Възприемане на балансиран подход между онлайн
ангажираност и офлайн алтернативи

МОДУЛ 1

ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОСТОЯННОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ
Р АЗ Р АБ ОТ Е НО О Т : EMPHASYS CENTER

МОДУЛ 1
ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОСТОЯННОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ

Този модул ще представи как използваме интернет и ще обясни защо
решаваме да го използваме по начина, по който правим, като разгледаме
проблема от две различни гледни точки: характеристиките на онлайн
дейностите, които ни карат да ги използваме повече, и характеристиките на
хората, които ни правят по-склонни към прекомерно използване на
интернет.

МОДУЛ 1:
Причини за постоянното използване на интернет
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

След като преминете този модул, ще можете да:

• Разберете как юношите прекарват времето си онлайн.
• Разберете позивите, които ни тласкат да използваме прекомерно интернет.
• Помислите какъв тип интернет потребител сте

МОДУЛ 1:
Причини за постоянното използване на интернет
СПИСЪК С ТЕМИ

ТЕМА 1 Как използваме интернет и пристрастяващите аспекти на онлайн
дейностите
ТЕМА 2 Психологически и личностни черти на юношите - онлайн потребители
ТЕМА 3 Видове интернет потребители
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дейностите

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Този модул ще демонстрира как прекарваме времето си онлайн, със специален
акцент върху тийнейджърите. Ще бъдат посочени най-популярните онлайн дейности,
последвани от обяснение за това, което ги прави толкова завладяващи.
След като преминете този модул, ще можете да:

• Определяте онлайн дейности, които насърчават прекомерната употреба.
• Имате представа как тийнейджърите прекарват времето си онлайн.
• Разберете кои характеристики на широко използваните онлайн дейности ги правят
пристрастяващи.
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Хората в световен мащаб използват интернет за различни дейности:

✔Имейл
✔Използване на търсачките
✔Търсене на здравна информация
✔Преглед на новините
✔Закупуване на продукти
✔Правене на резервации за пътуване
✔Банкиране
✔Използване на обяви
✔Слушане на музика
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Ползи от използването на
интернет от тийнейджъри:
✔Поддържане на контакт с
приятели и семейство
✔Намиране на нови приятели
✔Развитие на сигурно и твърдо
чувство за идентичност
✔Развитие на сексуалността
✔Преодоляване на срамежливостта
и социалната тревожност
✔Фронт за творческа изява
✔Източник на здравна информация
✔Източник на подкрепа за
емоционални страдания,
депресия или мисли за
самоубийство

Недостатъци на
използването на интернет:
❖

❖
❖
❖
❖

Демонстриране на рисково
поведение (например секс,
злоупотреба с наркотици, насилие)в
социалните медии може да доведе до:
Изпращане на сексуални съобщения,
което оставя отворена възможността
за изтичане на снимки.
Кибертормоз и тормоз в интернет,
които могат да доведат до:
Последици за психичното здраве
(например депресия, ниско
самочувствие,дори самоубийство)
Прекомерната употреба също може
да доведе до пристрастяване към
интернет.
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Пристрастяващо поведение в интернет (ППИ):
Пристрастяващото поведение в интернет се
дефинира
като
модел на
поведение,
характеризиращ се със загуба на контрол върху
използването на Интернет. Това поведение
потенциално води до изолация и пренебрегване
на социални, академични и развлекателни
дейности и личното здраве.

Дисфункционално поведение в интернет (ДПИ):
Използване на интернет, което съдържа
пристрастяващи елементи, но не до степен, в
която страдат други сфери на живота.
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Хазарт
Игри

Онлайн срещи

Пристраст
яващи
дейности

Търговия

Пазаруване
Порнография

Социални
контакти
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Проучване, проведено в 7 европейски страни, сочи, че около 1,2% от подрастващите
демонстрират пристрастяващо поведение в интернет (ППИ), докато дисфункционалното
поведение в интернет (ДПИ) е 13,9% (Цицика, A. и колегия, 2014).
Момчетата са склонни да прекарват повече време онлайн в сравнение с момичетата, показват
проучванията.
Връзка с патологичния хазарт - връзка между хазарта и пристрастяващото поведение в
интернет.
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Тийнейджъри и онлайн ползване
Как тийнейджърите / Поколение Y
прекарват времето си онлайн?
✔Гледане на видео клипове
✔Използване на социални мрежи
✔Изпращане на незабавни
съобщения
✔Играене на онлайн игри Колко време прекарват тийнейджърите онлайн?
✔Четене на блогове
Тийнейджърите прекарват голяма част от
времето си онлайн. През 2018г. до 45% от
тийнейджърите в САЩ заявяват, че са онлайн
почти постоянно
Други 44% заявяват, че влизат в интернет по
няколко пъти всеки ден.
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Най-високите прогнози за пристрастяващо поведение в интернет
при юношите:
• Социални онлайн приложения като:
Facebook
WhatsApp
Instagram

YouTube
Twitter
• Онлайн игрите, повече от офлайн игрите, тъй като успехът в
онлайн игрите е по-чувствителен към времето. Често има
състезателни в рамките на игрите, които, ако бъдат изпълнени
в рамките на определен период от време, дават награди на
играча. За да се постигне успех в тези задачи,е необходима
голяма отдаденост и време.
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Какво прави социалните медии пристрастяващи?
•
•

•
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=
NMq_MyOFtW8

•

Интернет пристрастяването е вид пов еденчес ка
зависимост
Т ехнологията е с нас пос тоянно - на нашия смартф он,
което означава, че получаваме пристрастяваща обратна
в ръ зка през цял ото в реме, независимо дали е от
социални медии или онлайн игри
Непредс казуемос т на обратната връзка (държи ни под
напрежение, чакаме да видим какво ще стане по- нататък)
Медиите и технологиите са разработени с пециал но от
експерти, за да предизвикат пристрастяване.
Не устройствата са пристрастяващи, а с ъ дъ ржанието.
Има пс ихол огичес ки причини за развитие на
зависимости, като усещане за скука, самота и
неадекватност.
С оциал ният ел емент е от жизненоважно значение за
онлайн ползването .
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Какво прави социалните медии пристрастяващи?
Моделът ATARI за формиране на
навиците
се
използва
от
разработчиците на социални медии за
проектиране на мобилни приложения и
онлайн платформи:
- Attitude - Отношение
- Trigger - Задействане
- Action - Действие
- Reward - Награда
- Investment - Инвестиции
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Моделът ATARI
- О тношение:
Психологически проф ил на потребителя - личност,
предпочитания, харесвания, желания, мнения и
мотивация.
-З адействане:
Известия, които инф ормират потребителите да
предприемат действия. З адействанията са инициатори
на поведението. Т е са проектирани да бъдат лесни за
изпълнение и привлекателни.
- Действие:
С лед З адействането идва Действието, което отговаря
на непосредствената нужда.
- Награда:
О чакването за награда и непредсказуемостта на
резултата е това, което ни кара да се връщаме отново и
отново.
- Инвестиции:
В реме, пари, данни, социален капитал, вложени в
приложението .

1

Как използваме интернет и пристрастяващите аспекти на онлайн дейностите

Какво прави игрите пристрастяващи?
Има няколко общи неща, които се наблюдават между
структурните характеристики на видеоигрите и хазарта, особено
слот машините.
Общи елементи:
• Изискването за реакция на стимули, които са предвидими и се
управляват от софтуерния цикъл
• Изискването за тотална концентрация и координация между
ръцете и очите
• Бърза продължителност на играта, зависима до известна
степен от уменията на играча (по-отчетливо във видеоигрите)
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Какво прави игрите пристрастяващи? (2/2)
Общи елементи между видеоигрите и слот
машините:
• Предоставянето на аудио и визуални награди
за печеливш ход (напр. мигащи светлини,
електронни мелодии)
• Предоставянето на допълнителна награда за
печеливш ход (точки или пари), което подсилва
„правилното“ поведение
• Дигитално визуализирани резултати от
„правилно поведение“ (под формата на
натрупани точки или пари)
• Възможност за внимание от връстниците и
одобрение чрез конкуренция
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Какви характеристики търсят играчите в игрите (1/2)
1. Компонентът на постиженията
• Напредък: желанието за придобиване на сила, бърз
напредък и натрупване на символи на богатство или статус в
играта
• Механика: Интерес към анализиране на основните правила
за оптимизиране на представянето на играча
• Конкуренция: Ж елание да предизвикате други играчи и да
се състезавате с тях
2. С оциалният компонент
• О бщуване: Ж елание за разговор и подпомагане на други
играчи
• В ръзка: Ж елание за ф ормиране на дългосрочни смислени
взаимоотношения
• Р абота в екип: Извличане на удовлетворение от участието
в екипните усилия.
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Какви характеристики търсят играчите в игрите (2/2)
3. Компонентът на потапянето
• О ткриване: Намиране и познаване на неща, които другите играчи не знаят
• Р олеви игри: С ъздаване на персона с предистория и взаимодействие с други играчи за създаване на
история
• Индивидуализация:Интересът в модиф ициране на персонаж според предпочитанията
• Ескейпизъм: Използване на онлайн средата за избягване на мислите за реалния свят.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ

✔Тийнейджърите използват интернет най-вече за да се свързват
помежду си.
✔Прогнозите за най-масово проблемно използване на интернет са
свързани със социалните медии и онлайн игрите.
✔Ние сме постоянно свързани с интернет чрез нашите смартфони,
което прави пристрастяването по-лесно.
✔И социалните медии, и онлайн игрите влияят посредством
елемента на потенциалната награда,което е силно
пристрастяващо за хората.
✔Социалният елемент на интернет подхранва нашата нужда като
хора от социално взаимодействие.
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КРАТЪК ТЕСТ
1. Пристрастяващото поведение в интернет (ППИ) е същото като Дисфункционалното поведение в
интернет (ДПИ).
a. Вярно
b. Грешно

2. Използването на интернет има само отрицателни резултати.
a. Вярно
b. Грешно
3. Тийнейджърите прекарват по-голямата част от времето си онлайн в пазаруване,
a. Вярно
b. Грешно
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КРАТЪК ТЕСТ
4. Мобилните телефони са пристрастяващи по своето естество.
a. Вярно
b. Грешно
5. Моделът ATARI е свързан със старата популярна конзола за игри.
a. Вярно
b. Грешно
6. Има няколко прилики между структурните характеристики на видеоигрите и игралните машини.
a. Вярно
b. Грешно
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КРАТЪК ТЕСТ

7. Свържете понятията с техните определения:

1. Пристрастяващо поведение в интернет (ППИ)

2. Дисфункционално поведение в интернет (ДПИ)

Верни отговори: 1-B, 2-A,

A. Използване на интернет,което съдържа пристрастяващи
елементи, но не до степен,в която страдат други сфери на живота.

B. Непреодолимият импулс да прекарваш много време в

интернет,до степен,в която страдат други сфери на живота.
Загубата на контрол върху използването на интернет.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Тази тема ще представи психологическата структура и личностните
характеристики на юношите - потребители на интернет и ще даде
представа за това как те влияят на навиците за използване на
интернет.
След като преминете този модул, ще:
• Постигнете
по-добър
поглед
върху
психологическите
характеристики на юношите - интернет потребители
• Подобрите разбирането си за причините,водещи до прекомерно
използване на интернет
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Личностни черти,свързани с прекомерната употреба
на интернет (1/2)
Отвореност за изживявания / находчивост :
Характеристики, показателни за находчивост, като
например креативност, въображение и иновативност,
могат да накарат подрастващите да се занимават с
приятни дейности, като например използване на
Интернет,прекомерно.
•

Ниска
приемливост /
агресивно
онлайн
поведение:
Анонимността, която предлага интернет, води до
отпадане на задръжките, както и до деиндивидуация,
поради което хората се чувстват свободни да
действат извън социално подходящото поведение.
•
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Личностни черти,свързани с прекомерната употреба на интернет (2/2)
Негативна съвестност:
Подрастващите, които не са толкова съвестни, са склонни да предпочетат да използват
интернет,а не да извършват други, по-малко приятни, но важни неща, като домашната
работа.
•

2

Психологически и личностни черти на юношите - онлайн потребители

Психологически черти, свързани с
прекомерната онлайн употреба
Ниска емоционална стабилност :
Ниската емоционална стабилност е свързана
с високата степен на невротизъм и
последното е установено, че предпоставя
интернет зависимост и пристрастяване към
интернет игрите.
Има връзка между честотата на използване
на социалните медии и черти като например:
o депресия
o дефицит на вниманието
o самота
o импулсивност
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Мотиви за широко използване :
•
•
•

•

Поддържане на утвърдени офлайн социални
мрежи или създаване на нови социални мрежи
Нужда от емоционална подкрепа - импликация,че
емоционалната подкрепа не е открита в реалния
живот
Необходимост от промяна на настроението,
бягство от реалния живот и неговите проблеми ескейпизъм - означава, че лицето не се изправя
пред проблемите директно и следователно те не
се решават, следователно се увеличават
Необходимостта от изследване на различна
идентичност: тийнейджърите могат да считат, че
могат да имат различна идентичност онлайн или
могат да бъдат себе си по-далеч от семейството и
връстниците си
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Какво се случва, когато използваме интернет,което ни кара да се връщаме за още?
Ефектите включват:
• Биохимична реакция:
• Задейства се освобождаване на допамин, което засяга центъра за удоволствие на мозъка
• Ескейпизъм:
• Лесен начин да освободим ума си от проблемите в реалния свят
• Множество слоеве награди:
• Всеки път, когато влизаме в интернет,получаваме непредсказуема комбинация от щастливи
новини, забавно съдържание, награди в игрите
• Незабавно удовлетворение:
• Бързо освобождаване от негативни емоции по всяко време, тъй като нашите смартфони са с
нас постоянно
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Симптоми на интернет пристрастяване
Емоционални
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

чувство за вина
безпокойство
депресия
непочтеност
еуфорични чувства,когато
сме пред компютър
невъзможност за спазване
на графици
липса на усещане за време
изолация
отбранителност
избягване на работата/
домашна работа
възбуда

Физически
• Болки в кръста
• Главоболие
• Наддаване на тегло /
загуба на тегло
• Нарушения в съня
• Синдром на карпалния
канал
• Замъглено или
напрегнато зрение
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Импликации:
- Страх от пропускане (FOMO) - тревожно чувство,че може да пропуснете вълнуващи събития, на
които присъстват други хора,особено в резултат от неща, които виждате в социалните медии.
- Партньорски натиск– подтикване към начин на поведение или мислене от обратната връзка,
която получавате онлайн
- Кибер тормоз– тормоз чрез социалните медии или други форми на онлайн комуникация
- Нереалистични очаквания– по отношение на вида на тялото, начина на живот,финансовия /
социалния статус
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ

✔Социалният аспект на интернет може да доведе до FOMO, кибертормоз,
натиск от връстниците.
✔Съществуват и отрицателни мотиви за използването на интернет, като
например необходимостта да се избяга от реалността, хората и нуждата от
емоционална подкрепа.
✔Определени характеристики на личността, като креативност, въображение,
находчивост, отрицателна съвестност и ниска пригодност са свързани с
прекомерното ползване на интернет.
✔Съществуват различни неблагоприятни ефекти от прекомерното използване
на интернет, както емоционални, така и физически, които могат да имат
сериозно влияние върху живота на човека.
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КРАТЪК ТЕСТ

1. Изберете черти на личността, свързани с прекомерното
използване на интернет:
a. Въображение
b. Независимост
c. Мързел

d. Креативност
e. Cъстрадание
d. Липса на усърдие

2. Физическите симптоми на онлайн пристрастяването включват :
a. Лош слух
d. Главоболие
b. Наддаване /
e. Синдром на карпалния
загуба на тегло
канал
c. Замаяност
d. Замъглено или напрегнато
зрение
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КРАТЪК ТЕСТ
3. Тийнейджърите използват интернет основно за подобряване на
настроението си,за общуване с приятели,за намиране на емоционална
подкрепа и за изследване на тяхната идентичност.
a. Вярно
b. Грешно
4. Чувството за вина и тревожност във връзка с използването на интернет са
възможни симптоми на пристрастяващо поведение в интернет.
a. Вярно
b. Грешно
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Тук ще разгледаме как можем да различим различните видове интернет
потребители и с какво характеризира всеки от тях.
• Разбирайки различни типологии,може би ще се различим в една от
тези групи.
• По този начин получаваме по-ясна картина за нашата собствена
ситуация и рисковете, пред които сме изправени като „членове“ на
една или друга типология .
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За да разберем неблагоприятните ефекти на интернет, първо трябва да
разберем и да мислим критично,не само за това колко време прекарваме
онлайн,но и за начина,по който използваме времето си онлайн.
Изследователите категоризират интернет потребителите, използвайки различни
критерии,без общ консенсус за това какъв трябва да бъде използваният метод.

3

Видове интернет потребители

Един модел (Johnson, GM & Kulpa, A.,
2007) предлага онлайн потребителите да
бъдат категоризирани въз основа на
техните мотиви, при които използването
на
онлайн
се
характеризира
с
общителност (мотиви на човешката
връзка), полезност (ориентация към
ефективност) и реципрочност (когнитивна
стимулация и активно участие).
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Други (Brandtzaeg, P.B., Heim, J. & Karahasanovic, A.,
2010) идентифицират пет типа потребители въз основа
на специфична интернет активност:
Не-потребители (които не използват интернет
редовно),
Спорадични потребители (които използват интернет
рядко, за електронна поща и конкретни задачи),
Инструментални потребители (които са ориентирани
към целенасочени дейности, като търговия, онлайн
банкиране, за да търсят информация за стоки или
услуги),
Потребители за развлечение (главно използване на
интернет за радио,телевизия, филми, игри, музика и
чат)и
Напреднали потребители (могат да използват интернет
както за инструментални, така и за развлекателни
цели).
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Някои изследователи (Bodovskaya, A. et al.) определят
своите типологии въз основа на това, което човек
прави, докато е онлайн, но колко време отделя
ежедневно за любимия си вид дейност:
- „Новатори“, които се характеризират с интензивна
консумация (12-16 часа на ден) на всички основни
видове интернет съдържание;
- „Традиционалисти“, характеризиращи се с ниска
интензивност на консумация на интернет
съдържание (1-2 часа седмично);
- „Развлечени“, които доста интензивно (8-12 часа на ден) консумират предимно развлекателно
интернет съдържание;
- „Прагматици“ (2-4 часа на ден) консумират предимно образователно и професионално
ориентирано интернет съдържание;
- „Откъснати“ - социални участници, които не са включени в интернет комуникацията по различни
причини.
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Submission no.
2017-1-UK01-KA205-036208

Лесен за използване модел, специално създаден за юноши,беше представен от финансиран
от Европейския съюз изследователски проект,наречен inScreenMode. Началната страница на
проекта обяснява целта на проекта, която е да модерира прекомерното използване на
интернет от подрастващите. Най-важното е,че този проект имплементира Genie - инструмент,
специално създаден за тийнейджъри.
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След като се регистрират, потребителите правят тест,който се отнася до
техните навици за използване на интернет.
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Въз основа на дадените отговори,Genie посочва на
потребителите колко рискови са техните онлайн
дейности по отношение на зависимостта.
Нискорискова дейност

Умерена дейност

Високорискова дейност
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И накрая, и най-важното,
Genie
предоставя
на
потребителите
персонализирани планове за
действие за модериране на
всяко
пристрастяващо
поведение, съобразени с
техните нужди.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

InScreenMode Genie: https://genie.inscreenmode.eu/
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КРАТЪК ТЕСТ
1, Няма значение какво правим онлайн,а само колко време прекарваме в
интернет.
a. Вярно
b. Грешно
2. Учените са решили кой е правилният метод за разграничаване между
типовете онлайн потребители.
a. Вярно
b. Грешно
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ЗАДАНИЕ
Напишете кратко есе за използването на интернет от юноши,с които често
контактувате (например членове на семейството, ученици).
Обърнете специално внимание на всяко проблемно поведение,което те представят,и
се опитайте да посочите причините,които стоят зад него.

МОДУЛ #
РЕЧНИК
Пристрастяващо
поведение в интернет
(ППИ)

Непреодолимият импулс да прекарваш много време в интернет,дотолкова, че страдат
други сфери на живота.Загубата на контрол върху използването на интернет.

Дисфункционално
поведение в интернет
(ДПИ)

Използване на интернет,което съдържа пристрастяващи елементи, но не до степен,в
която страдат други области на живота.

Рисков фактор

Характеристика на индивида,която увеличава вероятността да покаже / развие
проблемно поведение.

Писане на сексуални
съобщения

Изпращането или получаването на сексуални или сексуално внушаващи изображения
или видео чрез електронни устройства.

Страх от пропускане
(FOMO)

Тревожно усещане, че може да пропуснете вълнуващи събития, които посещават
други хора,особено предизвикани от неща, които виждате в социалните медии.

Акроним на проекта:

ON/OFF4YOUNGSTERS

Заглавие на проекта:

Възприемане на балансиран подход между
онлайн ангажираност и офлайн алтернативи

Номер на проекта:

2018-1-UK01-KA201-048001

Website:

https://on-off4youngsters.eu/

Т ози проект е ф инансиран с подкрепата на Е вропейската комисия.Т ова съобщение отразява само възгледите
на автора и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в него
инф ормация.
СЪЗДАДЕО ОТ ON-OFF ПАРТНЬОРСТВОТО 2019
on-off4youngsters.eu

