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Основна цел:
Да бъде разработен интегративен модел за идентифициране проблемното и
патологично хазартно поведение при младежи в ранна зряла възраст. Този модел ще
бъде изготвен на базата на изследване с емпирично валидизирани психологически
методики и ще бъде използван за извеждане на психологически препоръки и мерки
за намаляване и справяне с пристрастяването към хазарта. Проектът си поставя и
следните подцели:

Респондентите са 126
студенти на възраст между
19 и 23 години

1. Конструиране на скринингова методика за оценка на проблемното и патологично
хазартно поведение.
2. Идентифициране на психологическите и социалните рискови и протективни
фактори, свързани с хазартното поведение.
3. Извеждане на специфичен профил на хората с проблемна и патологична хазартна
зависимост в ранна зряла възраст, което има голяма приложна ценност и може да
послужи за обогатяването на терапевтичната и консултативна практика и
предприемането на емпирично базирани интервенции

Етапи:


теоретичен обзор и анализ на резултати от проведени изследвания с цел
извеждане на концептуалната рамка за изследване на разглежданата
проблематика;



подбор, конструиране, адаптиране, стандартизиране и валидизиране на
психологически инструменти за изследване на проблемното и патологично
хазартно поведение в юношеска и младежка възраст;
провеждане на пилотно проучване с избраните инструменти за проверка на
надеждността и приложимостта в български условия;
провеждане на изследване за протективните и рискови фактори, свързани с
проблемното и патологично хазартно поведение при студенти;
обсъждане на приложимостта и значението за българския контекст и социална
практика;
при разпространението на резултатите и интегрирането и интегриране на
методологията и резултатите от изследването в лекционни и семинарни курсове
за студенти в магистърска програма по Психология на здравето






Изводи:







НЕ СЕ ОТКРИВАТ ЗНАЧИМИ РАЗЛИЧИЯ ПО ПОЛ.
ЛИЧНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ПРОБЛЕМНОТО ХАЗАРТНО ПОВЕДЕНИЕ СА
СЛАБА ДОБРОСЪВЕСТНОСТ И СИЛНИ НИВА НА НЕВРОТИЗЪМ И ТЪРСЕНЕ НА УСЕЩАНИЯ.
НЕГАТИВНИТЕ ЕМОЦИОНАЛНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ КАТО СТРЕС И ТРЕВОЖНОСТ (НО НЕ И
ДЕПРЕСИЯТА) СЕ СВЪРЗВАТ С ПО-СЕРИОЗНА ВЪВЛЕЧЕНОСТ В ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ.
РЕГРЕСИОННИТЕ АНАЛИЗИ РАЗКРИВАТ, ЧЕ ДА ИГРАЕШ ЗА УДОВОЛСТВИЕ И ДА ПРИПИСВАШ
ЛИЧЕН СМИСЪЛ В ИГРИТЕ НА ХАЗАРТ (ИДЕНТИФИЦИРАНА РЕГУЛАЦИЯ), КАКТО И ДА ИГРАЕШ,
ЗА ДА ЗАБОГАТЕЕШ (ВЪНШНА РЕГУЛАЦИЯ) СА ЗНАЧИМИ МОТИВАЦИОННИ ПРЕДИКТОРИ НА
ТЕЖЕСТТА И НА ЧЕСТОТАТА НА ЗАЛАГАНЕ В ХАЗАРТНИ ИГРИ.
ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПОДКРЕПЯТ ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЛИЧНОСТНИТЕ ЧЕРТИ,
РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА МОТИВАЦИЯ И ЕМОЦИОНАЛНИТЕ СЪСТОЯНИЯ.
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