
 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

 

от проф. дпсн Ирина Зиновиева 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“  

 

за дисертационния труд 

на Елиза Александрова Иванова 

 

Взаимовръзки между интернет зависимост,  

киберхондрия и благополучие 

 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ 

Професионално направление 3.2. „Психология“ 

 

 

Дисертационният труд на Елиза Иванова представлява внушителен по 

обем текст от 303 страници основен текст и 20 страници приложения. 

Цитирани са 178 заглавия, 175 от които на английски език.  

 Работата е посветена на съвсем нов изследователски проблем - 

киберхондрията. Тя е следствие от удобството на Интернет като източник на 

здравна информация, както от надеждни, така и от напълно непрофесионални 

онлайн източници. Тази информация може да стимулира неоснователни 

притеснения на потребителите и тенденция към самодиагностициране. Както 

и в традиционното разбиране за хипохондрията, в киберхондрията човек е 

погълнатост от мисъл, че има сериозна болест или е заплашен от развитието 

на такава. Убедеността в наличието на болест не се влияе от успокоения и 



уверения за липса на проблем, дори и от множество лекари. Центрираността 

върху здравето и опасенията за него водят до влошено функциониране.  

 Дисертацията търси отговор на въпроса дали прекомерната употреба 

на Интернет стимулира киберхондрията и как употребата на Интернет и 

киберхондрията влияят върху благополучието. За разбирането на проблема 

се прилага интегративен подход, в който са привлечени редица 

допълнителни обяснителни конструкти като Интернет зависимост, 

Тревожност, породена от търсене на здравна информация онлайн, различни 

аспекти на Благополучието - субективното благополучие (Keyes et al., 2002), 

психологическото благополучие на К. Риф (Ryff & Keyes, 1995), евдемоничното 

благополучие (Waterman et al., 2010)., както и личностните черти от т. нар. 

„големите пет “.  

 Работата е разделена на увод, три глави и заключение. В първата глава 

авторката се спира на основните подходи за концептуализиране на интернет 

зависимост, киберхондрия и благополучие. Втората глава е посветена на 

осмислянето и операционализацията на теоретичния модел на изследването. 

Изведени са целите и задачите на емпиричното изследване. Обоснован е 

изборът на методики за изследването на включените в модела променливи. 

На основата на теоретичния анализ са издигнати редица хипотези. Подробно 

е описана и процедурата на изследването.    

 Трета глава съдържа резултатите от емпиричното изследване.  То е 

проведено с 615 души, на възраст между 13 и 70 години. Като основен 

инструмент е използван въпросник съдържащ  поредица от скали, на 

голямата част от които е направена адаптация за български условия.  

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

1998), Въпросник за използване на Интернет на О. Егер и М. Раутерберг (Egger, 

& Rauterberg, 1996), 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.), Въпросник за киберхондрия на Р. 

Уайт и Е. Хорвиц (White & Horvitz, 2009), Кратка версия на скалата за 

депресивни симптоми (CES-D 8) на Л. Радлоф (Van de Velde et al., 2008), 



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

„Големите пет” на М. Донелан и колеги (Donnellan et al., 2006), Скала за 

самооценка на М. Розенбърг (Rosenberg, 1989), Скала за удовлетвореност от 

живота (SWLS) на У. Павот и Е. Динър (Pavot & Diener, 1993), 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.  

Емпиричното изследване тестира интегративен теоретичен модел, в 

който се очаква влияние на личностните характеристики от върху нивата на 

Интернет зависимост, Тревожност, породена от търсене на здравна 

информация онлайн и Киберхондрия. На свой ред, личностните 

характеристики, както и Интернет зависимостта се очаква, че ще влияят 

върху преживяваното субективно и обективно благополучие, опосредствано 

от медиатори. Допуска се, че Интернет зависимостта ще оказва влияние и 

върху нивата на здравна тревожност и киберхондрия, опосредствано от 

медиатори като общо позитивно или негативно отношение към себе си.  

Подробно е описан процесът на адаптиране на скалите, с които се 

изследват основните променливи от теоретичния модел. Специално 

внимание е отделено на факторния анализ и анализа на вътрешната 

консистентност на скалите, както и на описанието на характеристиките на 

българската извадка по скалите на всеки от използваните инструменти.  

Основното емпирично изследване има няколко части. В дескриптивния 

анализ са представени сравнения по демографски показатели. Следват 

корелационен и регресионен анализ на данните по скали, измерващи 

променливи от теоретичния модел. 

Чрез множествен медиаторен анализ  е проверен интегративният 

теоретичен модел на ефектите на личностните характеристики върху  

депресивните настроения, евдемоничното и психологическото благополучие. 

Показана е опосредствеността на тези ефекти от Интернет зависимостта, 

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

и от устойчивостта на притесненията за здравето и тяхната ескалация. Части 



от модела са детайлизирани с помощта на поредица от множествени и 

едномедиаторни анализи.  

 Резултатите потвърждават основната хипотеза, че между Интернет 

зависимост, Тревожност, породена от търсене на здравна информация онлайн 

и Киберхондрия, от една страна, и различни аспекти на благополучието, от 

друга страна, съществува обратна връзка. Установено е и опосредствано 

влияние на личностните характеристики върху благополучието с медиатори 

Интернет зависимост, Киберхондрия и Тревожност, породена от търсене на 

здравна информация онлайн. Установява се, че решките 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. 

 Друг акцент на работата е практическото приложение на резултатите 

от анализа, а именно - по какъв начин те могат да се използват за превенция и 

терапия на киберхондрията в условията на постоянно използване на 

интернет за информация за здравни проблеми. Създаденият от авторката 

инструмент показва добри психометрични характеристики и има 

необходимите качества да бъде използван като основа за диагностика на 

различни страни на интернет зависимост, киберхондрия и благополучие в 

българските условия.  

Работата е написана професионално, с добър език и стил. Личи отлична 

теоретична подготовка в областта на дисертационния труд. Моделът на 

изследването, хипотезите и избраните методи за диагностика на включените 

променливи са убедителни и иновативни. Методите за анализ на получените 

данни съответстват на общоприетите изисквания. Резултатите са 

оригинални. Предложени са идеи за приложение на получените резултати в 

практиката на лекарите и психотерапевтите. 

Авторефератът отразява адекватно съдържанието на дисертационния 

труд, разработен е много добре и с минимални редакционни бележки може да 

бъде публикуван за официална защита.  



Дисертацията е публикувана в съществените си части в 6 публикации. 

Специално заслужава да се отбележи една статия в международно списание на 

английски език. Останалите са една статия в българско списание, една студия 

в Годишника на Софийския университет, едно участие в международна 

конференция и две - в български конференции.  

На основа на тези безспорни достойнства на работата, в качеството си 

на рецензент, считам, че работата на Елиза Александрова Иванова  отговаря 

на условията за присъждане на научната и образователна степен "Доктор". 

Поради тази причина давам положително заключение за присъждането на 

тази степен на дисертантката. 

 

 

   ПОДПИС:  

     Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева 


