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АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА

Психологията на здравето е относително нова област, в която идеите и темите

непрекъснато се развиват и обогатяват, като акцентът е върху психологическите аспекти,

свързани с подобряването и поддържането на здравето. Психичното здраве представлява

процес на позитивно оптимално функциониране и благополучие, разгръщащ се през целия

живот и включващ самоинциирани практики за преживяване на радост, удовлетвореност и

оптимизация на позитивните личностни характеристики.

В епохата на информационните технологии Интернет моделира начините на

мислене, на работа, на общуване, на търсене на информация, на удовлетворяване на

различни потребности. Всекидневно обновяваните и усъвършенствани онлайн

приложения стават все по-привлекателни и интуитивни, което е предпоставка човек да

загуби контрол над употребата си, особено когато тя води до преживяване на позитивни

емоции. Прекомерната употреба на Интернет е проблем, когато престава да бъде

допълнение на останалите сфери от живота и се превръща в техен заместител, като се

правят опити за непълноценно задоволяване на потребности онлайн. Интернет

потребителите нарастват всяка година, като проникването на Интернет в България е 51%

към юни 2012 г. (Internet World Stats European Union, 2012).

Универсалната природа на Интернет го превръща и в източник на информация за

здравето. Лесно може да бъде намерена здравна информация, както от надеждни, така и от

напълно непрофесионални източници онлайн. Тази информация обикновено стимулира

неоснователните притеснения на потребителите, склонността им към

самодиагностициране и последващите им съмнения за решенията на лекарите. Този

проблем се появява заедно с насърчаването на повишената информираност и въвлеченост

на пациентите в лечението им. Важно е да се намери отговор на въпроса каква е

каузалността във взаимовръзките между Интернет зависимост, киберхондрия и здравна

тревожност и да се установи дали прекомерната употреба на Интернет стимулира

киберхондрията.
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Концептуалната рамка на дисертационното изследване включва доминиращите

идеи в съвременната психология на здравето за дефиниране на Интернет зависимостта,

киберхондрията и благополучието. Теоретичният и експериментален е фокус е върху

изясняване на взаимовръзките на Интернет зависимостта, киберхондрията и

благополучието. В тази насока отправна точка при организацията на дисертационното

изследване е идеята, че прекомерната употреба на Интернет и киберхондрията, освен че са

свързани помежду си, се свързват и с понижени нива на благополучие. Въз основа на този

интегративен подход към изследваните проблеми, са поставени целта, задачите и

организацията на емпиричното изследване.

В теоретичен план целта на настоящото изследване е да представи различните

теоретични подходи към Интернет зависимостта и да се фокусира върху теорията на К.

Янг, която дефинира Интернет зависимостта като разстройство на контрола на импулса

(Young, 1996). Авторката съставя инструмент за измерване на Интернет зависимостта и

извежда осем критерия за диагностициране на Интернет зависимост, които са

приспособени от диагностичните критерии за патологичен хазарт по DSM-IV. Тези

критерии служат за отличаване на стандартното използване на Интернет от проблемното,

което е проява на зависимост. Наличието на пет от тези осем критерия се смята за

индикация за Интернет зависимост: 1) мисли за Интернет; 2) потребност от постоянно

нарастване на времето, прекарвано в Интернет; 3) неуспешни опити за намаляване на

употребата; 4) отказване при опити за намаляване на употребата; 5) използване на

Интернет по-дълго от първоначално предвиденото; 6) пренебрегване на важна работа,

връзка, образователна възможност заради Интернет; 7) лъжи за времето, прекарвано в

Интернет; 8) използване на Интернет за избягване на дисфорични настроения. Въпреки че

Интернет зависимостта се свързва с постоянно нарастване на времето, прекарано онлайн,

не времето е определящо за зависимостта, а наличието на негативни последици в живота

на потребителя. Негативните последици от Интернет зависимостта се простират във

всички сфери от живота на човек. Най-тежки са последствията в междуличностните

взаимоотношения на човека - зависимият се откъсва от връзката си с интимния партньор,
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пренебрегвайки го както емоционално, така и в споделените им отговорности (Young,

1996, 1999).

Теоретичната постановка на киберхондрията следва модела на Р. Уайт и Е. Хорвиц

(White, Horvitz, 2009а), според който тя се дефинира като неоснователна ескалация на

притесненията за разпространена здравна симптоматика, настъпила след преглеждане на

резултатите от търсене и литературата в Интернет. Авторите установяват, че здравните

притеснения корелират с ескалацията на притесненията за здравето, продължителността

на сесиите, броя търсения и броя посетени страници. В синхрон с когнитивно-

поведенческата парадигма, Р. Уайт и Е. Хорвиц отдават голямо значение на грешките в

преценката на информацията за развитието на киберхондрията. При въвеждане на

понятието киберхондрия се базираме на дефинициите за здравната тревожност и правим

преход към здравната тревожност, породена от Интернет съдържания. Здравната

тревожност се дефинира като притеснение за здравето при отсъствието на патология или

прекомерно притеснение при наличието на не голям здравословен проблем (цит. по

Gravatt & Brown, s.a.). Когнитивно-поведенческата теория постулира, че хората с

повишена здравна тревожност интерпретират информацията, свързана с медицински

състояния, по катастрофичен начин и се оценяват като високо-рискови за развитие на

усложнения (цит. по Baumgartner & Hartmann, 2011). Пренасянето на тези теоретични

познания към здравната тревожност, стимулирана от информацията онлайн, представлява

основата на приетата теоретична рамка на изследване на киберхондрията.

Базисна теоретична рамка за организация на емпиричното изследване е

постулираната взаимосвързаност на Интернет зависимостта с понижените нива на

благополучие, изразяващо се в повишена депресивност (Caplan, 2002, 2003; Morahan-

Martin & Schumacher, 2000; Armstrong, Phillips, & Saling, 2000; Young, 1998; Young &

Rodgers, 1998b; Morrison & Gore, 2010; Ybarra et al., 2005) и понижена самооценка (Niemz

et al., 2005; Armstrong et al., 2000; Young & Rodgers, 1998b; Shapira et al. 2000).

Изследванията на здравната тревожност показват, че в по-тежките си форми, достигащи

до хипохондрия, тя се изразява в страх и дистрес, понижаващи чувството за благополучие

на индивида (цит. по Gravatt & Brown, s.a.). Този функционален акцент предпоставя

кристализирането на основното ни тезисно допускане, че между Интернет зависимост,

тревожност, породена от търсене на здравна информация онлайн, и киберхондрия, от една
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страна, и благополучие, от друга страна, съществува обратнопропорционална връзка.

Теоретичните и инструментални модели на благополучието, включени в изследването, са:

психологическо благополучие, субективно благополучие и евдемонично благополучие. В

съгласие с теоретичната структура на изследването сме насочили интереса си и към

измерване на депресивните настроения и самооценката във връзка с Интернет

зависимостта, здравната тревожност, породена от търсене на информация онлайн и

киберхондрията.

Теоретичният модел на дисертацията е обогатен и с допускането на съществуващи

ефекти на личностните характеристики върху склонността към Интернет зависимост,

здравна тревожност и киберхондрия. К. Янг и Р. Роджърс (Young & Rogers, 1998a)

констатират, че зависимите потребители могат да се характеризират като саможиви,

разчитащи на себе си, бдителни. Изследователите също така приемат социалните

конвенции в по-слаба степен от останалите, имат развито абстрактно мислене и са

подчертано емоционално реактивни и чувствителни. Потребителите с добре развито

абстрактно мислене вероятно се привличат от интелектуалната стимулация, която

Интернет и компютрите предлагат – не само като продукт, готов за използване, но и с

възможности за разработване. Невротизмът е фактор, традиционно свързван със здравна

тревожност и хипохондрията, както и с по-ниска оценка на личното здраве (цит. по

Williams, 2004).

Дизайнът на изследването е организиран в съответствие с представената

теоретична постановка, като са използвани различни инструменти за измерване на

изследваните конструкти.

Целта на дисертацията е теоретичното и емпирично изследване на взаимовръзките

и взаимовлиянието между Интернет зависимостта, тревожността, породена от търсене на

здравна информация онлайн, киберхондрията, различни аспекти на благополучието и

личностните характеристики.

За реализацията на целите и задачите на дисертационния труд е осъществена

адаптация за българската социокултурна среда на използваните въпросници за измерване

на: Интернет зависимост на К. Янг (IAT), използване на Интернет на О. Егер и М.

Раутерберг, тревожност, породена от търсене на здравна информация онлайн на С. Грават

и М. Браун, киберхондрия на Р. Уайт и Е. Хорвиц, депресивни симптоми – кратка версия
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на Л. Радлоф (CES-D 8), личностни черти (Mini-IPIP) на М. Донелан и колеги,

евдемонично благополучие (QEWB) на А. Уотърман и колеги. Използвани са и

въпросници, адаптирани за български условия.

В приложно-практически план резултатите от проведеното изследване са

ориентирани към по-задълбочено разбиране на Интернет зависимостта и киберхондрията,

което да даде възможност за скрининг на психологическите особености на хората, които

са склонни към прекомерна употреба на Интернет и са с повишена здравна тревожност,

стимулирана от търсене на здравна информация онлайн. Очакваме, че интегрирането на

направените изводи може да е полезно за практиката на консултантите при работата им с

хора с изразена Интернет зависимост и киберхондрия.

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертацията е структурирана в увод, три глави и заключение. В приложение са

представени използваните и адаптирани за българския социокултурен контекст

въпросници. В първа глава (Теоретични подходи към изследване на Интернет

зависимостта, киберхондрията и благополучието) са представени последователно трите

ключови за темата понятия. Следва въвеждане в тематиката за Интернет и начинът, по

който той влияе върху комуникацията и отношението на потребителите към света. В

началото е въведено понятието Интернет зависимост, като са представени различни

дефиниции, диагностични критерии и разновидности на проблема. Обърнато е внимание

на терминологичните и същностните разминавания между авторите по отношение на

Интернет зависимостта. Осъществен е теоретичен синтез на обяснителните модели на

Интернет зависимостта според различни изследователи. Представени са диагностичните

критерии за Интернет зависимост, които използват И. Голдбърг (цит. по DiNicola, 2004),

Н. Шапира и колеги (Shapira et al., 2003) и Д. Гриинфийлд (Greenfield, 1999). М. Грифитс

(Griffiths, 1998) държи да се прави разграничение между зависимост към Интернет и

използване на Интернет, като среда и средство за задоволяване на друга зависимост. Той

отдава своите изследователски предпочитания на изследването на случаи (case studies),

тъй като смята, че Интернет зависимостта е изключително рядка. Р. Дейвис (цит. по

DiNicola, 2004) предлага когнитивно-поведенчески модел в, който противно на повечето
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изследователски модели, депресивните настроения са едни от далечните фактори,

допринасящи за Интернет зависимостта при определени условия. К. Янг (Young, 1999)

характеризира Интернет зависимостите като временно бягство от проблемите и извежда

четири вида знаци, които активират зависимото поведение: предпочитани Интернет

приложения, емоции – вълнение за преживяването на облекчение и удоволствие онлайн,

когниции – търсене на изход в обекта на зависимост и житейски събития –

неудовлетвореността води до развиване на зависимост. Авторката обвързва Интернет

зависимостта с ниската самооценка и клиничната депресия. Обърнато е специално

внимание на когнитивно-поведенческата терапия на Интернет зависимостите. Тя се базира

на допускането, че мислите определят чувствата. От клиентите се изисква да разпознаят

тези мисли, които водят до чувства, предизвикващи зависимите им поведения и да усвоят

нови умения за справяне. В ранната си фаза терапията се фокусира върху поведението на

клиента и видовете ситуации, в които се появява проблемът. При задълбочаване на

терапията се обръща внимание на когнитивните изкривявания и тяхното влияние върху

поведението на потърпевшия. Когнитивно-поведенческата терапия прибягва до методи

като групи за подкрепа, дневник на мислите, моделиране в терапия, стратегии за справяне,

осъзнаване на изкривяванията (Young, 2007). Параграф 2.5. разглежда различните подходи

към характеризиране на оналйн комуникацията и оценяването й в положителна и в

отрицателна светлина по отношение на благополучието на индивида и развитие на

социални умения. Част от изследователите обвързват Интернет зависимостта с някои

видове общуване оналйн (Young, 1996; цит. по Caplan, 2005; Meerkerk, Eijnden, Vermulst,

& Garretsen, 2007). Въпреки това, авторите разграничават комуникацията предимно с

непознати от тази с приятели и близки. Първият вариант се свързва с по-висока

депресивност, особено за социално-изолираните хора. Описват се и подходи към Интернет

комуникацията, които я представят като полезна, водеща до повишено благополучие и

понижени депресивни настроения.

Третата част от първа глава е посветена на проблема за здравната тревожност и

киберхондрията. Първо се извършва въведение в проблематиката на здравната тревожност

и хипохондрията като се представят дефиниции на конструктите. Според наръчника DSM-

IV най-отчетливата характеристика на хипохондрията е погълнатост от неотговарящата на

действителността мисъл, че човек има сериозна болест или е заплашен от развитието на
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такава. Често убедеността в наличието на болест не се влияе от успокоения и уверения за

липса на проблем, дори и от множество лекари, като води до влошено функциониране

(Abramowitz, Deacon, & Valentiner, 2006). Според когнитивно-поведенческите теории

острата форма на здравна тревожност (хипохондрия) се проявява при устойчива

тенденция за погрешно интерпретиране на телесните изменения и на нееднозначна

здравна информация (от изследвания, прегледи и от медиите) по посока на наличието на

сериозна болест (Salkovskis, Rimes, Warwick, & Clark, 2002). Погрешните убеждения се

поддържат от същите стратегии, с които хората се опитват да се справят със здравната си

тревожност – опити за предотвратяване на болестта, избягване, опити за изясняване на

здравното състояние. Тези поведения на търсене на сигурност възпрепятстват хората да

усвоят информация, която би отхвърлила погрешните им убежденията. Именно това е

обяснението на феномена хората със здравна тревожност да засилват притесненията си

при търсене на здравна информация онлайн, противно на намерението им да се успокоят.

Търсенето на здравна информация в Интернет е следващата тема, към която преминава

изложението, тъй като това е основната дейност, свързана с киберхондрията. Разгледани

са особеностите на уеб търсенето, грешките, които потребителите обикновено допускат

при интерпретация на информацията и характеристиките на хората, които търсят

медицинска информация оналйн. Представени са резултати от изследвания на възприетите

показатели за надеждност и достоверност на здравните уеб сайтове. Прави се преход към

влиянието на здравната информация в Интернет върху здравната тревожност. Хората, с

високи нива на здравна тревожност са по-уязвими от медицинската информация, тъй като

те възприемат негативните аспекти на двусмислен текст и не приемат успокоенията на

лекарите или положителната информация за здравословното си състояние. М. Иистин и

Н. Гинзлър (цит. по White & Horvitz, 2009) регистрират връзка между търсенето на

здравна информация в Интернет и осъществяването на визити при лекар, в която

здравната тревожност се явява модератор. Р. Уайт и Е. Хорвиц (пак там) констатират

почти равномерно разпределение между изследваните лица, които твърдят, че Интернет

намалява здравната им тревожност и тези, при които тя се повишава.

Последният параграф от тази тема е отделен на киберхондрията и по-точно на

теоретичната постановка на Р. Уайт и Е. Хорвиц (пак там), които провеждат уникално по

рода си изследване, комбиниращо данните от оналйн логовете от търсене в мрежата на
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анонимни потребители и въпросник, за проучване на поведенията, свързани с търсенето

на здравна информация в Интернет и влиянието й върху здравните притеснения. Авторите

изследват възприятията на потребителите за здравната информация онлайн, опита им с

уеб търсенето и последствията от притесненията им за здравето. Киберхондрията се

характеризира с ескалация на притесненията – от симптоми към сериозни болести. Такава

е и промяната в ключовите думи на търсене – потребителите започват да търсят

информация за редки и живото-застрашаващи болести, които са се появили в резултатите

при търсенето на информация за неспецифични симптоми.

Четвъртата част на първа глава представя теоретичните модели на

психологическото, субективното благополучие и изследванията, констатиращи връзки

между различни аспекти на благополучието, Интернет зависимостта и употребата на

Интернет. Е. Динър (цит. по Waterman et al., 2010) дефинира субективното благополучие

като качеството на живот, по отношение на наличието и честотата на позитивни и

негативни емоции и общата удовлетвореност на човек от живота. В тройната структура на

субективното благополучие удовлетвореността представлява дългосрочна оценка на

собствения живот, а щастието е резултат от съотношението на приятните и неприятните

емоции в настоящето (Keyes, Shmotkin, & Ryff, 2002). Някои изследователи отстояват

мнението, че личностните характеристики обясняват по-голяма част от вариацията на

удовлетвореността от живота, отколкото условията на живот (Kahneman & Krueger, 2006).

Психологическото благополучие се отнася до възприетото процъфтяване на индивида по

отношение на екзистенциалните предизвикателства на живота, като преследване на

смислени цели, личностно развитие, създаване на качествени междуличностни връзки и

пр. К. Риф (цит. по Keyes et al., 2002) предлага мултидименсионален модел на

психологическото благополучие, извеждайки шест дименсии, определящи

процъфтяването: автономия, справяне със средата, цел в живота, себеприемане, позитивни

отношения с другите, личностно израстване. Всяка дименсия представя различни

предизвикателства, пред които хората се изправят в стремежа си към позитивно

функциониране. Авторката дефинира психологическото благополучие като развитие на

истинския потенциал на човека. Последният параграф на първа главата е посветен на

осъществяване на връзка между теориите за използването на Интернет и благополучието.

Представят се два противоположни възгледа за влиянието на Интернет върху
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благополучието на потребителите. Според първия посвещаването на значителна част от

времето на Интернет води до намаляване на реалните контакти на индивида и до

влошаване на качеството на връзките му (Amichai-Hamburger & Ben-Artzi, 2003; Caplan,

2003). В подкрепа на този възглед са резултатите от изследвания, които установяват

връзка между Интернет зависимостта и депресията (Young & Rodgers, 1998b; Caplan, 2003;

Ybarra et al., 2005). Според другия възглед Интернет предоставя възможности за

разширяване и обогатяване на социалните контакти, които се свързват с повишени

самооценка и благополучие (Morgan & Cotten, 2003; Valkenburg & Peter, 2007).

Втора глава представя теоретичната рамка на изследването. Първо се обосновават

избраните теоретични модели. Теоретичните постановки се свързват в модел, обвързващ

Интернет зависимостта, тревожността, породена от търсене на здравна информация

онлайн и киберхондрията с различни аспекти на благополучието и личностните

характеристики. Изследването на Интернет зависимостта се извършва с методиката на К.

Янг (Young, 1998), тъй като сме приели нейната теоретична постановка на Интернет

зависимостта като разстройство на контрола на импулса. Здравната тревожност, породена

от търсене на информация в Интернет, както и киберхондрията, се разглеждат от

когнитивно-поведенческа перспектива. Киберхондрията е концептуализирана и

изследвана на базата на откритията в мащабните изследвания на Р. Уайт и Е. Хорвиц. За

изследване на влиянието на личностните черти върху Интернет зависимостта и

киберхондрията е използван модела „Големите пет”, който е общоприета класификация на

личностни черти, утвърдена в резултат от множеството изследвания в сферата на

психологията на личността в продължение на десетилетия. Благополучието е следващият

основен елемент от емпиричното изследване. Депресивните настроения многократно се

свързват с Интернет зависимостта. За проверяване на тези, както и на допускани от нас

взаимовръзки между депресивността и киберхондрията, сме използвали скала за

измерване на депресивните настроения на Л. Ралдоф (Van de Velde et al., 2008).

Самооценката също се обвързва с Интернет зависимостта, което определя решението ни за

включването й в емпиричния модел. Самооценката е свързана с преживяването на

психологическо благополучие и щастие (Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 2003;

Martín-Albo et al., 2007). Придържаме се към дефиницията на М. Розенбърг на

самооценката като мислите и чувствата на индивида за неговата ценност и важност, т.е.
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общо позитивно или негативно отношение към себе си (цит. по Martín-Albo et al., 2007).

Субективното благополучие представлява концепция за благополучието от хедонистична

гледна точка. Основаваме се на теорията на Е. Динър за субективното благополучие

(Keyes et al., 2002). В настоящата разработка се позоваваме на мултидименсионалния

модел на психологическото благополучие на К. Риф (Ryff & Keyes, 1995), която създава

първия теоретичен модел на психологическото благополучие. Използваме още една

концептуализация на благополучието - евдемоничното благополучие. То също като

психологическото благополучие е концептуализирано на базата на евдемоничния подход

за дефиниране на благополучието, но авторите, които предлагат тази формулировка,

изграждат нов теоретичен модел (Waterman et al., 2010). Евдемоничното благополучие се

свързва с качеството на живот, произхождащо от развитието на най-силния потенциал на

индивида и прилагането му за постигането на съгласувани с Аз-а цели, изразяващи

неговата същност (Waterman, 2008). А. Уотърман и колеги (Waterman et al., 2010)

включват както субективни, така и обективни елементи на благополучие. Субективните

проявления са свързани с преживяване на себеизразяване, породено от успех в

изпълняване на личните потенциали. Обективната страна на евдемоничното благополучие

се изразява в реализиране на поведения, целящи постигането на значими цели, свързани с

осъзнаване и развиване на силните страни на човека и използването им за намиране на

смисъл и посока на живота му. Втора глава завършва с излагане на целта, задачите и

хипотезите на изследването, последвани от представяне на респондентите.

Постановка и организация на емпиричното изследване

Въз основа на осъществената теоретична систематизация на взаимосвързани с

Интернет зависимостта и киберхондрията конструкти, бе формулирана основната цел на

дисертационното изследване, неговите задачи и хипотези.

Цел, задачи и хипотези на изследването

Целта на настоящото изследване е да се проучи дали и в каква степен Интернет

зависимостта и киберхондрията оказват влияние върху благополучието. Изследват се

влиянието и взаимовръзките между Интернет зависимост, тревожност, породена от

търсене на здравна информация онлайн, киберхондрия, различни аспекти на

благополучието и личностните черти.

Във връзка с формулираната цел са поставени следните задачи:
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1. Да се провери факторната структура на въпросниците, които се прилагат за

първи път в български социокултурен контекст.

2. Да се установят нивата на Интернет зависимост и характеристиките на

използване на Интернет от респондентите, нивата на здравна тревожност, породена от

използването на Интернет за здравна информация, на киберхондрия, както и на

субективно и психологическо благополучие.

3. Да се регистрира диференциращата роля на демографските фактори върху

Интернет зависимостта, характеристиките на използване на Интернет, тревожността,

породена от търсенето на здравна информация онлайн, киберхондрията, както и върху

субективното и психологическото благополучие.

4. Да се провери степента на взаимосвързаност между:

 Интернет зависимост, характеристики на използване на Интернет,

тревожност, породена от търсене на здравна информация онлайн и

киберхондрия от една страна и депресивни симптоми, самооценка,

субективно, психологическо и евдемонично благополучие, и личностни

характеристики, от друга страна;

 Интернет зависимост, характеристики на използване на Интернет,

тревожност, породена от търсене на здравна информация онлайн, и

киберхондрия.

5. Да се проследят ефектите на личностните характеристики върху Интернет

зависимостта, здравната тревожност, породена от търсене на здравна информация онлайн

и киберхондрията.

6. Да се установи опосредстваното влияние на:

 личностните характеристики върху благополучието с медиатори

Интернет зависимост, тревожност, породена от търсене на здравна

информация онлайн и киберхондрия,

 Интернет зависимостта върху благополучието с медиатори възприето

позитивно и негативно влияние на Интернет върху живота,

 Интернет зависимостта върху здравната тревожност и киберхондрията с

медиатори Грешки в преценката и ниво на използване на Интернет за

здравна информация.
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Основното ни хипотетично допускане се състои в това, че изследваните конструкти

– Интернет зависимост, тревожност, породена от търсене на здравна информация онлайн,

киберхондрия и благополучие, са взаимосвързани. В съответствие с тази обща хипотеза се

очакват корелационни връзки между изследваните феномени. Предпоставя се влиянието

на личностните характеристики върху нивата на Интернет зависимост, тревожност,

породена от търсене на здравна информация онлайн и киберхондрия. Очаква се, че

личностните характеристики, както и Интернет зависимостта ще влияят върху

преживяваното благополучие, опосредствано от медиатори. Допуска се, че Интернет

зависимостта ще оказва влияние и върху нивата на здравна тревожност и киберхондрия,

опосредствано от медиатори.

Общата изследователска хипотеза е, че между Интернет зависимост, тревожност,

породена от търсене на здравна информация онлайн,  киберхондрия, от една страна и

благополучие, от друга страна, съществува обратна връзка. На тази основа допускаме, че

потребителите, склонни към Интернет зависимост, киберхондрия и здравна тревожност,

преживяват по-ниски нива на благополучие.

Организация и процедура на емпиричното изследване

Респонденти

В изследването участват 615 души, на възраст между 13 и 70 години (X=27,7;

SD=11). За целите на анализите те са разделени в три групи: до 20 години (34%), от 21 до

25 години (31%), над 26 години (35%). Участниците са 40% мъже и 60% жени. Относно

семейното положение, само 27% от респондентите са семейни, т.е. живеят с партньор или

са женени, докато 73% - са несемейни, в това число разведени и овдовели. По отношение

на местоживеенето отново се констатира дисбаланс – 70% от респондентите живеят в

София, 18% живеят в голям град, 9% - в малък и само 3% - в село. Работещите в момента

са 53%, а тези, които не работят са 47%. По показателя образование, в момента на

попълването 58% от респондентите имат завършено средно или средно специално

образование, 2% - са с полувисше и 40% - имат диплома за висше образование.

Преобладават участниците със средно образование, поради големия брой студенти,

включили се в изследването. Констатира се, че 48% от участниците сами заплащат
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достъпа си до Интернет, докато 52% използват Интернет, който се осигурява от друг

(родители, училище, работа или друго).

Процедура на изследване

Изследването се състои в администриране на батерия от въпросници на хора с

различен социално-икономически статус и възраст, които са дали съгласието си да

участват. Въпреки това преобладаващите респонденти са студенти. Въпросниците са

попълвани както на хартиен носител, а така също са изпращани по имейл и са попълвани

на компютър от хора, предварително съгласили се да участват.

Метод на изследване

За изследване на Интернет зависимостта и киберхондрията, както и взаимовръзките

им с благополучието и личностните характеристики в съответствие с поставените задачи,

издигнатата цел и генерираните хипотези е използвана батерия от въпросници, които са

описани по-долу. На част от тях е направена адаптация за българските социокултурни

условия.

Инструментариум

Тест за Интернет зависимост (IAT) на  К. Янг (Young, 1998). Въпросникът се

състои от 20 айтема, описващи поведения, които в зависимост от честотата си, могат да се

свържат с различни аспекти на Интернет зависимост. Използваната скала за оценка е пет-

степенна, Ликъртов тип, и варира от „1 – рядко” до „5 – винаги”. Л. Уидианто и М.

МакМарън (Widyanto & McMurran, 2004) извеждат шест фактора по въпросника, чиято

вътрешна консистентност за българската среда е измерена в настоящото изследване.

Фактор „Изявеност” има висока вътрешна консистентност (α=0,720), а корелацията на

всеки айтем с цялата скала варира от R=0,0450 до R=0,522. За фактор „Прекомерна

употреба” също се констатира висока вътрешна консистентност (α=0,742), като

корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от R=0,377 до R=0,646. Относно трети

фактор „Пренебрегване на работата” се регистрира висока надеждност, при положение, че

е съставен само от три айтема (α=0,604) и корелацията на всеки от тях с цялата скала

варира от R=0,247 до R=0,516. „Нетърпение” е четвъртият фактор, чиято вътрешна

консистентност е ниска в български контекст (α=0,266) и корелацията на всеки от двата,

съставящи го айтеми с цялата скала е R=0,162. Фактор „Липса на контрол” е висока

вътрешна консистентност (α=0,715), като корелацията на всеки айтем с цялата скала
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варира от R=0,497 до R=0,574. Шестият фактор „Пренебрегване на социалния живот” в

български социокултурни условия демонстрира ниска вътрешна консистентност (α=0,170)

и корелацията на всеки от двата айтема с цялата скала е слаба R=0,101. Фактор Интернет

зависимост, обхващащ всички айтеми на въпросника има много висока вътрешна

консистентност (α=0,890), като корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от

R=0,204 до R=0,635.

Въпросник за използване на Интернет на О. Егер и М. Раутерберг (Egger,

Rauterberg, 1996). Той съдържа 37 въпроса, изследващи особеностите на Интернет

употребата: социален аспект на използване на Интернет; характеристики на използването

на Интернет (продължителност, предпочитани приложения и дейности онлайн, контрол

над информацията в Интернет); чувства и преживявания свързани с използването на

Интернет; продължителност на използване на компютър. Приложени са различни скали за

оценка: пет-степенна от Ликъртов тип, варираща от „1 – рядко” до „5 – винаги”; пет-

степенна от Ликъртов тип за емоционално състояние, която варира от „1 - много нервно”

до „5 - еуфорично”; седем-степенни за честота и времева продължителност; дихотомна, с

варианти за отговор – „да” и „не”. Има и отворени въпроси, на които трябва да се

отговори с число, изразяващо брой, часове или сила на контрол на съдържанието в

Интернет в точки.

Въпросник за измерване на равнището на тревожност, породена от търсене на

здравна информация в Интернет, създаден от С. Грават и М. Браун (Gravatt & Brown,

s.a.). Той се състои от 14 айтема, които се отнасят до използването на Интернет за здравна

информация, както и предизвиканите от тази употреба когниции и афекти. Авторите

открояват три фактора: „Убеждение, че здравната информация в Интернет е точна”;

„Степен на използване на Интернет за здравна информация”; „Тревожност, породена от

търсене на здравна информация онлайн”. Двамата учени изключват твърдения 3 и 11 от

факторите и анализите. Скалата за оценка е пет-степенна - Ликъртов тип, и варира от „1 –

изобщо не съм съгласен” до „5 – напълно съм съгласен”. Първи фактор, измерващ

възприетата точност и надеждност на здравната информация онлайн се състои от

твърдения 5, 8 и 9. Вътрешната консистентност на фактора в българска социокултурна

среда е много висока (α=0,805), а корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от

R=0,591 до R=0,721. Втори фактор, се отнася до степента на използване на Интернет като
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източник на здравна информация и включва твърдения 1, 2 и 10. Надеждността на тази

скала е висока (α=0,696), като корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от

R=0,485 до R=0,565. Третият фактор, свързан с преживяваната здравна тревожност при

търсене на информация за здравето в Интернет е съставен от айтеми 4, 6, 7, 12, 13 и 14

Алфа на Кронбах е много висока (α=0,837), което показва вътрешната консистентност на

скалата, а корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от R=0,448 до R=0,716.

Въпросник за киберхондрия на Р. Уайт и Е. Хорвиц (White & Horvitz, 2009),

проучващ особености на търсенето на здравна информация онлайн, ескалация и

устойчивост на притесненията за здравето, грешки в преценката при уеб търсене.

Въпросите в него са 17 и се отнасят до възприятията на потребителите за здравната

информация в Интернет, опита им с онлайн търсенето на здравна информация и

влиянието на Интернет върху техните здравни притеснения. Използвани са няколко типа

скали за оценка: дихотомна, с варианти за отговор – „да” и „не”; Ликъртов тип скали,

вариращи от „1 – никога” до „5 – винаги” и от „1 – изобщо не се притеснявам” до „5 –

изключително много се притеснявам”.

Кратка версия на скалата за депресивни симптоми (CES-D 8) на Л. Радлоф (Van

de Velde et al., 2008). Тя съдържа 8 твърдения, които се оценяват по четири-степенна

Ликъртова скала, която варира от „1 - рядко” до „4 – през по-голямата част от времето”.

От респондентите се изисква да отговорят как са се чувствали през последната седмица.

При проверка на надеждността на скалата в настоящото изследване, се установява, че тя

има висока вътрешна консистентност (α=0,781), като корелацията на всеки айтем с цялата

скала варира от R=0,30 до R=0,671.

Въпросник за измерване на личностните черти (Mini-IPIP) по модела „Големите

пет” на М. Донелан и колеги (Donnellan et al., 2006). Той се състои от 20 айтема и

представлява съкратена версия на въпросника на Голдбърг (IPIP-FFM) (Goldberg, 1999).

Всеки от петте фактора – „Невротизъм”, „Екстраверсия”, „Сътрудничество”,

„Добросъвестност” и „Откритост към нов опит”, се измерва с четири айтема, два от които

са с позитивен смисъл и два с негативен, т.е. реверсивни (изключение е факторът

откритост към нов опит, който е представен от 3 реверсивни айтема и един нереверсивен).

Скалата за оценка е пет-степенна, от Ликъртов тип, която се изменя от „1 – изобщо не се

отнася до мен” до „5 – напълно се отнася до мен”. В български условия напълно се
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потвърждава факторната структура на въпросника и се констатира висока вътрешна

консистентност на факторите.

Скала за самооценка на М. Розенбърг (Rosenberg, 1989). Тя включва 10 твърдения,

изразяващи положителни и отрицателни чувства за собствената личност. Използвана е

четири-степенна скала за оценка, варираща от „1 – напълно съм съгласен” до „4 – изобщо

не съм съгласен”. При проверка на вътрешната консистентност на скалата в българска

социокултурна среда, се установява, много висока надеждност (α=0,837), като

корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от R=0,230 до R=0,656.

Скала за удовлетвореност от живота (SWLS) на У. Павот и Е. Динър (Pavot &

Diener, 1993) е инструмент за измерване на аспекта удовлетвореност на субективното

благополучие. Тя  е съставена от 5 айтема, отразяващи удовлетвореността от начина, по

който човек живее живота си, и от това, какъв е. В настоящото изследване е използвана

пет-степенна Ликъртова скала, която варира от „1 – изобщо не съм съгласен” до „5 –

напълно съм съгласен”. Констатира се, че в български контекст скалата демонстрира

много висока вътрешна консистентност (α=0,805) и корелацията на всеки айтем с цялата

скала варира от R=0,475 до R=0,697.

Въпросник за евдемонично благополучие (QEWB), съставен от А. Уотърман и

колеги (Waterman et al., 2010). Инструментът измерва субективните и обективните

елементи на евдемоничното благополучие. Въпросникът е съставен от 21 айтема,

формиращи един фактор. Приложена е пет-степенна Ликъртова скала, варираща от „1 –

изобщо не съм съгласен” до „5 – напълно съм съгласен”. При проверяване на

надеждността на фактора, се установява, че той има много висока вътрешна

консистентност (α=0,822) и корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от R=0,024

до R=0,552.

Въпросник за психологическо благополучие - кратка версия на скалите за

психологическо благополучие на К. Риф, адаптиран за български условия от Х.

Силгиджиян, С. Карабельова и И. Стефанова. Въпросникът съдържа 18 твърдения, които

се оценяват по шест степенна скала от Ликъртов тип, варираща от „1 – изобщо не съм

съгласен” до „6 – напълно съм съгласен”. Запазва се шест-факторната структура на

оригиналния инструмент, като всеки фактор се формира от по три айтема. Фактор

„Автономия” има умерена вътрешна консистентност (α=0,578) и корелацията на всеки
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айтем с цялата скала варира от R=0,343 до R=0,418. Коефициентът на надеждност на

фактор „Справяне със средата” също е умерен (α=0,594), като корелацията на всеки айтем

с цялата скала варира от R=0,347 до R=0,457. По фактор „Личностно израстване” се

констатира умерен коефициент на надеждност (α=0,565), а корелацията на всеки айтем с

цялата скала варира от R=0,359 до R=0,419. Установява се, че фактор „Позитивни

отношения с другите” проявява умерена вътрешна консистентност (α=0,553) и

корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от R=0,294 до R=0,411. Регистрира се,

че петият фактор „Цел в живота” има висока вътрешна консистентност (α=0,666) предвид

малкия брой айтеми, от които е съставен, като корелацията на всеки айтем с цялата скала

варира от R=0,437 до R=0,515. Последният фактор - „Себеприемане” е с висока вътрешна

консистентност (α=0,704) и корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от R=0,448

до R=0,566.

Поставените в изследването цели и задачи, както и характерът на предполаганите

зависимости между изследваните конструкти, определят средствата, които са използвани

при обработката на получените тестови резултати. Методите включват честотно

разпределение, кростабулации, дисперсионен, корелационен, регресионен и медиаторен

анализи, както и факторни анализи и анализи за надеждност. За практическото

изчисляване на резултатите е използван статистически софтуеърен пакет SPSS 20.0.

Получените резултати са представени във вид на таблици и графики.

Структурна организация на използваните за първи път в български условия

въпросници

Интернет зависимост

Проведен е факторен анализ на въпросника за Интернет зависимост без

предварително зададен брой фактори и с критерии за интерпретация на факторните тегла

по-големи от 0,30. На базата на собствените стойности (>1) са извлечени три фактора,

обясняващи 49% от вариацията, което показва добра структурна валидност (вж. табл. 1).

Първият фактор обяснява значително по-голям процент вариация (34,52%) от останалите

два – съответно 8,63% и 5,76%.

Коефициентът на надеждност на първи фактор е много висок (α=0,862), а

корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от R=0,532 до R=0,665. Въз основа на
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съдържанието на отделните твърдения този фактор може да се нарече „Прекомерна

употреба на Интернет”.

Таблица 1. Ротирана факторна матрица на айтемите за Интернет зависимост

фактори
1 2 3

твърдение 1 0,783
твърдение 2 0,734
твърдение 16 0,716
твърдение 17 0,678
твърдение 6 0,662
твърдение 14 0,660
твърдение 8 0,587
твърдение 5 0,533
твърдение 20 0,731
твърдение 15 0,704
твърдение 11 0,701
твърдение 10 0,673
твърдение 12 0,628
твърдение 19 0,580
твърдение 3 0,524
твърдение 9 0,485
твърдение 13 0,481
твърдение 7 0,637
твърдение 4 0,342 -0,496
твърдение 18 0,367 0,426
процент на обяснена вариация 34,52 8,63 5,76

Алфа на Кронбах (α) 0,862 0,828 0,214

Втори фактор също има много висока вътрешна консистентност (α=0,828), като

корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от R=0,406 до R=0,656. Този фактор

може да бъде наречен „Изявеност на Интернет зависимостта”, основавайки се на

изразената емоционална и когнитивна въвлеченост  на потребителя, заложена в

твърденията – използването на Интернет е емоционално наситено и се възприема като

необходимост и по-добра алтернатива на останалите аспекти от живота.

Третият фактор има нисък коефициент на надеждност (α=0,214), а корелацията на

всеки айтем с цялата скала варира от R=0,051 до R=0,215. Трите айтема, влизащи в

състава му, трудно могат да се използват за база за изясняване на съдържателно ядро.
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Въпреки, че се извличат три фактора, за бъдещи изследвания в българска среда се

препоръчва придържането към двуфакторно решение, поради ниската надеждност на

третия фактор.

Тревожност, породена от търсене на здравна информация в Интернет

На базата на варимакс ротация на интеркорелациите се потвърждава трифакторната

структура на инструмента. Твърденията са разпределени по факторите, по които имат най-

високо тегло, като критерият за интерпретация на факторните тегла е стойността им да е

по-голяма от 0,30 (вж. табл. 2).

Таблица 2. Ротирана факторна матрица на айтемите за здравна тревожност,

породена от здравна информация онлайн

фактори
1 2 3

Твърдение 3 0,810
Твърдение 4 (здравна тревожност) 0,750
Твърдение 6 (здравна тревожност) 0,712
Твърдение 7 (здравна тревожност) 0,636
Твърдение 13 (здравна тревожност) 0,584
Твърдение 2 (използване на Интернет за здравна информация) 0,555
Твърдение 9 (точност на здравната информация в Интернет) 0,834
Твърдение 5 (точност на здравната информация в Интернет) 0,789
Твърдение 8 (точност на здравната информация в Интернет) 0,751
Твърдение 11 0,733
Твърдение 12 (здравна тревожност) 0,528 0,611
Твърдение 14 (здравна тревожност) 0,363 0,568
Твърдение 10 (използване на Интернет за здравна информация) 0,533
Твърдение 1 (използване на Интернет за здравна информация) 0,523
Процент на обяснена вариация 37,27 15,77 7,31
Алфа на Кронбах (α) 0,838 0,805 0,714

Процентът на обяснена вариация при трифакторно решение е 60,34%, което

показва добра структурна валидност. Първият фактор обяснява най-голяма част от

вариацията – 37,27 %, вторият – 15,77% и третият – 7,31%.

Стремежът за търсене на здравна информация, въпреки повишаващата се в

резултат от това здравна тревожност, е темата, която обединява твърденията, включващи

се в първия фактор. Коефициентът на надеждност на факторa е много висок (α=0,838), а
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корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от R=0,518 до R=0,677. Този фактор

може да се нарече „Тревожност, породена от търсене на здравна информация онлайн”.

Втори фактор е съставен от три твърдения с високи факторни тегла и това са трите

твърдения, отнасящи се до убеждението, че здравната информация в Интернет е точна.

Факторът съвпада напълно с изведения от авторите. Вътрешната консистентност на

скалата е много висока - α=0,805, а корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от

R=0,591 до R=0,721.

Трети фактор не е много смислово определен, тъй като съчетава характеристики,

както на здравната тревожност, породена от търсене на здравна информация в Интернет,

така и на използването на Интернет за здравна информация. Въпреки това показателят за

надеждност е висок (α=0,714), а корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от

R=0,357 до R=0,521.

Добавянето на твърдения 12 и 14 към първи фактор, по който получават

относително високи факторни тегла, дори води до повишаване на вътрешната му

консистентност (α=0,857). По този начин в трети фактор остават три айтема и

надеждността му се понижава пренебрежимо (α=0,704), така че остава висока. По -важното

е, че с тези твърдения (11, 10, 1), третият фактор се определя смислово като „Използване

на Интернет за здравна информация”.

Изводът е, че в български условия се констатира трифакторна структура на

въпросника за здравна тревожност, свързана с информацията в Интернет. Извлечените

фактори са с висока надеждност. За бъдещи изследвания в български контекст се

препоръчва придържането към трифакторно решение, при което в трети фактор участват

твърдения 11, 10 и 1, а твърдения 12 и 14 се отнасят към първи фактор.

Личностни черти

За проверка на структурата на въпросника за измерване на личностни черти (Mini-

IPIP) на М. Донелан и колеги е проведен конфирматорен факторен анализ по метода на

главните компоненти. Отново е използвана варимакс ротация на интеркорелациите и

критерият за интерпретация на факторните тегла е наличието на стойност по-голяма от

0,30. Петфакторната структура на инструмента се потвърждава напълно в български

контекст (вж. табл. 3).
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Общият дял на обяснена вариация при петфакторното решение е 54,66%, което е

индикация за добра структурна валидност. Първият фактор обяснява 15,83% от

вариацията. В него влизат четирите твърдения, които измерват личностната

характеристика „Невротизъм – емоционална стабилност“ с най-високи факторни тегла.

Вътрешната консистентност на скалата е висока - α=0,705, а корелацията на всеки айтем с

цялата скала варира от R=0,443 до R=0,525.

Вторият фактор обяснява 12,47% от вариацията и обединява четирите твърдения с

най-високи факторни тегла, които се свързват с личностната черта „Екстраверсия –

интроверсия“. Коефициентът на надеждност на скалата е висок (α=0,730), като

корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от R=0,494 до R=0,540.

Таблица 3. Разпределение на твърденията от въпросника за личностни черти, в

три фактора според факторни тегла

Третият фактор, обясняващ 11,08% от вариацията, включва четири твърдения,

които характеризират чертата „Откритост към нов опит – закритост към нов опит“.

Фактор
1 2 3 4 5

Твърдение 14 (Н) 0,758
Твърдение 4 (Н) 0,744
Твърдение 9 (Н) 0,711
Твърдение 19 (Н) 0,622
Твърдение  1 (Е) 0,763
Твърдение 11 (Е) 0,758
Твърдение 16 (Е) 0,700
Твърдение 6 (Е) 0,685
Твърдение 10 (О) 0,728
Твърдение 15 (О) 0,725
Твърдение 5 (О) 0,685
Твърдение 20 (О) 0,683
Твърдение 7 (С) 0,741
Твърдение 17 (С) 0,729
Твърдение 2 (С) 0,721
Твърдение 12 (С) 0,579
Твърдение 3 (Д) 0,743
Твърдение 13 (Д) 0,737
Твърдение 8 (Д) 0,703
Твърдение 18 (Д) 0,477
Процент на обяснена вариация 15,83 12,47 11,08 8,27 7,01
Алфа на Кронбах (α) 0,705 0,730 0,686 0,674 0,644
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Вътрешната консистентност на скалата α=0,686 е висока, а корелацията на всеки айтем с

цялата скала варира от R=0,449 до R=0,495.

По четвъртия фактор, който обяснява 8,27% от вариацията, високи факторни тегла

имат четирите айтема, описващи личностната характеристика „Сътрудничество –

конкуренция“. Коефициентът алфа на Кронбах за фактора е висок - α=0,674, като

корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от R=0,421 до R=0,474.

Петият фактор е съставен от четири твърдения, измерващи личностната черта

„Добросъвестност (целенасоченост) – нецеленасоченост“ и обяснява 7,01% от вариацията.

Вътрешната консистентност на петия фактор е висока - α=0,644, а корелацията на всеки

айтем с цялата скала варира от R=0,334 до R=0,478.

Изводът, който може да се направи, е, че петфакторната структура на въпросника

за измерване на личностните черти се потвърждава напълно и в български условия, което

показва високата приложимост на инструмента в различен социокултурен контекст.

ВЕРИФИКАЦИЯ НА ХИПОТЕЗИТЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗНАЧИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Диференциращо влияние на демографските признаци върху изследваните

феномени

Резултатите от дисперсионните анализи показват, че възрастта и заетостта

диференцират значимо най-много от подскалите на Интернет зависимостта (с изключение

на подскала „Нетърпение”), както и общата Интернет зависимост. Регистрира се, че с

възрастта склонността към Интернет зависимост намалява. Най-младите (до 20 години)

демонстрират най-изразена тенденция към Интернет зависимост, следвани от

респондентите между 21 и 25 години и най-накрая - участниците над 26 години (вж. фиг.

1). Неработещите са друга група, която е изложена на по-висок риск от Интернет

зависимост, в сравнение с работещите.
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Фигура 1. Различия в подскалите на Интернет зависимостта в зависимост от
възрастта

Относно характеристиките на използване на Интернет се констатира, че

респондентите оценяват значително по-високо позитивното влияние на Интернет върху

живота си в сравнение с негативното, което оценяват ниско. Участниците на възраст до 20

години, незаетите и хората със средно образование прекарват най-много време в

сърфиране, чат и социални мрежи. Тенденцията е това време да намалява с възрастта,

докато използването на и-мейл се увеличава (вж. фиг. 2).

Фигура 2. Различия във времето (часове седмично), отделено за различни онлайн
дейности, в зависимост от възрастта

От друга страна, респондентите на възраст между 21 и 25 години оценяват най-

високо положителното влияние на Интернет, общуват с най-много хора онлайн и са се
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срещали лично с най-голям брой от Интернет приятелите си, в сравнение с по-младите и

по-зрелите от тях.

Здравната тревожност, породена от търсене на информация онлайн, се влияе

единствено от пола. Традиционно се установява, че жените проявяват по-високи нива на

здравна тревожност и това се потвърждава и за тревожността, предизвикана от

преглеждане на медицинска информация в Интернет. Освен това, жените повече

използват Интернет за здравна информация, което е характерно също и за респондентите

над 26 години (вж. фиг. 3).

Фигура 3. Различия в степента на използване на Интернет за здравна информация и
в убеждението, че здравната информация онлайн е точна, в зависимост от възрастта

От друга страна, по-високо образованите, хората над 26 години и тези, които

плащат достъпа си до Интернет сами, оценяват здравната информация онлайн като по-

точна и прецизна. Констатира се, че потребителите относително рядко търсят здравна

информация в Интернет, като жените, респондентите над 26 години и тези, които сами

плащат Интернет достъпа си, го правят по-често от мъжете, респондентите до 25 години и

хората, използващи Интернет, осигурен от друг. Една четвърт от респондентите смятат, че

резултатите от уеб търсене за симптом представят болести подредени по тяхната

вероятност. Това очевидно неправилно допускане е предпоставка за ескалация на

притесненията за здравето на потребителите. Демографските фактори диференцират

значимо единствено скалата „Ескалация на притесненията за здравето”. С напредване на

възрастта респондентите преживяват по-ниска ескалация (вж. фиг. 4), което се констатира

и за работещите и мъжете. Скалите „Устойчивост на притесненията“ и „Грешки в

преценката” са относително устойчиви, тъй като не се влияят от демографските

характеристики.
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Фигура 4. Различия в степента на ескалация на притесненията, в зависимост от
възрастта

По отношение на скалата „удовлетвореност от живота” се констатира, че жените са

по-удовлетворени от мъжете. Респондентите до 20 години се чувстват най-удовлетворени,

следвани от тези над 26 години, докато участниците между 21 и 25 години в най-ниска

степен оценяват живота си като отговарящ на вътрешните им стандарти.

Скалите на психологическото благополучие – „Личностно израстване”, „Позитивни

отношения”, „Цел в живота” и „Себеприемане”, са относително устойчиви, тъй като не се

влияят значимо от демографските признаци. По отношение на скала „Автономия” мъжете

и респондентите с висше образование се чувстват по-независими и устойчиви на социален

натиск, отколкото жените и хората със средно образование. „Справяне със средата” е

скала, влияеща се от множество външни фактори – с възрастта респондентите оценяват

все по-високо способността си да моделират заобикалящата ги среда в зависимост от

потребностите си, което се отнася и за работещите, висшистите и хората, плащащи сами

достъпа си до Интернет.

В Хипотеза 1 допускаме, че демографските признаци ще имат диференцираща

роля върху изследваните феномени, като вероятно според възрастта на респондентите

ще се проявят най-много значими различия. Установява се, че някои от скалите на

психологическото благополучие „Личностно израстване”, „Позитивни отношения”, „Цел в

живота” и „Себеприемане” и скалите на киберхондрията „Устойчивост на притесненията”

и „Грешки в преценката” са относително устойчиви и не се влияят значимо от

демографските фактори. Констатира се, че демографските признаци диференцират

значимо голяма част от изследваните феномени. Възрастта оказва силно диференциращо

влияние върху Интернет зависимостта, характеристиките на използване на Интернет,

възприетата точност на здравната информация в Интернет, нивото на използване на
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Интернет за здравна информация, ескалацията на притесненията за здравето,

удовлетвореността от живота, и справянето със средата като аспект на психологическото

благополучие. Може да се заключи, че възрастта диференцира значимо най-голям брой от

изследваните променливи. На базата на изложените до момента резултати можем да

заключим, че Хипотеза 1 се потвърждава.

Взаимовръзки между изследваните феномени

В резултат от проведени корелационни анализи се установява, че личностните

характеристики Сътрудничество и Добросъвестност се свързват отрицателно, а

Невротизъм и Откритост към нов опит – положително с общата Интернет зависимост.

Най-силно изразени връзки се констатират между подскалите на Интернет зависимостта и

понижена добросъвестност и повишен невротизъм. Тези корелационни връзки

потвърждават изводите на К. Янг и Р. Роджърс (Young & Rogers, 1998a) за личностните

характеристики на зависимите потребители.

Общата Интернет зависимост, както и подскалите „Изявеност”, „Пренебрегване на

работата” и „Пренебрегване на социалния живот” се свързват с понижено субективно

благополучие. От скалите на психологическото благополучие, единствено „Личностно

израстване” не се асоциира негативно с нивата на Интернет зависимост.

В таблица 4 са представени значимите корелации на Интернет зависимостта с

евдемоничното благополучие, самооценката и депресивните настроения.

Таблица 4. Взаимовръзки между Интернет зависимост, здравна тревожност,
киберхондрия  и благополучие

Евдемонично
благополучие

Депресивни
настроения

Самооценка

Интернет зависимост -0,191** 0,291** -0,196**

Здравна тревожност -0,135** 0,199** -0,151**

Точност на информацията в Интернет 0,060 0,008 -0,006

Използване на Интернет за здравна информация -0,031 0,117** -0,066

Ескалация на притесненията -0,123** 0,231** -0,096*

Устойчивост на притесненията -0,058 0,191** -0,031

Грешки в преценката -0,035 0,053 -0,073
** - p<0,01; *- p<0,05

Може да се обобщи, че Интернет зависимостта се свързва с понижено субективно,

евдемонично и психологическо благополучие (с изключение на дименсията „Личностно
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израстване”). Интернет зависимите имат по-ниска самооценка и засилени депресивни

настроения.

Констатира се, че ескалацията на притесненията като показател за киберхондрия и

тревожността, породена от търсене на здравна информация онлайн, се свързват с

понижени самооценка и евдемонично благополучие и повишени депресивни настроения

(вж. табл. 4). От друга страна, се установява, че ескалацията и устойчивостта на

притесненията за здравето като показатели за киберхондрия, както и тревожността,

породена от търсене на здравна информация онлайн са свързани с понижено

психологическо благополучие. „Автономия” и „Себеприемане” са скалите на

психологическото благополучие, които най-силно се свързват с тревожността, породена от

търсене на здравна информация онлайн и киберхондрията, следвани от скалите „Справяне

със средата” и „Позитивни отношения с другите”. Преживяването на неоснователни

притеснения и тревожност за здравето, в резултат от преглеждане на информация в

Интернет, има пряка връзка с изпитване на понижени независимост и решителност,

недостатъчно позитивно отношение към себе си, чувство на безсилие по отношение на

случващото се и влошени междуличностни отношения.

По отношение на киберхондрията и здравната тревожност, не се установяват

значими корелационни връзки с личностните черти „Екстраверсия” и „Сътрудничество”.

Понижената целенасоченост се свързва с повишена ескалация на притесненията за

здравето. Откритостта към нов опит корелира отрицателно със здравната тревожност,

породена от търсене на здравна информация в Интернет. Невротизмът е личностната

характеристика, която най-изявено се свързва със здравната тревожност и

киберхондрията, и корелира с тревожността, породена от търсене на здравна информация

онлайн, със степента на използване на Интернет за здравна информация, с ескалацията и

устойчивостта на притесненията, както и с грешките в преценката.

Установява се, че тревожността, породена от търсене на здравна информация

онлайн и ескалацията на притесненията за здравето като показател за киберхондрия се

свързват с повишена депресивност, понижено евдемонично благополучие и по-ниска

самооценка. Най-отчетливо здравната тревожност, породена от търсене на информация в

Интернет и киберхондрията се свързват понижени „Автономия”, „Справяне със средата”,

„Позитивни отношения с другите” и „Себеприемане” като аспекти на психологическото
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благополучие. Не се констатират значими корелации между изследваните феномени и

удовлетвореността от живота, като показател за субективно благополучие. Въз основа на

тези резултати и на изявената връзка на невротизма със здравната тревожност и

киберхондрията, както и на базата на констатираните положителни корелационни връзки

на Интернет зависимостта с невротизма и отрицателни връзки на Интернет зависимостта с

благополучието и самооценката, можем да направим извода, че Хипотеза 2, която гласи:

Допускаме, че Интернет зависимостта ще се свързва с по-ниски нива на благополучие,

ниска самооценка, депресивни симптоми, както и с по-високо равнище на Невротизъм.

Подобно е предположението за връзките на тревожността, породена от търсене на

здравна информация онлайн със самооценката, благополучието, невротизма като

личностна характеристика и депресивните симптоми“, се потвърждава частично.

Влияния на изследваните феномени

Влияние на личностните черти върху изследваните феномени

За изясняване на влиянието на личностите черти върху Интернет зависимостта,

тревожността, породена от търсене на здравна информация онлайн и ескалацията и

устойчивостта на притесненията за здравето като показатели за киберхондрия е проведен

стъпков регресионен анализ. Установява се, че невротизмът, добросъвестността и

откритостта към нов опит са чертите, които влияят върху изследваните феномени (вж.

фиг. 5).

Повишените нива на невротизъм и понижените нива на откритост към нов опит са

предпоставка за повишена здравна тревожност, породена от Интернет съдържания.

Невротизмът също е предиктор на ескалацията на притесненията заедно с понижената

добросъвестност. Невротизмът и нецеленасочеността влияят значимо върху Интернет

зависимостта. Констатира се, че от личностните черти единствено невротизмът влияе

слабо, но значимо на устойчивостта на притесненията за здравето.
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Невротизъм

Добросъвестност

Откритост към нов
опит

Интернет
зависимост

Здравна
тревожност

Ескалация на
притесненията

Устойчивост на
притесненията

B=0,189

B=-0.313

B=0,216
B=0,202

B=0,145
B=-0,123

B=-0.142

R2=0,151

R2=0,066

R2=0,061

R2=0,019

Фигура 5. Ефекти на личностните черти върху Интернет зависимостта, здравната
тревожност, ескалацията и устойчивостта на притесненията за здравето

Въз основа на констатираните резултатите можем да заключим, че Хипотеза 3,

която гласи: „Очакваме, че личностните характеристики ще са предпоставки за

повишени нива на здравна тревожност, породена от търсене на здравна информация

онлайн, киберхондрия и Интернет зависимост“, се потвърждава напълно. Установява се,

че невротизмът е предиктор за здравна тревожност, ескалация и устойчивост на

притесненията за здравето и Интернет зависимост. Нецеленасочеността е предпоставка за

развитие на Интернет зависимост и за ескалация на притесненията за здравето при търсене

на здравна информация онлайн. Традиционно мислещите, които не са открити към нов

опит с по-голяма вероятност изпитват тревожност след търсене на здравна информация.

Влияние на Интернет зависимостта върху благополучието

В резултат от регресионен анализ, проследяващ влиянието на Интернет

зависимостта върху благополучието, се установява, че Интернет зависимостта е предиктор

за понижени нива на „Автономия”, „Справяне със средата” и „Себеприемане” (вж. фиг. 6).
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Изявеност

Пренебрегване
на работата

Интернет
зависимост

Субективно
благополучие

Автономия

Справяне със
средата

Позитивни
отношения

Цел в живота

Себеприемане

R2=0,011

R2=0,048

R2=0,099

R2=0,024

R2=0,057

R2=0,027

B= -0,106

B= -0,156

B= -0,154

B= -0,122

B= -0,219

B= -0,317

B= -0,169

Фигура 6. Ефекти на Интернет зависимостта върху удовлетвореността от живота и
психологическото благополучие

Две от подскалите на Интернет зависимостта оказват значимо влияние върху

аспекти на благополучието - изявеността влияе отрицателно върху удовлетвореността от

живота като показател за субективно благополучие и върху „Цел в живота”.

Пренебрегването на работата, поради прекомерна Интернет употреба води до понижено

възприятие за цел и смисъл в живота и до влошаване на междуличностните отношения.

„Личностно израстване” е скалата на психологическото благополучие, която не се влияе

значимо от Интернет зависимостта.

Влияние на тревожността, породена от търсене на здравна информация

онлайн върху благополучието

Здравната тревожност, породена от търсене на здравна информация онлайн, е

предиктор за понижени нива на психологическо благополучие по отношение на скалите

„Автономия”, „Справяне със средата”, „Личностно израстване”, „Позитивни отношения”

и „Себеприемане” (вж. фиг. 7).
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Здравна тревожност

Точност на
здравната

информация

Използване на
Интернет за здравна

информация

Автономия

Справяне със
средата

Позитивни
отношения

Личностно
израстване

Себеприемане

R2=0,054

R2=0,030

R2=0,038

R2=0,010

R2=0,047

B= -0,254

B= -0,330

B= -0,186

B= -0,106

B= -0,220

B=0,109
B= 0,120

B= -0,219

Фигура 7. Ефекти на здравната тревожност, възприетата точност на здравната
информация в Интернет и нивото на използване на Интернет за здравна

информация върху психологическото благополучие

Убеждението, че здравната информация в Интернет е точна в комбинация с

тревожността, изпитвана при здравно търсене има негативен ефект върху чувството за

автономия и справянето с предизвикателствата на средата. Нивото на използване на

Интернет за здравна информация и убеждението, че тя е точна са предпоставки за

понижено чувство за лично развитие.

Влияние на Киберхондрията върху благополучието

Показателите за киберхондрия – грешки в преценката и устойчивост на

притесненията не оказват значими ефекти върху преживяването на благополучие.

Ескалацията на притесненията за здравето е аспектът на киберхондрията, който влияе

значимо и отрицателно върху „Автономия”, „Справяне със средата”, „Позитивни

отношения”, „Цел в живота” и „Себеприемане” (вж. фиг. 8). Ескалацията на

притесненията води до понижаване на нивата на независимост, на умението за моделиране

на средата, до понижаване на близостта в отношенията, на възприятието за посока и

позитивното отношение към себе си.
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Ескалация на
притесненията

Автономия

Справяне със
средата

Позитивни
отношения

Цел в живота

Себеприемане

R2=0,029

R2=0,026

R2=0,007

R2=0,015

R2=0,033

B= -0,174

B= -0,168

B= -0,094

B= -0,127

B= -0,187

Фигура 8. Ефекти на киберхондрията върху психологическото благополучие

В резултат от регресионните анализи, се установява, че Интернет зависимостта,

здравната тревожност, породена от информация онлайн и киберхондрията са

предпоставки за понижено психологическо благополучие.

Медиаторни ефекти

За по-пълноценно изследване на взаимовръзките между Интернет зависимостта,

киберхондрията, здравната тревожност, благополучието и личностните черти са

приложени медиаторни анализи. При провеждане на медиаторен анализ по метода на K.

Приичър и А. Хейс (Preacher & Hayes, 2008) чрез „буутстрапинг”, се установяват следните

значими резултати.

Опосредствано влияние на личностните характеристики върху

благополучието

Ескалацията на притесненията за здравето е медиатор при влиянието на невротизма

върху скалата на психологическото благополучие „Цел в живота”. От друга страна,

ескалацията и устойчивостта на притесненията са медиатори на правопропорционалната

връзка между невротизма и депресивните настроения. Здравната тревожност, породена от

търсене на здравна информация онлайн, е медиатор на влиянието на невротизма върху

евдемоничното благополучие, както и върху скалите на психологическото благополучие:
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„Автономия”, „Справяне със средата”, „Личностно израстване” и „Себеприемане”. При

тези медиаторни връзки се констатира и общ индиректен ефект на трите променливи –

„Здравна тревожност”, „Ниво на използване на Интернет за здравна информация” и

„Убеждение, че здравната информация в Интернет е точна” (последните две нямат значим

специфичен медиаторен ефект). Установява се, че Интернет зависимостта е медиатор,

опосредстващ влиянието на невротизма върху депресивните настроения, евдемоничното

благополучие, както и върху скалите на психологическото благополучие: „Автономия”,

„Справяне със средата” и „Цел в живота”.

В обобщение, невротизмът оказва опосредствано отрицателно влияние върху

евдемоничното благополучие и някои от скалите на психологическото благополучие с

медиатори „Тревожност, породена от търсене на здравна информация онлайн”, Интернет

зависимост и „Ескалация на притесненията”. Регистрира се, че невротизмът оказва

опосредствано положително влияние върху депресивните настроения с медиатори

Интернет зависимост, „Ескалация на притесненията” и „Устойчивост на притесненията за

здравето”. Субективното благополучие, както и скалата на психологическото

благополучие „Позитивни отношения с другите” не се влияят от опосредстваното влияние

на невротизма. От друга страна, скалата „Устойчивост на притесненията” като аспект на

киберхондрията няма значим специфичен индиректен ефект върху благополучието.

Частично се потвърждава се Хипотеза 4, която гласи: Невротизмът  ще влияе върху

благополучието, опосредствано от медиаторите Интернет зависимост, здравна

тревожност, ескалация на притесненията и устойчивост на притесненията за

здравето.

Констатира се, че откритостта към нов опит влияе опосредствано отрицателно

върху евдемоничното благополучие и скалата на психологическото благополучие

„Справяне със средата” чрез медиатор Интернет зависимост. Установява се, че

откритостта към нов опит води до по-ниска здравната тревожност, породена от търсене на

информация онлайн, което от своя страна води до по-високи нива по пет от скалите на

психологическото благополучие: „Автономия”, „Справяне със средата”, „Личностно

израстване”, „Цел в живота”, „Себеприемане”. Регистрира се и отрицателно

опосредствано влияние на откритостта към нов опит върху депресивните настроения с

медиатор здравна тревожност. Потвърждават се резултатите от корелационния анализ за
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положителна асоциация между неконвенционалността и Интернет зависимостта, както и

отрицателна връзка на нетрадиционното мислене със здравната тревожност.

Констатираните зависимости при медиаторните анализи потвърждават резултатите от

предишни изследвания, че зависимите към Интернет имат по-развито абстрактно мислене

и в слаба степен приемат социалните конвенции (Young & Rogers, 1998а), като се

допълват с извода, че Интернет зависимостта е медиатор между описаната личностна

диспозиция и понижени аспекти на благополучието. Важно откритие на тези медиаторни

анализи е, че традиционно мислещите хора са по-податливи на здравна тревожност, в

резултат от преглеждане на информация в Интернет, което води до понижаване на

чувството им за благополучие.

Личностната черта „Добросъвестност” оказва опосредствано влияние върху

депресивните настроения и евдемоничното благополучие с медиатор Интернет

зависимост. Интернет зависимостта е медиатор и на влиянието на добросъвестността

върху следните скали на психологическото благополучие: „Автономия”, „Справяне със

средата”, „Позитивни отношения”, „Цел в живота” и „Себеприемане”. Понижената

добросъвестност логично оказва влияние върху Интернет зависимостта, поради факта, че

Интернет зависимостта е дефинирана като разстройство на контрола върху импулса

(Young, 1996). От друга страна се потвърждават и надграждат резултатите, констатирани и

в други изследвания, за връзките на Интернет зависимото поведение с депресията и

социалната изолация, т.е. с благополучието (Caplan, 2002, 2003; Morahan-Martin &

Schumacher, 2000; Armstrong et al., 2000; Young, 1998; Young & Rodgers, 1998b; Morrison &

Gore, 2010; Ybarra et al., 2005). Ескалацията на притесненията се влияе от понижената

добросъвестност и се явява медиатор на индиректния ефект на личностната черта върху

скалите „Автономия”, „Справяне със средата”, „Цел в живота” и „Себеприемане” и върху

депресивните настроения. Констатира се, че добросъвестността не влияе значимо върху

тревожността, породена от търсене на здравна информация онлайн.

По отношение на личностната черта „Сътрудничество” се установява, че тя оказва

опосредствано влияние единствено върху скалата на психологическото благополучие

„Позитивни отношения с другите”, с медиатор Интернет зависимост.

В обобщение на констатираните резултати от проведените медиаторни анализи с

независими променливи личностните черти от модела „Големите пет”, зависими
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променливи - депресивни настроения, евдемонично благополучие и скалите на

психологическото благополучие, с медиатори - Интернет зависимост, „Тревожност,

породена от търсене на здравна информация онлайн”, „Ескалация на притесненията” и

„Устойчивост на притесненията”, беше изготвен следният графичен модел, изобразяващ

влиянията между конструктите (вж. фиг. 9).

Фигура 9. Графичен модел на опосредстваното влияние на личностните
характеристики върху депресивните настроения, евдемоничното и психологическото

благополучие  с медиатори Интернет зависимост, здравна тревожност, породена от
търсене на информация в Интернет, ескалация и устойчивост на притесненията за

здравето
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Опосредствано влияние на Интернет зависимостта върху благополучието

Фигура 10 представя обобщените резултати от медиаторния анализ с независима

променлива Интернет зависимост, медиатори възприето позитивно и негативно влияние

на Интернет върху живота и зависими променливи различни аспекти на благополучието.

Интернет
зависимост

Възприето
позитивно влияние

на Интернет

Възприето
негативно влияние

на Интернет
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Фигура 10. Графичен модел на опосредстваното влияние на Интернет зависимостите
върху депресивните настроения, субективното, евдемоничното и психологическото
благополучие, с медиатори възприето позитивно и негативно влияние на Интернет

На базата на проведените медиаторни анализи може да се заключи, че при

въвеждането на медиатор възприето позитивно влияние на Интернет върху живота,

индиректният ефект на Интернет зависимостта върху благополучието се трансформира в

позитивен – понижени депресивни настроения, повишени субективно, евдемонично

благополучие и „Личностно израстване” и „Себеприемане” като аспекти на

психологическото благополучие. Възприетото позитивно, както и негативно влияние на

Интернет са медиатори на противоположните по знак индиректни ефекти на Интернет

зависимостта върху скала „Справяне със средата”. Интернет зависимостта оказва

отрицателен индиректен ефект с медиатор възприето негативно влияние на Интернет
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върху скала „Автономия”. Скалите на психологическото благополучие „Цел в живота” и

„Позитивни отношения с другите” не се влияят значимо от възприетите последствия от

използването на Интернет.

Опосредствано влияние на Интернет зависимостта върху киберхондрията и

тревожността, породена от търсене на здравна информация в Интернет

В резултат от медиаторни анализи се установява, че здравната тревожност се влияе

от Интернет зависимостта, посредством медиаторите „Грешки в преценката” и

„Използване на Интернет за здравна информация”. Констатират се значими общ и

специфични индиректни ефекти. Този модел обяснява 66% от вариациите в тревожността,

породена от търсене на здравна информация онлайн.

Също така се констатира, че Интернет зависимостта влияе чрез медиаторите

„Грешки в преценката” и „Използване на Интернет за здравна информация” върху

ескалацията на притесненията (16% обяснена вариация) и устойчивостта на притесненията

за здравето (19% обяснена вариация) като аспекти на киберхондрията.

В обобщение на констатираните резултати от проведените медиаторни анализи с

независима променлива Интернет зависимост, зависими променливи здравна тревожност,

породена от търсене на информация в Интернет, ескалация и устойчивост на

притесненията, с медиатори „Грешки в преценката” и „Използване на Интернет за здравна

информация” беше изготвен следният графичен модел, изобразяващ влиянията между

конструктите (вж. фиг. 7).
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Фигура 7. Графичен модел на опосредстваното влияние на Интернет зависимостите
върху тревожността, породена от търсене на здравна информация онлайн,

ескалацията и устойчивостта на притесненията за здравето, с медиатори Грешки в
преценката на информацията и ниво на използване на Интернет за здравна

информация

На базата на резултатите от медиаторните анализи, може да се заключи, че

Хипотеза 5, която гласи: „Допускаме, че Интернет зависимостта с медиатори

възприето позитивно и негативно влияние на Интернет, грешки в преценката и ниво на

използване на Интернет за здравна информация ще оказва влияние върху благополучието

и нивата на здравна тревожност“, се потвърждава напълно. Интернет зависимостта води

и до възприето позитивно влияние за индивида, а не само до негативно, което може да

окаже позитивен ефект върху благополучието и така вероятно се усилва зависимото

поведение. От друга страна, прекомерното използване на Интернет е предпоставка за

търсенето на здравна информация онлайн и за допускане на грешки в интерпретацията й,

което води до повишаване на вероятността от киберхондрия и здравна тревожност.
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Научна новост

Научната новост на изследователския проблем се състои в провеждането на

напълно ново за българския социокултурен контекст изследване на киберхондрията. Този

съвременен проблем става обект на сериозни научни изследвания през 2008 г.

Киберхондрията е изследователска тема, която не е разработвана до този момент в

България. Избран е интегративен подход, обвързващ киберхондрията с Интернет

зависимостта и ефектите им върху различни аспекти на благополучието. Този обяснителен

модел включва и влиянието на личностните черти върху изследваните феномени. От

гледна точка на изясняване на взаимните ефекти на Интернет зависимостта,

киберхондрията, тревожността, породена от търсене на здравна информация онлайн,

различните аспекти на благополучието и личностните черти се прилагат медиаторни

анализи.

Приложимост и полезност на резултатите

Резултатите от изследването освен теоретично значение за по-задълбочено

изучаване и разбиране на Интернет зависимостта и киберхондрията имат приложение и в

социалната практика. Те могат да се използват като основа за работа с Интернет

зависимостите и киберхондрията. Здравословен баланс може да се постигне чрез

оптимално свързване на реалното и виртуално взаимодействие между хората. Изводите

могат да послужат в консултантската практика за скрининг на хора, склонни към по-

високи равнища на киберхондрия и здравна тревожност, стимулирана от онлайн

съдържания. Очертават се насоки за оптимизиране на процеса на търсене на здравна

информация в Интернет и нейното интерпретиране чрез обучение на потребителите, както

и на лекарите да насочват пациентите към подходящи и надеждни източници на

информация онлайн. Получените резултати могат да бъдат полезни за лекарите в работата

им с пациентите. Разбирайки основните притеснения на своите пациенти и грешките,

които се допускат при търсенето на медицинска информация онлайн, лекарите могат да

работят за понижаване на тревожността. Също така могат да бъдат изведени идеи за

подобряване на качеството на здравната информация в Интернет и подходящото й

поднасяне на сайтовете на здравни организации, които са видими, така че потребителите

да използват тях, вместо масовите търсачки и ненадеждните сайтове. Резултатите и
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изводите от настоящата разработка могат да послужат за създаването на качествен онлайн

портал за здравна информация, който да предлага одобрени от професионалисти

съдържания по подходящ начин, да не води до повишаване на тревожността, нито до

самодиагностициране, а до консултиране с лекар.

Ограничения на изследването

При интерпретацията на резултатите и извеждането на заключенията от

настоящото изследване следва да се имат предвид някои ограничения, част от които могат

да бъдат избегнати при моделиране на бъдещи изследвания по темата и в областта като

цяло. Констатираните резултатите не могат да бъдат генерализирани за цялата популация.

Първо, респондентите са предимно млади хора и е добре да се проведе проучване с по-

разнородна извадка, в която пълноценно са представени всички възрастови групи, за

изграждане на по-цялостна и коректна картина на изследваните феномени. Второ,

използвани са нови методики за българския социокултурен контекст, чиято адаптация и

валидизация предполагат провеждането на по-мащабно изследване.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЪДЕЩИ НАСОКИ

Целта на настоящия дисертационен труд и на проведеното емпирично изследване

бе да се проучи дали и в каква степен Интернет зависимостта и киберхондрията оказват

влияние върху благополучието. Тази цел е свързана с изследване на взаимовръзките и

ефектите на Интернет зависимост, тревожност, породена от търсене на здравна

информация онлайн, киберхондрия, различни аспекти на благополучието и личностните

черти.

В обобщение може да се каже, че резултатите от емпиричното изследване

потвърждават главната хипотеза, допускаща, че между Интернет зависимост, тревожност,

породена от търсене на здравна информация онлайн,  киберхондрия, от една страна, и

различни аспекти на благополучието, от друга страна, съществува

обратнопропорционална връзка. Резултатите се допълват с изводи за опосредстваното

влияние на личностните характеристики върху благополучието с медиатори Интернет

зависимост, киберхондрия и тревожност, породена от търсене на здравна информация
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онлайн. Установява се, че грешките в преценката и използването на Интернет за здравна

информация са медиатори на влиянието на Интернет зависимостта върху тревожността,

породена от търсене на здравна информация онлайн, ескалацията и устойчивостта на

притесненията като показатели за киберхондрия.

Този теоретичен и емпиричен синтез е опит за характеризиране на Интернет

зависимостта и киберхондрията и изследване на взаимовръзките им с други

психологически конструкти с цел извеждане на насоки за социалната практика и за

превенция. Този опит е още в началото си. Полезно е изследването на други, потенциално

свързани с Интернет зависимостта и киберхондрията, конструкти за обогатяване на

модела от взаимовръзки. Предизвикателство ще бъде включването на информация за

реално търсене на здравна информация от потребители, което да допълни данните от

въпросника за киберхондрия, подобно на подхода на Р. Уайт и Е. Хорвиц. Изследването

на киберхондрията може да продължи по посока на проучване на характеристиките на

здравните сайтове в български условия и влиянието, което те оказват върху нивата на

здравна тревожност на потребителите. По отношение на Интернет зависимостта, полезно

е изследването да разшири обхвата на различните видове Интернет зависимост, което да

позволи създаване на програми за справяне с Интернет зависимостта, чрез стимулиране на

развитието на други сфери в живота на потребителя.
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СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. На основата на най-новите постижения в областта на изследване на

Интернет зависимостите и киберхондрията е избрана теоретична рамка на изследването. В

нея са интегрирани и широко приети модели за концептуализация на субективното,

психологическото благополучие, самооценката, личностните черти и депресивните

настроения, с цел изясняване на взаимовръзките им с киберхондрията и Интернет

зависимостите.

2. Резултатите от реализираното емпирично изследване обогатяват наличните

изследователски постижения, разкривайки медиаторни взаимовръзки между Интернет

зависимостта и киберхондрията, както и между личностните черти, киберхондрията,

Интернет зависимостта, тревожността, породена от търсене на здравна информация

онлайн и благополучието. Тези модели на взаимодействия осигуряват нов задълбочен

поглед върху изследваните феномени.

3. Формираната батерия от въпросници е съставена от най-съвременния

инструментариум за изследване на Интернет зависимост (Young, 1998), киберхондрия

(White & Horvitz, 2009), личностни черти (Donnellan et al., 2006) субективно (Pavot &

Diener, 1993), евдемонично (Waterman et al., 2010) и психологическо благополучие.

Адаптирани и стандартизирани за българската социокултурна среда са следните

въпросници за оценка на: Интернет зависимост; характеристики на използване на

Интернет; тревожност, породена от търсене на здравна информация онлайн;

киберхондрия; евдемонично благополучие; личностни черти. Психометричните

възможности на адаптираните инструменти са начално доказани за специфичния

социокултурен контекст, което ги прави приложими за изследователската практика у нас.

4. Адаптираният и стандартизиран въпросник за измерване на личностните

черти по модела на „Големите пет фактора за личността“ напълно потвърждава

факторната си структура за българската социокултурна среда с много високи

психометрични показатели, което позволява неговото използване в изследователската

консултантската практика като надежден и валиден инструмент.

5. Адаптиран и стандартизиран е въпросник за измерване на Интернет

зависимост, като според структурната организация в българския социокултурен контекст
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са извлечени два фактора – прекомерна употреба на Интернет и изявеност на Интернет

зависимост, които са с високи психометрични показатели и ефективно могат да се

прилагат за скрининг в изследователската и консултантската практика.

6. Адаптиран и стандартизиран е въпросник за измерване на равнището на

здравна тревожност, породена от търсенето на здравна информация онлайн. В български

условия са изведени три фактора – тревожност, породена от търсене на здравна

информация онлайн, точност на здравната информация онлайн и равнище на използване

на здравната информация онлайн. Психометричните показатели на отделните фактори са

много високи и дават възможност за ефективно прилагане в изследователската и

консултантската практика.

7. Установените от нас закономерности от проведеното изследване имат

реален функционален потенциал при прилагането на въпросниците за скрининг на

равнището на Интернет зависимост и киберхондрия. Изведените заключения могат да се

приложат в социалната практика за насочване на онлайн потребители към надеждни

ресурси за здравна информация, както и за саморегулация при използването на Интернет

за различни цели. Изводите могат да послужат и за по-адекватното изграждане на уеб

сайтове на здравна тематика, които предлагат надеждна информация и не стимулират

равнището на тревожността на потребителите.
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