0,677 -0,586 S = 0,109; p = 0,000 

Самооценка 7 0,811 -1,225 S = 0,133; p = 0,000 

Нито една от променливите не демонстрира Гаусово разпределение според теста на Колмогоров-

Смирнов 

                                                           
1
 Трябва да се има предвид, че тестът на Колмогоров-Смирнов е изключително силен и 

строг критерий за нормалност, който не винаги може да се приеме като единствен при 

вземането на решение за това, дали да се използват параметрични или непараметрични 

методи, особено, когато става дума за данни от психологически изследвания. 
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В таблица 2 са представени скàлите, използвани за измерване на поведението в 

социалните мрежи. Голямата част от тях показват добри психометрични свойства. 

Много висок коефициентът алфа имат променливите Споделяне на опит  и Общуване, 

съответно – 0,82 и 0,80. Близки до тях са и показателите на скàлите  Търсене на 

информация (0,79) и Артистично себепредставяне (0,76) в социалните мрежи. Скàлите 

Изказване на мнение (0,66) и Изразяване на емоции (0,65) в социалните мрежи имат 

стойности, приемливи за емпирични изследвания. Променливата, свързана с 

използването на социалните мрежи за Почивка и забавление, има много ниска алфа на 

Кронбах – 0,34 – и поради това беше изкючена от по-нататъшните обработки на 

данните.   

 

Таблица 2. Анализ на вътрешната консистентност и формата на 

разпределението  на скàлите за поведение във виртуалните социални мрежи 

 

Скàла Брой айтеми Алфа 

на Кронбах 

Нормалност на 

разпределението: 

коефициент на 

наклона 

 

Нормалност на 

разпределението: 

коефициент на 
Колмогоров-Смирнов 

/значимост 

 

Изразяване на емоции 

в социалните мрежи  

6 0,649 0,822 S = 0,104; p = 0,000 

Търсене на  

информация 

6 0,792 -0,373 S = 0,096; p = 0,000 

Изказване на мнение 7 0,665 -0,222 S = 0,077; p = 0,006 

Споделяне на опит 9 0,817 -0,410 S = 0,085; p = 0,000 

Общуване 11 0,804 -0,810 S = 0,077; p = 0,006 

Артистично 

себепредставяне 

9 0,756 -0,058 S = 0,043; p = 0,200* 

Почивка и забавление 6 0,336 -0,301 S = 0,095; p = 0,000 

*Разпределението е нормално според теста на Колмогоров-Смирнов 

Както се вижда от Таблица 3, скàлите, използвани за измерване на резултатите 

от участието в социалните мрежи имат добри психометрични свойства. 

Променливата Ненужно отлагане на намерениеята има идключително висок 

коефициент алфа на Кронбах – 0,88. Много високи са и коефициентите за 

променливите Популярност и социален капитал – 0,80 и Удовлетвореност от живота 

– също 0,80. Скàлата Вземане на решения демонстрира добри стойности по този 

показател –– 0,66. Променливата Създаване на публичен Аз няма приемлива вътрешна 

консистентност (0,58) и по тази причина ще бъде изключена от статистическите 

анализи на модела. Същото се отнася и до Разминаване между реалния и виртуалния 

Аз. Тъй като това разминаване е от особен интерес в литературата и представлява 
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ключов момент в теоретичния анализ и с цел -  по-доброто разбиране на този феномен  

е проведено отделно емпирично изследване с качествени методи, което ще бъде 

изложено в края на  следващата глава.  

 

Таблица 3. Анализ на вътрешната консистентност и формата на 

разпределението  на скàлите за резултатите от участието във виртуалните 

социални мрежи 

 

Скàла Брой айтеми Алфа  

на Кронбах 

Нормалност на 

разпределението: 

коефициент на  

наклона 

 

Нормалност на 

разпределението: 

коефициент на 

Колмогоров- 

Смирнов / 

значимост 

Популярност и 

социален капитал 

11 0,799 -0,311 S = 0,057; p = 0,200* 

Създаване на 

публичен Аз 

10 0,585 -0,545 S = 0,107; p = 0,000 

Разминаване 

между реалния и 

виртуалния Аз 

8 0,527 1,1190 S = 0,129; p = 0,001 

Вземане на решения 5 0,650 0,311 S = 0,121; p = 0,000 

Ненужно отлагане 

на намеренията 

5 0,881 -0,258 S = 0,073; p = 0,011 

Удовлетвореност от 

живота 

5 0,797 -0,468 S = 0,095; p = 0,000 

*Разпределението е нормално според теста на Колмогоров-Смирнов 

 

Описание на извадката 

 

Теоретичният модел и описаните скали бяха приложени в емпирично изследване, 

в което взеха участие 302 лица. От тях 210 са жени и 90 са мъже. Двама  човека не са 

отговорили на въпросите за демографските данни. Преобладаващото образование е 

средно (90,8%), като само 7,8% имат висше образование; с основно образование са 7 

човека (0,7%). Извадката се състои от млади хора: малко над една трета са лицата до 20 

години (37,8%), останалите - почти две трети, са във възрастовия диапазон 20-30 години 

(60,2%), 4 човека са над 30 годишни (1,3%). 

Употребата на социалните мрежи е друг съществен показател. Голямата част от 

извадката посещават профила си във фейсбук всеки ден. Почти равна част от 

изследваните лица влизат в профила си в социалната мрежа веднъж дневно (42,2%) и 

повече от един път дневно (41,6%). Два-три пъти в седмицата участват в социалната си 
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мрежа (6,1%), едва 17 лица или 5,4% влизат по-рядко от веднъж в седмицата в профила 

си във виртуалните социални мрежи. Други 14 лица не са отговорили, тъй като нямат 

профил във виртуална социална мрежа. 

Времето, прекарвано при еднократно влизане във фейсбук, показва различни 

навици на изследваните лица. Само 15,8% прекарват от 0 до 5 минути, други 21,5% 

остават по 6-10 минути, между 10 минути и половин час остават в профила си на 

еднократно влизане една трета от изследваните (33,4%), други 20,7% остават над 30 

минути. Онези 14 човека (4,6%), които нямат профил в социалните мрежи, не са 

отговорили на въпроса. 

 

Анализ на данните 

 

При обработката на резултатите от изследването бяха използвани следните типове 

статистически анализи: 

Корелационен анализ (Pearson) – Подходящ за търсене на зависимост между 

променливи с Гаусово разпределение; 

Непараметричен корелационен анализ (Spearman) – Подходящ за търсене на 

зависимост между променливи, при които не е налично Гаусово разпределение; 

Постъпателен (stepwise) линеен регресионен анализ – Подходящ за търсене на 

набор от статистически значими фактори, евентуално влияещи върху дадена 

променлива, представляваща интерес за изследователя.  В рамките на регресионния 

анализ се изследва наличието на мултиколинеарност между независимите променливи, 

като за целта се използва статистиката за толеранс (tolerance), която представя като част 

от единицата, вариацията на всяка независима променлива, която не е обяснена от 

останалите.  

 

Анализ на резултатите 

Корелационните анализи потвърждават в голяма степен връзките, предположени 

в теоретичния модел (таблици 4, 5 и 6). Като цяло, според получените данни, 

личностните променливи са свързани с поведението във виртуалните социални мрежи и 

с резултатите от участието в тези мрежи, а поведението във виртуалните социални 

мрежи, от своя страна, е добър предиктор на резултатите.   
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Таблица 4. Линейни корелации на личностните променливи с 

променливите, отразяващи поведението във виртуалните социални мрежи 

 

Променлива Търсене на 

информация 

 

Изказване на 

мнения   

Споделяне на 

опит 

Общуване 

 

Изразяване 

на емоции 

 

Артистично 

себепредста-

вяне 

 

Екстраверсия 0,138* 0,106 0,215** 0,205** 0,046 0,188** 

Невротизъм 0,071 0,219** 0,109 0,166** 0,365** 0,258** 

Сътрудниче-ство 0,251** 0,109 0,289** 0,362** 0,117 0,189** 

Съзнателност 0,015 -0,235** -0,063 -0,076 -0,147* -0,122* 

Въображение  -0,126* -0,007 -0,087 -0,087 -0,107 -0,060 

Самооценка  0,138* -0,091 0,098 0,100   -0,179** -0,014 

** Корелацията е значима на равнище 0.01  

* Корелацията е значима на равнище 0.05  

 

Таблица 5. Линейни корелации на личностните променливи с променливите за 

измерване на резултатите от участието във виртуалните социални мрежи 

Променлива Популярност и 

личен социален 

капитал 
 

Вземане на 

решения  

Отлагане на 

задълженията  

Обща удовлетво-

реност от живота  

Eкстраверсия 0,455** -0,011 -0,124* 0,261** 

Невротизъм 0,011 0,184** 0,339** -0,412** 

Сътрудничество 0,196** 0,260** 0,084 0,130* 

Съзнателност -0,002 -0,053 -0,512** 0,142* 

Въображение  -0,123* -0,167** -0,031 0,078 

Самооценка  0,190** -0,055 -0,254** 0,670** 

** Корелацията е значима на равнище 0.01  

* Корелацията е значима на равнище 0.05  

Таблица 6. Линейни корелации на променливите, отразяващи поведението 

във виртуалните социални мрежи, с променливите за измерване на резултатите от 

участието във виртуалните социални мрежи 

Променлива Търсене на 

информация 

 

Изказване 

на мнения   

Споделяне 

на опит 

Общуване 

 

Изразяване на 

емоции 

 

Артистично 

себепредста-

вяне 

 

Популярност и 

личен социален 

капитал 

 

0,540** 0,403** 0,630** 0,581** 0,327** 0,676** 

Вземане на 

решения  
0,413** 0,348** 0,391** 0,471** 0,353** 0,382** 

Отлагане на 

задълженията 
0,106 0,189** 0,297** 0,247** 0,121* 0,267** 

Обща 

удовлетворенос

т от живота 

0,148* -0,137* 0,107 0,062 -0,194** 0,032 

** Корелацията е значима на равнище 0.01  

* Корелацията е значима на равнище 0.05  
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По-ясна картина на специфичните фактори, които влияят на всяка от зависимите 

променливи на модела дават направените регресионни анализи, тъй като там се 

елиминира мултиколинеарността на независимите променливи и остават единствено 

предикторите, които имат значимо, независимо от вариацията на другите променливи, 

влияние върху изследваните конструкти.  

Популярността и социалният капитал онлайн се предсказват много добре от 

теоретичният модел (R
2 

= 0,634)  (Фигура 2). Най-популярни са онези хора, които умеят 

да се представят по един креативен и нестандартен начин в мрежата. Възможностите, 

които последната предоставя за това, са на практика неограничени. При краткото 

представяне на хиперличностния модел на Дж. Уолтър, вече беше казано как 

особеностите на виртуалната среда позволяват много висока степен на „разкрасяване“ 

на образа, който човек представя пред другите (Walther, 1996). Въпрос на 

интерпретация и гледна точка е дали тази промяна на образа ще бъде определена като 

изкривяване на реалността или напротив – по-пълно себеразкриване. По-важното в тези 

резултати е, че се потвърждава част от цикъла, който е теоретично постулиран от 

Уолтър, а именно – усилията, които хората полагат, за да „оптимизират“ образа си 

водят до позитивна обратна връзка, която подкрепя новосъздадения образ. Стараейки 

се да бъдат оригинални, интересни и  привлекателни в очите на другите, хората 

получават като награда нарастваща популярност и натрупват социален капитал. 

Изключително високата корелация между тези две променливи (r = 0,654; p = 0,000) 

може да бъде интерпретирана и като взаимозависимост, т.е. – Артистичното 

себепредставяне води до повече Популярност и социален капитал, които пък от своя  

страна затвърждават това поведение и така цикълът се затваря. Индивидът става все по-

силно мотивиран да показва в мрежата своя артистичен, креативен, изменен в 

позитивна светлина образ, тъй като той е този, който му носи приемане, одобрение и 

подкрепа. Тези резултати са в пълно съзвучие с хиперличностния модел на Джоузеф 

Уолтър. Разбира се, корелационните отношения не дават възможност за установяване 

на причинно-следствени връзки и това разсъждение има по-скоро хипотетичен 

характер. 

Друг от важните предиктори на популярността и социалния капитал в мрежата е 

личностната променлива Екстраверсия. Макар някои изследвания да подкрепят идеята 

за социалната мрежа като поле, на което по-срамежливите, затворени в себе си и 

интровертни хора да могат да се изявяват и да задоволяват потребността си от 

свързаност (Trepte & Reinecke, 2010), това не означава, че тези хора ще се справят 

толкова добре, колкото типичните екстраверти. Всъщност, в литературата присъстват 
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данни за обратното – тези, които са общителни и отворени към останалите в реалния 

живот, са по-популярни и във фейсбук (Orr et al., 2009). Получените резултати в 

настоящето изследване потвърждават тази тенденция.    

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Предиктори на променливата Популярност и социален капитал със 

съответните Бета коефициенти 

По-слаби предиктори на популярността и социалния капитал в мрежата, изведени 

от регресионния анализ, са променливите Въображение, Общуване и Търсене на 

информация. Позитивната връзка между тенденцията да се предпочита мрежата като 

средство за общуване с останалите и популярността е очевидна и тривиална. 

Буквалната интепретация на регресионния анализ би извела заключението, че по-

активното търсене на информация онлайн води до повишаване на популярността и 

социалния капитал. Все пак, не бива да се забравя, че статистиката не определя коя 

променлива е причина и коя следствие, а ни дава информация за връзката между 

вариациите им. По тази причина, на изследователя се пада да определи концептуално 

посоката на връзката. Точно в този случай е доста по-логично предпочитанието към 

търсене на информация онлайн да е следствие от това, че човек е популярен и 

разполага със социален капитал в мрежата. Въображението е предиктор с негативен 

знак по отношение на популярността и соцалния капитал, т.е. – колкото по-богато 

въображение и склонност към абстрактно мислене имат хората, толкова по-малко 

популярни са в мрежата. Първоначалните очаквания на автора бяха тази връзка да е 

позитивна. Възможно обяснение за получените резултати е това, че за тези хора 

приятелствата във фейсбук не са достатъчно дълбоки и не удовлетворяват желанието 

Артистично 

себепредставяне 

 0,278 
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-0,101 

 
0,143 

 

Артистично 

себепредставяне 

 
Екстраверсия 

Търсене на 

информация 

 
Въображение 

 

Общуване 

 

Популярност и 

социален 

капитал 

 

0,398 
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им за богати нови преживявания По тази причина, хората с високи резултати по тази 

личностна характеристика не се стремят да са популярни и да трупат социален капитал 

в мрежата.  

Общата удовлетвореност от живота също се предсказва сравнително добре от 

теоретичния модел (Фигура 3). Най-важна роля като предиктор има самооценката, 

което е очакван резултат. Хората, които са по-уверени в собствените си способности, 

оценяват живота си като по-удовлетворяващ. Не по-малко очакван резултат е, че хората 

с високи резултати по Невротизъм са по неудовлетворени от живота си.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3. Предиктори на променливата Обща удовлетвореност от живота със 

съответните бета коефициенти 

Според данните, ако човек е склонен да се представя по един артистичен и 

креативен начин в мрежата, е по-вероятно той да е удовлетворен от живота си. 

Артистичното себепредставяне включва споделяне на музика, картини, интересни 

книги, оригинални идеи, забавни съдържания. Ако всичко това присъства в живота на 

човек, то е доста вероятно, той да се чувства удовлетворен. Друго възможно обяснение 

на тази зависимост е, че тя се опосредства от популярността и социалния капитал. Вече 

беше направен изводът, че  креативността при онлайн себепредставянето води до 

повече популярност и натрупване на социален капитал. Последните, от своя страна, 

имат емпирично установен позитивен ефект върху удовлетвореността от живота 

(Manago, Taylor, & Greenfield, 2012).  

Свободното изказване на мнения  в мрежата води до по-ниска удовлетвореност от 

живота. Този резултат изглежда странен и нелогичен на пръв поглед, но би могъл да 

има редица обяснения. Изказването на мнения, включително негативни и критични, без 
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да се прилагат ограничения, би могло да доведе до намаляване на популярността и 

социалния капитал, а оттам – и на удовлетвореността от живота. Също така, при 

анализа на променливите, беше споменато, че един от аспектите на Изказване на 

мнения е предпочитание на мрежата като поле за изразяване на твърда позиция за 

сметка на реалния живот. Ако човек изказва често негативни и критични мнения, то зад 

тях стои съдържание, което влияе негативно на удовлетвореността му от живота. 

Теоретичният модел обяснява, в известна степен,  вземането на решения в личния 

живот с помощта на приятелите от социалната мрежата (Фигура 4). Най-добрият 

предиктор на това влияние е предпочитанието на мрежата като средство за 

комуникация (променливата Общуване). Естествено е, когато хората са изложени в по-

голяма степен на влиянието на онлайн приятелите си, то да има по-силен ефект върху 

тях. Също така, колкото по-тревожен и емоционално нестабилен е човек, измерено чрез 

променливата Невротизъм, толкова повече се влие от другите при вземане на решения. 

Както може да се предположи, притесненията да се изразява собственото мнение 

онлайн водят до завишена податливост на мнението на другите. По-склонни да се 

доверяват на съветите на своите виртуални приятели са и хората с богато въображение 

и добре развито абстрактно мислене. Това е така, защото те са отворени към новия опит 

и различните гледни точки, които им се предлагат от техните познати в мрежата.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4. Предиктори на променливата Вземане на решеиия  

със съответните бета коефициенти 

Отлагането на задълженията  е конструкт, който, както вече беше споменато, в 

научната литература се свързва с участието във виртуални социални мрежи, тъй като то 

притежава основните характеристики на дейностите, които се извършват вместо 
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отложените задължения. Настоящият модел обяснява една част от този конструкт. Най-

добрият предиктор на това, дали хората ще отлагат намеренията си, е личностната 

характеристика Съзнателност (фигура 5). Отговорните и съвестни хора не са склонни 

към това да отлагат задълженията си, за да проверяват фейсбук профила си или да се 

занимават с други, отвличащи ги от работата им дейности. Тази връзка е очаквана и 

логична. Но хората, които имат високи стойности по Невротизъм, имат тенденцията да 

оставят важните си ангажименти за по-късно. Това вероятно е така, защото за тези хора 

може да е типично емоционалното справяне с проблемите, а бягството от трудните и 

изискващи усилия задачи в пространства като фейсбук, където човек се разсейва и 

сваля напрежението, е точно такова.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 5. Предиктори на променливата Отлагане на задълженията със 

съответните бета коефициенти 

 

Хората, които отделят време, за да изградят своя интересен и креативен образ в 

мрежата, отлагат намеренията си по-често. Вероятно, времето, прекарано в мрежата е 

време, откраднато от някоя друга по-важна и неотложна за индивида дейност. Освен 

това, беше направен изводът, че артистичното себепредставяне води до повече 

популярност и социален капитал онлайн, което от своя страна увеличава мотивацията 

да се посвещава все повече време на фейсбук, където усилията на индивида се 

възнаграждават от общността и все по-малко – на реалните задължения, които носят 

напрежение и риск за неуспех и провал в очите на другите и в собствените. 

Споделянето на емоции в мрежата (предимно негативни) e характерно за хората, които 

по-рядко отлагат намеренията си. Едно от възможните обяснения на тази зависимост е, 
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че натрупаните негативни емоции се изразяват активно в мрежата, вместо да се 

задържат и да водят до неадаптивно отлагане на намеренията.  

Бяха направени регресионни анализи, в които като независими променливи 

присъстваха личностите характеристики от модела на „големите пет“ и  самооценката, 

а в ролята на зависими – всяка от променливите, отразяващи поведението в социалните 

мрежи. Нито един от получените регресионни модели обаче нямаше добра обяснителна 

стойност – обяснената вариация на поведението се колебае между 7 и 25 %. Това 

означава, че, като цяло, личностните качества не обясняват достатъчно добре 

разнообразието на поведенията във виртуалните социални мрежи, макар да са значими 

предиктори. Ето защо, макар тези връзки в теоретичния модел да имат статистическа 

стойност, те не са достатъчно изчерпателни  отговори на въпроса - „Какво подтиква 

хората да правят това, което правят във виртуалните социални мрежи?“. Тези резултати 

подкрепят разбирането, че моделът се справя в определена степен със задачата си да 

обясни резултатите от поведението във виртуалните социални мрежи, но не е открил 

адекватните предиктори на самото поведение. Основните качества на личността, 

описани чрез модела на „големите пет“, не са достатъчно добра отправна точка, за да 

бъде разбрано многообразието на човешкото поведение във виртуалните социални 

мрежи. За да бъде постигната тази цел, в бъдещи изследвания трябва да бъдат 

потърсени и други обяснителни модели. 

 

 

Б. Емпирично изследване на разминаването 

между реалния и виртуалния Аз  
 

В теоретичния модел на основното изследване Разминаването между реалния и 

виртуалния Аз беше включено като резултативна променлива. Въпросът за участието 

на Аза в определена дейност е централен за разбирането на нейната вътрешна 

динамика. Разминаването между реалния и виртуалния Аз е от особен интерес в 

научната литература и представлява ключов момент в теоретичния анализ на участието 

във виртуалните социални мрежи. Както вече беше посочено, създадената скàла за 

измерване на този конструкт не демонстрира приемлива вътрешна консистентност и по 

тази причина бе изключена от статистическите анализи.  За да се даде по-ясна картина 

за разликата, която хората намират между своя реален и виртуален Аз, са представени 
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резултатите от допълнително емпирично изследване. Това изследване включва 

материал от изследването, което беше използвано за формиране на някои от скáлите за 

измерване на поведението във виртуалните социални мрежи и резултатите от него и 

допълнителна извадка от 35 интервюта, само по проблема за разминаването между 

реалния и виртуалния Аз. 

 

Методика  

 

В изследването взеха участие 89 лица,  равномерно разпределени по пол. 

Инструментът на изследването бяха полуструктурирани интервюта, в които хората бяха 

подтиквани да дадат информация за разликите между своя образ в реалния и 

виртуалния свят, както и за връзката, която виждат между двата образа за себе си.  

Данните  на изследваните лица бяха подложени на контент анализ от типа 

концептуален клъстерен анализ, създаден от И. Зиновиева и Р. Пеперманс (Zinovieva & 

Pepermans, 2008). По същество, този метод представлява съдържателен анализ на 

данните, откриване и формулиране на общи за данните концепти или идеи. Концептите 

биват типологизирани в групи и подгрупи, или иначе казано, клъстъри и подклъстъри и 

отговорите на изследваните лица биват групирани в тези клъстъри и подклъстъри, 

според съдържащата се в тях идея.  

Клъстърният анализ премина през няколко етапа – определяне на 

класификационните критерии, анализ на данните и определяне на броя на клъстърите, 

групиране на отговорите на изследваните лица в клъстърите. 

 

Изводи 

 

Данните от изследването издигат идеята за наличие на разлика между Аз-образа в 

реалния и виртуалния свят. Повечето хора (58% от изследваните лица) заявяват, че 

това, което се вижда във виртуалния им профил, не отговаря на човека от материалната 

реалност. За тях преживяванията във виртуалните социални мрежи имат ясно 

диференцируема идентичност, която не е съизмерима със случващото се отвъд 

компютърния екран. 

Измеренията, в които се описват тези различия, варират. Според някои хора, 

фейсбук профилът е крайно недостатъчен, за да ги опише като личности. Техните думи 
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описват виртуалния образ като изкривено и бегло отражение на реалния човек, което 

може да има предимно спомагатални функции за разбирането на този човек.  

Други използват възможностите на виртуалната среда, за да направят по-добро 

впечатление. Хората представят един красив, позитивен образ за себе си, който се 

различава в по-голяма или по-малка степен от реалността. Това може да бъде 

интерпретирано като манипулация и да подкрепи масовото разбиране, че виртуалното 

лице е нещо, което е фалшиво, заблуждаващо и заслужаващо предимно скептицизъм и 

недоверие.  

Виртуалният свят дава възможност и за по-пълно изразяване на някои страни от 

реалния Аз. Едновременно с това, там човек има възможност да се доближи и до своя 

идеален Аз. Съчетанието между обогатено реално Аз и доближаването до идеала за 

себе си води до усещане за себеосъщественост.  

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА 

СОЦИАЛНАТА МРЕЖА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ 
2
 

 

 

Цели и задачи на изследването 

 

 В основния теоретичен модел на дисертацията вземането на решения с помощта 

на другите се разглежда като основен резултат от участието в социалните мрежи. В 

този контекст интерес представлява и въпросът дали съществува разлика межу 

субективната преценка за значението на участието на другите при вземането на 

                                                           
2
 Ръководител на експеримента е доц. Георги Менгов. Психологическият екип е оглавен 

от проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева. Изследването е осъществено с финансовата подкрепа 

на Докторантската академия по стопански и управленски науки към Стопански 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Договор с Министерството на Образованието 

и науката BG051PO001-3.3.06 – 0012. Авторът изказва своята благодарност за 

оказаното съдействие. 
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решения от индивида и обективните характеристики на решенията вземани при участие 

на другите. В тази глава ще бъде представено експериментално изследване посветено 

на този проблем. За да може да се направи адекватна преценка за ефективността на 

взетите решения, те ще бъдат моделирани в дейност, която позволява висока точност на 

измерването. Една подобна възможност предлага икономическото поведение, чиито 

резултати се представят в количества - стоки, пари и пр. 

 Този избор дава възможност да се изследва и проблем с нарастващо значение в 

реалната практика. В четвърта глава от теоретичната част са цитирани редица 

изследвания, които показват значимо присъствие на социалните мрежи във всички 

етапи на вземането на решения в съвременните организации. Въпросът за ролята на 

социалните мрежи, обаче, остава открит. Няма информация и за това, дали социалните 

мрежи са просто един фактор, който взаимодейства с много други или може да се 

говори за значимо влияние, което  социалните мрежи оказват в процесите на вземене на 

решения. Чрез това изследване  дисертацията прави опит да даде отговор на тези 

въпроси.  

Изследването се прави в реална професионална дейност по вземане на решения, 

като се проверява дали социалните мрежи оказват влияние при вземането на решения в 

икономически експеримент, близък до реална бизнес-среда. 

 Целите и задачите на изследването са следните: 

 1. Да се изследва дали наличието на социална мрежа променя:  

а) ефективността на резултатите, постигнати от участниците в бизес-

процеса; 

б) оценката на алтернативите и избора на алтернативи в процеса на 

вземането на решения; 

в) стратегиите на участниците при вземането на решения; 

г) субективните оценки за резултатността на собственото участие; 

д) мотивацията на участието и преживяванията в процеса на вземане 

на решения. 

2. Да провери дали поредица личностни черти, за които е известно, че са 

свързани с различни аспекти на участието в социалните мрежи, оказват 

влияние и при оценката за ролята на социалната мрежа при вземане на 

икономически решения.  
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План на експеримента 

 

Беше проведен интердисциплинарен икономико-психологически експеримент, 

който е планиран така, че да наподобява максимално реалните условия на вземане на 

бизнес решения в усложняваща се икономическа обстановка. В съответствие с целта за 

изследване на реална професионална дейност, участниците в експеримента бяха 

предимно  професионално подготвени икономисти – студенти по икономика и 

стопанско управление, които познават начините за работа с използваните 

икономически индикатори.  

Използва се софтуерно приложение, което представлява бизнес игра. Симулира се 

пазар, на който има само един продукт и четири доставчика. Всеки от доставчиците 

има специфичен стил на пазарно поведение, за което с всеки кръг участниците 

получават информация, като постепенно се формират репутации за отделните 

доставчици. Участниците трябва да вземат решения, чии оферти за доставка на 

продукта да приемат във всеки кръг.  

 

Процедура на провеждане на експеримента 

 

Участниците влизат на групи от около 15 души в определената за експеримента 

зала. Всеки сяда на персонален компютър и след като бъде прочетена на глас 

инструкция от водещия, стартира софтуерното приложение на експеримента. Всички 

участници играят компютърна игра, като целта им е да съберат максимално количество 

от фиктивен ресурс, наречен омниум бонум. Играта се състои от поредица кръгове, в 

които се прави избор между един от четири доставчика на омниум бонум. Тези четири 

доставчици са едни и същи във всеки кръг. Всеки кръг се състои от следните етапи: 

1) Оферта – участникът вижда колко омниум бонум предлага всеки от четирите 

доставчика (фиг.6); 

2) На същия екран, който се използва за 1), участникът прави избор между един 

от четирите доставчика; 

3) На същия екран участникът вижда колко от желания продукт ще му бъде 

реално доставен. Количеството може да е повече, по-малко или равно на 

обещаното. Участникът не вижда количеството омниум бонум, което реално 

би получил от останалите трима, неизбрани доставчици в този рунд;  
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4) На следващия екран участникът посочва колко е удовлетворен от доставчика, 

който е избрал в този рунд, като използва 9-степенна ликъртова скала 

варираща от -4 – „Изключително разочарован“ до 4 – „Изключително 

удовлетворен“. На този екран участникът вижда обещаното и реално 

доставеното количество омниум бонум, докато посочва удовлетвореността си 

(фиг. 7). 

Тези четири стъпки се повтарят за всеки от 20-те кръга на играта. Като цяло, в 

течение на играта количествата, които се предлагат и дават от доставчиците, варират 

според условията на икономическата ситуация, в която попада участникът. Вариациите 

могат да бъдат два типа – постоянен растеж и растеж, последван от спад. През цялото 

време участникът вижда в долния ляв ъгъл на екрана колко омниум бонум е събрал до 

този момент.  

 

Фигура 6.  Избор между една от четири оферти – извлечение от компютърния 

софтуер 



37 
 

 

 

Фигура 7.  Реално доставено количество и посочване на удовлетвореност от 

доставчика – извлечение от компютърния софтуер 

 

Когато определен участник посочи удовлетвореността си от конкретен доставчик 

в конкретен кръг, оценката на тази удовлетвореност веднага става достояние на 

останалите от групата, появявайки се в полето на екрана, отредено за социалната 

мрежа. Това, което другите виждат, е само оценката за удовлетвореността от даден 

доставчик без да знаят за кой кръг се отнася. Тъй като участниците работят с различна 

скорост, е напълно възможно да получат информация за определен доставчик, която 

описва поведението му в рунд, различен от този, в който самите те се намират в 

момента.  

След приключването на 20-те рунда, участниците попълват общ въпросник, в 

който споделят информация за поведението, стратегиите и емоциите си по време на 

играта.  

В края на изследването участниците попълват психологически въпросник, чрез 

който се отчитат следните личностни характеристики: 

- „Големите пет“ фактора 

- Усещане за лична ефективност 
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- Сензитивност към смисъла 

И двата въпросника се попълват в електронен вариант, непосредствено след 

играта. Условията на експеримента – наличие/отсъствие на социална мрежа, 

икономическа ситуация и наличие/отсъствие на икономически агрегати, са еднакви за 

всички в дадена група.  

Експериментът за всеки участник завършва с получаване на реална парична сума, 

която е пропорционална на събрания от него омниум бонум.  

 

Описание на извадката 

 

В експеримента взеха участие 258 души. Разпределението по пол е 154 жени 

(59,9%), 103 мъже (40,1%) и един, който не е посочил пола си. Всички са студенти в СУ 

„Св. Климент Охридски“ в специалностите Стопанско управление (61,5%), Икономика 

(19,8%) и други (18,7%). Преобладаващата част от участниците попадат във 

възрастовия диапазон 18-23 години (93,8%), като най-много са тези на 19 (33,5%) и 20 

(17,5%) години. Всички участници знаят преди започването на играта, че ще получат 

реални пари на база на представянето си. Един от участниците не е предоставил данни 

за пола, възрастта и специалността си, както и не е отговорил на по-голямата част от 

въпросите след играта и по тази причина неговите данни са изключени от повечето 

анилизи. В условие без социална мрежи са 131 души (50,8%) и 127 души (49,2%) са в 

условие със социална мрежа. 

 

Анализ на количествените данни 

 

Влияние на социалната мрежа върху общите резултати на участниците 

 

За проверка на това - дали наличието на социална мрежа оказва влияние върху 

ефективността на вземаните решения в отделните кръгове, се използва събраното 

количество омниум бонум. Сравняват се експерименталната група – работеща при 

наличие на социална мрежа с контролната, която работи без социална мрежа (тоест 

всеки самостоятелно).  

В експеримента има още два признака, които разделят групата на изследваните 

лица на две – икономическата ситуация (постоянен растеж и растеж, последван от спад) 

и наличието/липсата на информация за два икономически агрегата – данни за общото 
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количество омниум бонум на пазара в предходния кръг и прогнозните данни за общото 

количество омниум бонум на пазара в настоящия кръг. Ето защо, е важно да се види в 

каква степен тези два признака оказват влияние върху общата събрана сума омниум 

бонум и техният ефект да бъда изолиран от този на социалната мрежа. За тази цел 

цялата извадка на изследваните лица е разделена на 8 групи, всяка от които е уникална 

по отношение на съчетанието на трите признака – социална мрежа, икономически 

агрегати и икономическа ситуация: 

1. Без социална мрежа, постоянен растеж, без агрегати 

2. Без социална мрежа, постоянен растеж, с агрегати 

3. Без социална мрежа, растеж и спад, без агрегати 

4. Без социална мрежа, растеж и спад, с агрегати 

5. Със социална мрежа, постоянен растеж, без агрегати 

6. Със социална мрежа, постоянен растеж, с агрегати 

7. Със социална мрежа, растеж и спад, без агрегати 

8. Със социална мрежа, растеж и спад, с агрегати 

Беше направен дисперсионен анализ, за да се провери,  дали между така 

получените групи има значими разлики по събраното количество омниум бонум. За 

всяка двойка са посочени данните от допълнително проведения Т-test, с цел - измерване 

на точната сила и значимост на връзката. Резултатите са представени в Таблица 7. 

Таблица 7. Разлики в събраното количество омниум бонум между групите 

със и без социална мрежа при контролиране на останалите два признака - T-

оценки и равнище на значимост 

Сравнявани групи T p 

Обща група със социална мрежа/ Обща група без социална 

мрежа (n1 = 127; n2 = 131) 

0,557 0,578 

Без социална мрежа, постоянен растеж, без агрегати/Със 

социална мрежа, постоянен растеж, без агрегати (n1 = 30; n2 = 30) 

0,867 0,390 

Без социална мрежа, постоянен растеж, с агрегати/ Със социална 

мрежа, постоянен растеж, с агрегати (n1 = 35; n2 = 34) 

0,090 0,928 

Без социална мрежа, растеж и спад, без агрегати/ Със социална 

мрежа, растеж и спад, без агрегати (n1 = 33; n2 = 32) 

0,788 0,433 

Без социална мрежа, растеж и спад, с агрегати/ Със социална 

мрежа, растеж и спад, с агрегати (n1 = 33; n2 = 31) 

1,148 0,256 
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Както се вижда от данните, представени в Таблица 7, между групите, работещи 

със и без социална мрежа няма значими разлики в събраното количество омниум 

бонум. Когато се контролират останалите два признака, разликите между групите със и 

без социална мрежа също не са значими (всички стойности на значимостта p в 

таблицата са над 0,05).  

В резултат, може да се заключи, че социалната мрежа не оказва влияние върху 

крайното количество събран омниум бонум от изследваните лица.  

 

Влияние на социалната мрежа върху  

избора на алтернативи в процеса на вземането на решения 

 

За целите на настоящата дисертация е важно не само да се провери доколко 

полезна е социалната мрежа, т.е. – доколко влияе върху резултата на изследваните 

лица, но и също така – в каква степен влияе върху вземането на решения, дори и тези 

решения да не са оптимални и добри.  Ето защо, е важно да се изследва влиянието на 

социалните мрежи върху избора на алтернативите. Експериментът е планиран така, че 

един от доставчиците (С) доставя най-голямо количество омниум бонум. Интересът в 

настоящия анализ е съсредоточен върху това, дали участниците в социалната мрежа ще 

могат да обобщят опита на другите и да разберат, че доставчик С е най-добрата 

алтернатива (макар и най-рискова).  Изследваните лица отново се разделят на осем 

групи по вече представения начин, но като зависими променливи вместо събраното 

количество омниум бонум, се използват абсолютните честоти, с които се избират 

съответно доставчици A, B, C, D.  

Таблица 8. Резултати от теста на Колмогоров-Смирнов (Kоlmogorov-Smirnov) 

за разпределението на абсолютните честоти, с които се избира всеки един от 

четиримата доставчици.  

Доставчик Статистика на 

Колмогоров-Смирнов 

P 

A 0,123 0,000 

B 0,145 0,000 

C 0,108 0,000 

D 0,122 0,000 
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Тъй като разпределението на тези честоти не е Гаусово
3
 (Табл. 8), за търсене на 

значими междугрупови разлики е използван теста на Крускал-Уолис (Kruskal-Wallis) и 

сравнения по двойки – на Ман-Уитни (Mann-Whitney). При изолиране на останалите 

фактори, се вижда, че социалната мрежа няма самостоятелно влияние върху избора на 

доставчик (табл. 9). 

Направените тестове на Ман-Уитни при изолиране на останалите два фактора, 

показват, че социалните мрежи нямат самостоятелно влияние при избора на доставчик 

(табл. 9). В резултат на тези анализи, може да се заключи, че социалната мрежа не 

оказва влияние върху икономическите решения, които вземат изследваните лица в 

експеримента. 

Таблица 9. Ман-Уитни (Mann-Whitney) U оценки на разликите при избора на 

доставчици между групите с и без социална мрежа при контролиране на 

останалите два признака. 

Сравнявани групи Доставчик U p 

Без социална мрежа, постоянен растеж, без 

агрегати/Със социална мрежа, постоянен растеж, без 

агрегати 

A 405,000 0,501 

B 440,000 0,881 

C 368,500 0,226 

D 439,000 0,869 

Без социална мрежа, постоянен растеж, с агрегати/ 

Със социална мрежа, постоянен растеж, с агрегати 

A 529,000 0,425 

B 494,000 0,220 

C 579,000 0,847 

D 589,500 0,947 

Без социална мрежа, растеж и спад, без агрегати/ Със 

социална мрежа, растеж и спад, без агрегати 

A 501,000 0,720 

B 512,500 0,837 

C 470,500 0,447 

D 487,000 0,585 

Без социална мрежа, растеж и спад, с агрегати/ Със 

социална мрежа, растеж и спад, с агрегати 

A 465,500 0,534 

B 388,000 0,095 

C 446,500 0,381 

D 476,000 0,630 

                                                           
3
 Всички проверки за нормалността на разпределението на данните бяха направени с теста на 

Kоlmogorov-Smirnov 
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Високите стойности на p (напр. 0,501) показват, че няма значими разлики при 

избора на доставчик между групите със и без социална мрежа. 

 

Субективна оценка за влияние и важност на социалната мрежа  

при вземането на решения 

 

Следващата стъпка в анализа е субективното възприемане на ролята на 

социалната мрежа в процеса на работата. За изследване на субективната оценка на 

участниците, относно ролята на социалната мрежа при вземането на решенията и за 

постигането на общия им икономически резултат са анализирани отговорите на 

поредица от въпроси.  

Въпреки че представените данни дотук не сочат значимо влияние на социалната 

мрежа върху резултата или избора на доставчик, субективната оценка на участниците в 

експеримента е, че всъщност е точно обратното. Преобладаващата част от изследваните 

лица считат, че мнението на останалите е повлияло както върху вземането на решения 

за избор на доставчик, така и върху крайния резултат, като това влияние е било полезно 

и е довело до по-доброто им представяне в играта. Особено интересни са 

самонаблюденията за честността на даваните оценки в процеса на работата. Голямата 

част от изследваните лица са убедени, че както те самите са се опитвали да бъдат 

честни в оценките си, за да помогнат на другите, така и другите са били честни в своите 

оценки. Подреждайки всички фактори (които в условията със социална мрежа са общо 

6 или 7 в зависимост от това дали са налични икономически агрегати), според 

полезността им при вземането на решения, 31% (40 души) от изследваните лица 

поставят социалната мрежа на първо място (това е най-често поставяният ранг за този 

фактор), а 15% (19 души) – на второ. С други думи, изследваните лица считат, че 

мнението на останалите е било фактор от първостепенна важност за вземането на 

техните решения.  

За разбирането на мотивацията и преживяванията при вземане на икономически 

решения в условия на социална мрежа бяха анализирани данните от четири отворени 

въпроса, на които изследваните лица отговаряха в края на експеримента. Целта беше 

участниците да опишат стратегиите, поведението и отношението си към различните 

компоненти и фактори в играта. За условието без социални мрежи тези въпроси са три: 

1) Опишете как вземахте решение за избор на доставчик? 
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2) Ако имахте стратегия, кога и как се формира? 

3) Какво Ви караше да променяте стратегията си в течение на играта? 

Участниците, които бяха в условието със социални мрежи, трябваше да отговорят 

на още един отворен въпрос в добавка към посочените: 

4)  „Какво изпитвахте като знаехте, че мнението Ви ще стане достояние на 

всички останали?“.  

Анализът на качествените данни беше направен чрез концептуален клъстърен 

анализ.  

Като цяло, при отговорите на първите три въпроса, правят впечатление голямото 

разнообразие и идиосинкретичният подход на изследваните лица към играта. 

Участниците се опитват  да структурират за себе си ситуацията при недостатъчна 

информация за поведението на доставчиците и да открият скрития модел, който да ги 

доведе до най-добър резултат (а някои дори не се стремят към максимален резултат). 

Тази структура е много различна за всяко изследвано лице и ако за едно високата 

оферта означава по-голям шанс за повече омниум бонум, за друго – това е неоправдан 

риск. По същия начин, позитивната оценка от страна на социалната мрежа за определен 

доставчик може да бъде интерпретирана като добра причина той да бъде избран, но 

също така и като сигнал, че той е изчерпал потенциала си към този момент или дори 

като опит за измама от страна на останалите. Някои изследвани лица дори 

одухотворяват доставчиците и се опитват да им се харесат като им дават по-високи 

оценки. По този начин, те се надяват да получат повече продукт от тях. Така едни и 

същи сигнали могат да бъдат интерпретирани по много различни начини и да бъдат 

използвани за постигане на целите, които изследваните лица са си поставили в играта.  

Последният, четвърти въпрос – „Какво изпитвахте като знаехте, че Вашето мнение 

ще стане достояние на всички останали?“, е директно обвързан със социалната мрежа и 

по тази причина, на отговорите му ще бъде отделено повече внимание. Начинът, по 

който е зададен, предполага изследваните лица да споделят личното си емоционално  

отношение към този компонент от експеримента.  Отговорите на изследваните лица се 

разпределят в следните клъстъри: 

1) Първият голям клъстър в отговорите на този въпрос може да бъде наречен 

„Липса на ясно изразени емоции
4
“. Той обхваща всички онези хора (44 души; 

35%), които са споделили, че участието в социалната мрежа не е предизвикало 

                                                           
4
 Всички имена на клъстъри и подклъстъри са дадени от автора на настоящия текст 
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емоционална реакция у тях по време на експеримента. Този клъстър може да се 

раздели на три подклъстъра: 

- „Нищо особено“. Това е най-типичният отговор при първия подклъстър. За 

изследваните лица, които попадат тук, очевидно няма голямо значение, че 

мнението им е публично достояние. Интересен отговор към този подклъстър е 

на един участник, който казва, че не си е позволил да изпитва нищо, тъй като 

в търговията не трябва да се намесват емоции. 

- „Безразличие“. Типичното за отговорите от този подклъстър е, че изследваните 

лица са посочили, че за тях е безразлично това, че мнението им е достояние на 

останалите.  

- „Спокойствие“. Отговорите на изследваните лица, които попадат в този клъстър 

са концентрирани около това да споделят, че социалната мрежа не е 

предизвикала притеснения и те са изпитвали спокойствие по отношение на 

това, че са част от нея.  

2) „Положително влияние“. В този клъстър (44 души; 35%), попадат участници, 

които считат, че могат да окажат влияние върху играта на останалите и го 

правят с цел - да им помогнат. Някои от тях изпитва удовлетворение, че 

мнението им ще помогне на другите.   

3) „Съзнателно заблуждаване“. Една малка част от хората са се опитали да 

използват социалната мрежа за собствена изгода, в ущърб на останалите (7 

души; 6%). Изследваните лица, попадащи в този клъстър, споделят, че са 

предоставяли невярна информация, за да попречат на играта на другите и така, 

самите те да спечелят повече. Затова, когато са доволни, например, не го 

отразяват, за да не видят другите участници или когато получават доста повече 

от очакваното, казват че не са много удовлетворени.  

4) „Влияние върху другите“. В този клъстър са обособени онези участници (14 

души; 11%), които са отговорили, че участието в социална мрежа им е донесло 

усещането, че могат да повлияят върху останалите, но не са пояснили за какво 

влияние точно става дума. Акцентът тук е върху усещането за власт и 

убедеността в това, че останалите ще се повлияят.  

5) Последният клъстър, който ще бъде разгледан, носи името „Общност“. В него 

влизат отговорите на 24 изследвани лица (19%). Обединяващият мотив в 

отговорите на изследваните лица, попаднали тук, е чувството за сплотеност, 

взаимопомощ и отговорност. Този клъстър се разглежда отделно от „Позитивно 
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влияние“, защото докато там акцентът е върху личното желание за обективност 

и помощ, тук на преден план е усещането за свързаност с останалите, от което 

вече вторично произлиза отговорността и потребността за полезност. Основните 

подклъстъри, на които може да бъде разделен са: „Чувство за взаимопомощ“, 

„Желание за полезност“ и „Отговорност“  

Някои отделни отговори и групи отговори не са достатъчно добре представени, за 

да се обособят в отделни клъстъри. По-интересните сред тях са: „Задоволство“ и 

„Колебание“.   

 

 

Изводи 

 

Експериментът показа, че изследваните лица, определено считат, че социалната 

мрежа има много важна роля за тях, когато вземат решения. Отношението им към нея е 

силно позитивно. Участниците са убедени, че мнението на останалите сериозно е 

повлияло върху техните избори и върху крайния резултат, който са получили. Нещо 

повече, те са категорични, че това влияние е било положително и е довело до повече 

събран омниум бонум. Изследваните лица споделят, че са били в повечето случаи 

честни с останалите и също така, не подлагат на особено съмнение честността на 

другите. В обобщение на всичко това, социалната мрежа е поставена на първо място, 

като най-полезен фактор и изпреварва дори фактори като собствените решения, взети в 

предходните кръгове и разликата между обещано и доставено количество омниум 

бонум. Хората изглеждат убедени, че взаимодействието с останалите е във висока 

степен важно и полезно за тях. 

По-голямата част от изследваните личностни характеристики не показват пряка 

връзка с така описаното отношение на изследваните лица към социалната мрежа. Все 

пак, въз основа на данните, могат да се изведат две тенденции. Първата е - хората, 

които са по-съзнателни се влияят по-малко от мнението на останалите при вземането 

на решения. Тъй като характеристиката съзнателност се свързва със самодисциплина, 

организираност, стремеж към постижения и предпочитания към добре планираното 

поведение, за сметка на спонтанното, е логично социалната мрежа да оказва по-малко 

влияние върху решенията, които тези хора вземат, за сметка на предварително 

начертания план и собствената преценка за играта.  

Втората установена тенденция е по-неочаквана. Според направените анализи 

хората, които са с по-високи показатели по личностната характеристика 
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сътрудничество, са в по-голяма степен убедени, че останалите са били нечестни с тях. 

Сътрудничеството се свързва с висока степен на доверие в останалите и теоретично е 

напълно антагонистично на подобен тип подозрения в тяхната искреност и 

добронамереност. Може би тук става дума за феномен, който е специфичен за 

виртуалните социални мрежи и е свързан с вече описаната сигнална теория на Дж. 

Донат. Цената на лъжата и измамата във виртуалното пространство е много ниска, а 

хората, които са по-склонни да вярват на другите, са доста по-вероятните потърпевши 

от това. Ето защо, точно те може би са научили по най-директния и болезнен начин 

какви са последиците от доверието онлайн. Естествено, това е предположение, което не 

може да бъде потвърдено в рамките на експеримента. Все пак, по-рано в този текст вече 

бяха посочени изследвания, според които едни и същи личностни характеристики водят 

до различен тип поведение и нагласи в реалността, от една страна, и онлайн, от друга.  

Посочените резултати от дескриптивния анализ на самооценъчните въпроси, 

относно ролята на социалната мрежа не се потвърждават от данните за обективното 

влияние на социалната мрежа върху резултата и избора. Макар участниците 

недвусмислено да заявяват важната роля на социалната мрежа, се оказва, че на 

практика, когато бъдат изолирани останалите фактори, тя не влияе върху 

икономическите постижения. Липсва каквото и да е влияние от нейна страна и при 

избора на определен доставчик (например C, който сумарно дава най-много омниум 

бонум), т.е. – тя не води до консолидиране на мнението по отношение на конкретен 

доставчик. От тези резултати възниква парадоксалната ситуация, в която участниците 

са убедени субективно, че социалната мрежа е полезна и важна за избора и резултата 

им, но обективно тя не влияе върху нито едно от двете.  

Обяснение на това противоречие може да бъде намерено в качествените данни. 

Това, което разказват изследваните лица в отворените въпроси, разкрива една 

еклектична и много разнообразна картина от стратегии и подходи, които понякога дори 

не обслужват очевидната цел да се постигне по-добър икономически резултат.  

Сигналите, които участниците получават, биват интерпретирани и пречупени през 

индивидуалната призма на всеки и водят до различен тип поведение. Ако един 

участник иска да избере доставчик, от когото останалите са доволни, защото счита, че 

той ще му даде повече омниум бонум, то друг държи да избере някой, който е 

предизвикал недоволство, защото счита, че той ще се реваншира. Ако един участник 

вярва, че позитивните оценки стимулират доставчика да дава повече продукт, то друг 

счита, че само онези оценки, които са подчертани от програмата в определен цвят 
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(който е напълно случаен) сочат към печелившия доставчик. Ето как социална мрежа 

дава едни и същи сигнали, които се възприемат по различен начин. Това не отменя 

важността, която те носят за отделния участник, но последиците няма как да бъдат 

поставени под един и същи знаменател и да бъдат интерпретирани само чрез 

количествени анализи. Това може да съдържа и отговора на получения парадокс – 

социалната мрежа е важна и значима за хората, но ефектът, който тя има върху 

поведението им е индивидуален и затова не може да бъде установен еднозначно за 

„средностатистическия човек“. Също както в реалния живот, във виртуалността този 

човек се оказва изкуствен и нефункционален за разбирането на поведението на 

индивида, дори и когато става дума за ситуация с толкова ясно определена цел като 

тази в експеримента. Всеки участник в мрежата си има своите мотиви и избира най-

уместните, според него, начини да ги следва. Ето защо, изследването на 

характеристиките и влиянието, което виртуалните социални мрежи имат, не може да 

мине без качествен, идиографски анализ на субектите, които взаимодействат в тях. 

Това е основният извод, който може да бъде направен от проведения експеримент за 

ефекта на виртуалните социални мрежи върху вземането на икономически решения.  

 

 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Създаден е интегриран модел, чрез който се описва участието на човека във 

виртуалните социални мрежи. Трикомпонентната структура на този модел обхваща 

личностните качества на индивида, особеностите на неговото поведение във 

виртуалните социални мрежи и резултатите от участието му в тях.  По-голямата част от 

постулираните в модела връзки са потвърдени чрез емпирично изследване.  

Установява се, че личностните качества не могат да обяснят достатъчно добре 

многообразните аспекти на поведението във виртуалните социални мрежи и по тази 

причина е нужно да се търсят и други предиктори на това поведение. 

Резултатите от емпиричните изследвания показват, че съществуват определени 

личностни характеристики и видове виртуално поведение, които обясняват 

натрупането на социален капитал, вземането на важни решения за живота на индивида, 

общата удовлетвореност от живота и евентуална склонност към отлагане на 

задълженията. 
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Емпирично са изведени измеренията, в които хората описват разликите между 

своя реален и виртуален Аз. Това е постигнато чрез концептуален клъстърен анализ на 

данни от полуструктурирани интервюта.  

Емпирично са изведени и тествани скàли, които да опишат някои от основните 

поведения във виртуалните социални мрежи, както и резултати от участието в тях, като 

например Артистично себепредставяне и Влияние на социалната мрежа при вземане 

на решения. 

Настоящият дисертационен труд допринася за разбирането на начина, по който 

виртуалните социални мрежи влияят върху вземането на решения в професионален 

контекст. Според резултатите от проведения интердисциплинарен икономико-

психологически експеримент, съществува тенденция хората да считат, че социалните 

мрежи са изключително важни за вземането на правилни икономически решения. 

Всъщност, според субективната преценка на участниците в експеримента, виртуалните 

социални мрежи са най-полезният фактор при вземането на такива решения. Струва си 

да се отбележи, че тази преценка е направена на фона на липса на реален ефект от 

страна на социалните мрежи върху икономическите постижения и направения избор. С 

други думи, хората са убедени, че виртуалната комуникация допринася за по-

адекватното им поведение в професионален контекст, дори когато това не е така.   
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