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Резюме: Зависимостта от съвременните комуникационни технологии
привлича вниманието на академичната общественост още в средата на 90-те
години на миналия век, когато интернет навлиза масово в домакинствата и се
превръща в неразделна част от живота на съвременния човек.
Този материал разглежда един от широко дебатираните въпроси по
темата, а именно – патологичната употреба на интернет и ефектът ѝ върху
психо-социалното развитие на подрастващите.
Направен

е

опит

за

дефиниция

на

понятието

„интернет

пристрастяване” от гледна точка на еволюционното му развитие като
терминология и на основните фактори, които го обособяват.
Извършен е кратък преглед на академичните източници по темата като
сравнително нов обект за изследване в социалната психология.
Основният акцент пада върху проблема с интернет пристрастяването
при подрастващите.
Изведени са изводи и препоръки, въз основа на извършените наблюдения,
които дават някои практически насоки за превенция и разкриват потенциала за
допълнително разучаване на набелязаните проблеми.
Ключови думи: интернет пристрастяване, интернет зависимост,
патологична употреба на интернет, подрастващи, превенция, IAD, PIU.
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INTERNET ADDICTION AND ITS EFFECT ON ADOLESCENTS
PhD Atanas Stoyanov Mahleliev

Summary: Addiction to modern communication technologies emerges as an
academic problem in the mid 90s of the last century. This is the time when the World
Wide Web invades our households and becomes an integral part of everyday life.
The following article is focused on some of the widely debated questions
concerning Pathological Internet Use (PIU) and its impact on the psychological and
social development of adolescents.
An attempt has been made to define the term "Internet addiction" in retrospect,
studying its evolutionary development in terminology, and the fundamental factors that
differentiate it from other addictions.
A brief review has been made on various academic researches on this relatively
new field of study in Social Psychology.
Outlines, conclusions and recommendations have been made, based on practical
guidelines for preventing and detecting potential problems.
Keywords: Internet Addiction Disorder (IAD), Pathological Internet Use (PIU),
adolescents, prevention, communication technologies.

Дефиниция за интернет пристрастяване

Пристрастяването

към

интернет

или

така

наречената

„интернет

зависимост” произлиза от английския термин Internet Addiction Disorder (IAD),
който често се среща и под наименованието Pathological Internet Use (PIU), т.е
„патологична употреба на интернет”.
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Не съществува единно научно определение, по което изследователите да са
постигнали абсолютно съгласие, най-вече защото феноменът на пристрастяването
към интернет е сравнително нов и все още се изследва.
Според най-разористранените схващания патологичната употреба на
интернет може да се разглежда като натрапчива потребност да се влиза в интернет
и да се прекарва голямо количество време онлайн, като неспособност престоят
съзнателно да се ограничава, т.е като липса на самоконтрол.
Подобно

на

повечето

зависимости,

честотата

на

употребата

на

субстанцията е определяща, заедно с количеството на приема или в случая –
продължителността на престоя онлайн. Повечето „нетохолици” изпитват
потребност да влизат в интернет ежедневно, както и при всяка възможност, която
им се предоставя за целта през будното денонощие.
За първи път подобно състояние е описано в научната литература през
средата на 90-те години от американския психиатър д-р Айвън Голдбърг. Първите
опити за изследване и класификация на интернет зависимостта също започват от
САЩ в последните години на миналия век, когато Питсбъргският университет
открива център за онлайн зависимости под ръководството на професор Кимбърли
Йънг.
По този начин зависимстта към компютрите и интернет навлиза в полето
на научния интерес, където обаче не всички специалисти са готови да
класифицират IAD и PIU като психически разстройства.
Реално погледнато, съвременните професии, свързани с полагането на
интелектуален труд, биха били невъзможни без ежедневната и, дори,
целодневната употреба на интернет, без да се взимат предвид мултимедийните
забавления, които са базирани онлайн. Същото важи за социалните мрежи, които
постепенно изместват традиционните начини за дистанционно общуване между
хората по телефона и чрез SMS. Неслучайно повечето оператори днес се
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превръщат основно в доставчици на мобилен интернет. Дори книгите в
електронен вариант започват да изместват хартиените такива от пазара.
Значи ли това, че всички хора на интелектуалния труд, всички геймъри,
меломани, читатели и киномани са „нетохолици”? По-скоро не! Пристрастени са
само тези, които не искат или не могат да спрат. Липсата на самоконтрол е в
основата на всяка зависимост.
Според критиците на теорията за патологичната употреба на интрнет тя не
представлява самостоятелно заболяване, а по-скоро е симптом за други, вече
изследвани състояния, като затруднения в общуването или депресия.
Отново възниква вечната дилема за причината и следствието, където
според едната хипотеза пристрастяването към интернет води до социална
изолация и оттам - до депресии, ниска самооценка и затруднения в общуването, а
според противоположната хипотеза интернет зависимостта възниква като опит за
бягство от тези обременяващи психическото здраве състояния, т.е като един вид
защитен механизъм, в който пристрастяването към интернет се явява заместител
на социалното общуване и дори може да компенсира донякъде тревожността от
липсата на истинско такова.
Независимо дали интернет зависимостта се разглежда като причина или
следствие, тя при всички случаи е нов феномен, който тепърва се нуждае от
допълнително емпирично изследване и от по-задълбочено изучаване.

Интернет пристрастяването като феномен на дигиталната епоха

Проблемът с пристрастяването към интернет става все по-популярен през
последните години. Факторите за пристрастяване са много, но изглежда, че найголям брой потребители се пристрастяват основно към интернет порнографията
(Kuss, 2012) и интернет хазарта (Griffiths, 2012).
4

Негативният ефект от дългото време, прекарано в интернет, също е
осезаем. Той се отразява на различни области от живота – като се започне от
работата и се стигне до способността да се поддържа нормален семеен живот
(Tonioni, 2012).
Още в първите години след масовото навлизане на мрежата сред
домакинствата в САЩ стана ясно, че че индивидите, които попадат в рисковата
група и проявяват склонност към прекомерна употреба на интернет изявяват
различни психологически симптоми, като например депресия, разсеяност или
хиперактивно разстройство. Някои от тях попадат в изолация или страдат от
понижено самочувствие (Young, 1998).
Често се приема, че позитивно утвърждаващите последствия са това, което
поддържа системната употреба на интернет. Такива могат да бъдат лесното
намиране на забавления, начините за убиване на времето или задоволяването на
любопитството с информация (Kim, 2009).
Съществува и обратната тенденция – на негативното утвърждаване –
например склонността към попадане в рискови ситуации, която създава силна
податливост към пристрастяване и може да доведе до проблемно поведение в
нормалния живот (Kuss, 2012). На тези рискове са изложени предимно хората,
които обичат хазарта онлайн.
Подобно, лишаването от обекта на проблемното поведение понижава
настроението и води до депресия при любителите на интернет пронографията
(Griffiths, 2012).
Тъй като и хазартът, и порнографията най-често се асоциират с
проблемното поведение, може да се твърди, че тези два фактора най-силно влияят
на склонността към пристрастяване и са приичина за прекарване на извънредно
големи количества от време в глобалнагта мрежа. Проблемната употреба, сама по
себе си, генерира още по-голямо увличане по обекта на проблемно поведение,
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продиктувано от опитите да се избяга от негативните настроения, свързани с
неговата липса.
Въпреки това, твърде малко се знае дали директното излагане за кратък
период от време влияе по различен начин върху моментните модели на поведение
при потребителите, прекарващи извънредно количество от време в интернет, в
сравнение с обикновените потребители. Може да се предположи, че при първите
ежедневието се прекъсва и нарушава по-лесно от системната злоупотреба, в
сравнение с вторите.
За да запълнят тази празнина, в края на 2013 година екип млади
изследователи от реномирания Масачузецки технологичен институт, по-известен
като МИТ, провеждат експериментално проучване (Romano et al., 2013), целящо
да измери моментната промяна в настроението и нервната възбуда на
пристрастени и непристрастени потребители при пряко излагане.
След като първоначалните нива са измерени, на участниците в
експеримента е даден кратък период от време (15 минути), в който те са напълно
сами, никой не ги наблюдава, в помещението няма записващи устройства и
потребителите разполагат с бърз достъп до интернет. Уведомени са изрично, че
могат да посещават каквито сайтове пожелаят, тъй като им е гарантирано, че
интернет трафикът им няма да се следи.
Всъщност, не той е важен за експеримента, а показателите на нервна
възбуда и промените в настроението, които са отчетени повторно веднага след
изтичането на 15-те минути. Целта е да се провери дали прякото излагане има
различен моментен ефект при обикновените потребители и тези, които са
пристрастени към интернет.
Резултатите показват подчертано негативен моментен ефект от прякото
излагане върху доброто настроение на пристрастените и по-рязко повишаване на
нивата им на нервна възбуда, в сравнение с обикновените потребители.
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Предполага се, че рязкото влошаване в настроението на пристрастените се
дължи на ефекта на бягството и съпротивата. Подобно на други пристрастявания,
опитът за съпротива понижава настроението поради липсата на обекта и така
всеки опит за съпротива води до задълбочаване на проблема чрез бягство от
съпротивата с цел повишаване на настроението.
Резултатите са еднакви както при пристрастените към онлайн хазарта, така
и към пристрастените към интернет порнографията. Изследователите не знаят
какви сайтове са посещавали отделните потребители, но предварително знаят към
каква активност в интернет са силно пристрастени.
Това води до извода, че интернет пристрастяването не може да се
разглежда като проблемно поведение, само по себе си, то е резултат от
пристрастяване към определен вид активности в мрежата, задоволяващи,
примерно, склонността към попадане в рискови ситуации.
Що се отняса до обикновените потребители, резки флуктуации в
настроението им не се наблюдават, докато освен рязка, при пристрастените
флуктуацията е подчертано с негативен характер.
Нивата на тревожност също са сходни при обикновените потребители
преди и след ексеримента. Що се отнася до пристрастените, те показват рязко
покачване на тревожността след прякото излагане.
Освен тревожността и промяната в настроението, изследователите си
поставят за цел да изучат и други моментни психологически ефекти на
директното излагане. Наблюденията им потвърждават връзката между склонност
към депресия, изолация, самота и ниско самочувствие в корелация с прекарването
на извънредно големи количества от време в интернет.
Цитираното изследване (Romano et al., 2013) открива директна връзка
между характеристиките на аутизма и интернет пристрастяването, която е близко
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до познатата асоциация между социална изолация и интернет пристрастяване, но
издава взаимовръзка от качествено нов тип.
Такова откритие е потенциално интересно и заслужава допълнително
изследване, тъй като причините за връзката до момента са неясни. Възможни са
само предположения, като например, че хората с по-ясно изразен аутизъм се
обвързват повече с интернет, тъй като това е начин за комуникация с останалите
без пряко взаимодействие. В такъв случай повишената употреба на интернет може
да не е проблематична за тази група.
От друга страна, повишената употреба на интернет може да изразява пряка
склонност към изолация, сама по себе си, с което само се задълбочават
показателите за аутизъм.
В страни от тези предположения, експериментът на масачузетския екип
дава и други интересни резулатати, свързани с интернет пристрастяването.
Показателно е, че близо 50% от респондентите са предразположени към
проблемно поведение, в резултат от извънредно дългото време, което прекарват в
интернет, но последното може да се дължи и на факта, че респондентите са
подбрани сред млади студенти.
Що се отнася до половото съотношение, подбраните участници са равен
брой мъже и жени с изразена склонност към пристрастяване и няма как да се
докаже, че последното е основно мъжки проблем.
Разбира се, има значение и краткото време на прякото излагане (15
минути), тъй като целта не е да се изследват дългосрочните ефекти от
пристрастяването, а да се измери моментния психологически ефект на прякото
излагане - основно върху нервната възбуда и промяната в настроението.
Въпреки че времето е достатъчно, за да се установят съществени разлики
при тези, които имат склонност към пристрастяване и обикновените потребители,
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не може да се каже какви ще са промените след по-дълго време, прекарано в
интернет.
Още повече, че и съдържанието на посетените уебсайтове по време на
експеримента остава неизвестно. Това се прави с цел да се даде на участниците в
експеримента истинска свобода на действие и възможност да посетят които места
в мрежата пожелаят. Предполага се, че оставени без надзор, склонните към
пристрастяване биха предпочели обекта си на пристрастяване.
Въпреки това, не е сигурно дали те са посетили сайтовете, които посещават
редовно и идеята, че пристрастяването към интернет, всъщност, е дериват от друг
вид пристрастяване – към конкретна дейност или обект на желание в мрежата
(онлайн порнография, хазарт) остава само предположение.

Проблемът с интернет пристрастяването при подрастващите

Проблемът

с

интернет

пристрастяването

при

подрастващите

в

преобладаващата си част произлиза от факта, че подрастващите са активни
онлайн потребители. Детството и съзряването са период на адаптация към
заобикалящия свят, на изгарящо любопитство, на търсене на своето лично
предназначение и място в груповата динамика, на активно усвояване на нови
познания и, разбира се, на множество забавления. Интернет е мястото, което
предоставя заместители на всички тези дейности, при това е най-голямата
информационна среда, съществувала някога в историята на човечеството.
Постепенно интернет се превръща в основен комуникационен канал и за
междуличностното общуване при индивидите от всички възрасти.
Действително, пристрастяването към интернет е признато за световен
проблем на психическото здраве още през 20-ти век (Chou & Hsiao, 2000).
Епидемиологичните проучвания показват, че процентът на международното
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разпространение на интернет пристрастяването варира от 0.9% до 38% (Xu et al.,
2012). Обезпокоителното е, че в развитите страни 24,7% от подрастващите
отговарят на критериите за интернет пристрастяване. Основната задача за един
юноша в неговото съзряване е да намери оптимален баланс между себепознание и
идентичност. Това често води до объркване, което поставя редица въпроси, а едва
ли има въпрос, чийто отговор да не може да бъде открит в интернет. Проблемът е
в качеството на този отговор.
Ето защо основната отговорност за насочване и обучение на младите към
здравословни стратегии за справяне със ситуации като стрес, тъга и депресия пада
върху възпитателите в училището и в семейството, както и върху авторитетите в
социалната среда. Именно те са в състояние да помогнат на подрастващите да
проучат възможните алтернативи при намирането на своята идентичност и роля
по един по-продуктивен начин.
Карл Юнг подчертава способността на хората да се възползват от духовни
ресурси в разрешаването на проблеми, свързани с концепцията за живот и
ценности. Това може да допринесе за разбирането, че подрастващите търсят
„божествени” (т.е външни, независими от тяхната воля) намеси в решаването на
своите

проблеми.

От

гледна

точка

на

младежкото

психологическо

благосъстояние, формирането на идентичността е сложен процес и може да се
свързва с различни психо-социални резултати в зависимост от социо-културната
среда.
Различните измерения на психологическото благополучие вървят ръка за
ръка с развитието на адаптивното функциониране на индивида и с положителния
житейски опит (Springer & Hauser, 2011). Играждането на добро психично здраве
чрез усещане за благополучие е основен фактор при избягването на различни
заболявания. Изследванията показват, че високите нива на психическо
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благосъстояние имат превантивен ефект върху развитието на психични проблеми
с течение на времето (Springer & Hauser, 2011).

По отношение на степента на социална привлекателност съществуват
доказателства, че тя постепенно се изгражда като личностна черта, за да бъде
действително свързана в един момент с емоционалната стабилност и с
осъзнатостта (Tatman et.al, 2013). При младежите тези личностни черти могат да
се опишат като норми и ценности взети от родителите им и в съответствие с
очакванията на обществото. Колкото по-малка е ролята на родителите в
социалното общуване, толкова по-често младежите се информират за очакванията
на обществото от своите незрели връстници или от интернет. По този начин
интернет зависимостта може да се окаже решаващ фактор за определяне на
идентичността и самооценката на подрастващите.
Развиващите се нива на идентичността включват движение от по-малко
зрели състояния (дифузия, възбрана) до по-зряла самоличност (мораториум,
постижение)

във

възрастовия

диапазон

на

подрастващите.

Петнадесет-

деветнадесет годишните търсят помощни средства за изследване на света, които
могат да се характеризират като подготовка за живота на възрастните. Такива
„психологически патерици” те много често откриват онлайн при липсата на
достатъчно контакти с по-възрастни авторитети от непосредственото им
обкръжение.
Скорошно проучване установява, че най-малко 50% от анкетираните
остават във фазата на дифузия и възбрана при завършване на средното си
образование (Hasanzadeh et al., 2012). Изследователите успяват да заключат, че
използването на интернет забавя психосоциалното развитие сред гимназистите,
особено в етапа на мораториум (около 19 г., в началото на юношеския период).
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Колкото по-честа и продължителна е употребата на интернет в ежедневието,
толкова по-висока е дифузията в идентичността на тийнейджърите.
Съвсем очаквано, при момчетата са открити по-високи нива са интернет
пристрастяване, отколкото при момичетата сред тийнейджърите (Sato, 2009;
Beutel, 2011; Kennedy et al., 2003). Момчетата използват интернет основно като
средство за социализиране и за изграждане на междуличностни отношения сред
по-широк кръг от своята възрастова група. Изследванията в тази област
обикновено показват, че момичетата търсят по-близки приятелства и предпочитат
анонимните съобщения (Young, 2004).
Тези заключения изглежда подкрепят констатацията, че използването на
интернет е заместител на реалния живот при социалното взаимодействие между
подрастващите.

Социалните

интервенции,

програмите

за

обучение

и

превантивните стратегии биха могли да разкрият по-конкретно областите, в които
двата пола си приличат и се различават по този показател.
Друго проучване сред учениците установява директна връзка между
степента на зависимост и по-високия социален статус, улеснения достъп до
интернет и наличността на безжични мрежи в училищата (Griffiths, 2012). Без
съмнение, младежите от частните учебни заведения имат по-висок социален
статус, разполагат с мултимедийни ресурси (най-новите смартфони, таблети и
лаптопи, които имат функции за връзка с интернет) и, като резултат от това,
познават по-добре техническите характеристики на софтуерните приложения,
компютрите и мрежите, в сравнение с връстниците си в държавните училища.
Отделно,

повечето

частни

училища

имат

на

разположение

високоскоростни WiFi мрежи, които улесняват интернет връзката на територията
на цялото учебно заведение, разполагат с модерно оборудвани компютърни зали с
достъп до интернет и, като цяло, дисциплината в тях е занижена заради високите
претенции на родителите, които плащат сметката.
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Поради всички тези фактори не е трудно да се предвиди, че учениците от
частните училища ще са по-уязвими към развиване на зависимост от интернет
спрямо учениците в държавните училища, където разпорежданията, техническите
условия и социалните норми за други.
Може би директорите на частните училища би трябвало да обърнат повече
внимание на този проблем и заедно с родителите да преразгледат своите
политики, свързани с достъпа по интернет.
Ограничаването на техническите ресурси за връзка с мрежата по време на
обучението би могло да представлява опция, въпреки че интернет е незаменима
част и от академичните занимания. По-важното е да се контролира личния
нерегламентиран достъп, тъй като учениците са по-склонни да посещават мрежата
с цел общуване онлайн, отколкото за изпълнение на класните си и извънкласни
занимания (Young, 2004). Зависимостта се увеличава според това колко голяма
част от свободното си време тийнейджърите прекарват в мрежата с цел лични
контакти и забавления.
Негативната корелация между интернет пристрастяването и социалната
привлекателност може да бъде обяснена като механизъм за избягване на
самокритиката. Отрицанието позволява на младежите да увеличат използването
на интернет през свободното си време, въпреки очевидните негативни последици.
Това за тях е начин да се предпазят от виждане или усещане на неща, които са
неприятни.
Благодарение на слабото познаване на този процес, въздействието на
интернет зависимостта върху подрастващите рядко се оценява напълно, докато
последиците не станат сериозни. Проучванията все по-убедително издават
връзката между прекомерната употреба на интернет и рисковете за психическото
здраве (Hasanzadeh et. аl 2012; Engelberg & Sjoberg, 2004). Резултатите показват,
че случаите на депресия, стрес, самоубийствени намерения, хиперактивност,
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страх, агресия, насилие и антисоциално поведение са по-често срещани при
учениците, които прекарват повече време в интернет.

Изводи и препоръки

Учниците предпочитат общуването онлайн заради безличния му характер.
По-лесно

е

да

прикриеш

своята

срамежливост

и

неувереност

чрез

„посредничеството” на малкия екран. Сексуалните занимания в интернет също са
доста по-достъпен, анонимен и медицински безопасен начин за задоволяване на
растящото любопитство към противоположния пол.
Именно дейностите, които подсилват удовлетворяването на сексуалните и
социалните потребности са сред идентифицираните причини за онлайн
пристрастяването сред подрастващите (Griffts, 2012). Освен това, от гледна точка
на консумацията на време става ясно, че академичните занимания заемат едно от
последните места като фактор за развитие на зависимост, тъй като подрастващите
са склонни да им отделят най-малка част от времето си, прекарано онлайн. Ясно е,
че за превенция на зависимостта е необходимо да се контролира достъпа до
интернет както в учебната, така и домашната среда.
Родителите могат да поставят ограничения на времето, прекарано пред
компютъра, с таблета или в „игра” с приложенията на смартфона. Съществуват
множество програми за лимитиране на достъпа до пронографско съдържание,
които могат да се инсталират върху сървърите на училищата. Такива са
приложими и при контролирането на домашния достъп.
Филтрирането на трафика в училищата също е добра технологична мярка,
която вече успешно се прилага в много компании за лимитиране на достъпа на
служителите до социални мрежи и „сайтове за забавления на възрастни” по време
на работния ден.
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Съществуват добри практики, при които учениците не се допускат до
учебното заведение заедно с преносими устройства, които могат да се използват
за осъществяване на връзка с интернет. Такава може да се използва единствено с
образователна цел в компютърните лаборатории на учебното заведение - под
строгия надзор на възпитателите и при технологичния контрол от страна на
специализиран софтуер.
Оказва се, интернет се използва от подрастващите като среда за
предотвратяване и справяне с основните психологичеки и социални проблеми.
Въпреки това проблемите, свързани с психичното здраве на подрастващите, са
основен обект на изследване в цитираните по-горе проучвания върху интернет
пристрастяването. В академичнмите среди все още се спори относно връзката
между психологическото благополучие и интернет пристрастяването.
Като се имат предвид дискусиите по-горе, може спокойно да се приеме, че
родители,

учители,

възпитатели

и,

въобще,

авторитетните

фигури

от

непосредствената социална среда на подрастващите, все пак, са в състояние да
предотвратят интернет пристрастяването.
Само технологичният подход не е достатъчен. Към него трябва да се
прибави още стремежът да зададем у младите цел в живота, чувство за посока, да
стимулираме тяхното самоприемане и излагането им на благоприятна среда, в
която могат безкритично да се коригират. Това ще им помогне да овладеят
уменията си за социално общуване и ще насърчи личностното им израстване в
периода, в който формирането на характера все още търпи промени.
По същия начин различните дейности, които насърчават независимостта и
осигуряват приемането на индивида от групата, са показателни за избягването на
интернет зависимостта, както и за превенцията на много други зависимости сред
подрастващите.

15

Като стигаме до по-дълбоко разбиране на интернет пристрастяването, има
по-малка вероятност да се фокусираме върху един-единствен феномен,
изолирайки го от множеството физически, психологически, технологични и
евентуално духовни явления, които са в пряка връзка с него.
Интернет зависимите търсят начин за духовна и личностна промяна, като
единствената им „грешка” е, че насочват това търсене в не съвсем подходяща
среда, където прекарват прекомерно много време, опитвайки се да компенсират
социалния вакуум, който ги заобикаля. Ограниченията рядко дават ефект, поскоро вакуумът трябва да се изпълни със съдържание.
Изучаването на интернет зависимостта е полезно, тъй като разкрива много
от потенциалните рискови фактори в социокултурната среда на подрастващите.
Зависимостта може да се използва като индикатор за негативни промени в
средата, която се поддава на по-лесна промяна от вътрешните състояния.
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