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Молодые люди являются одними из активных пользователей социальных
сетей не только в Болгарии, но и в мире. В этой статье обсуждаются результаты
исследования влияния социальных сетей на школьников старших классов из
города Шумена (Болгария).
Ключевые слова: социальные сети, ценности, ученики.
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Младите хора са едни от активните потребители на социалните мрежи не
само в България, но и по света. В настоящата статия се дискутират резултати от
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проучване на влиянието на социалните мрежи на ученици от горна училищна
възраст от град Шумен, България.
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Young people are active users of social media, not only in Bulgaria but also in
the world. In this article results from research on the way social networks influence
the values of upper school students from Shumen, Bulgaria are discussed.
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През последните години социалните мрежи са неотменима част от начина
на живот и комуникация на младите хора по света. Някои изследователи
отчитат тяхната пълна „хегемония в частния и обществения живот”
[Симеонова, 2019], които променят цялостната парадигма на общуване в
днешното общество.
А. А. Лисенкова, А. Ю. Мельникова посочват, че за подрастващите
„съвременния комуникативен свят–това е света на социалните мрежи”
[Лисенкова, Мельникова, 2017].
А. А. Беляева отбелязва, че социалните мрежи са „основа на младежката
култура на 21 век” [Беляева, 2017].
Появата на социалните мрежи се свързва с развитието на технологиите и
комуникациите, с доминирането на глобалната мрежа битието ни. Обаче
появата им има и психологическа основа, породила се в резултат на ефектите на
глобализацията

сред

които

са

отчуждението,

липсата

на

истинско

общуванемежду хората, дории между родители и деца. Така „психологическия
дефицит” в общуването беше „запълнен” и подменен с виртуална свързаност и
комуникация в социалните мрежи с познати и непознати „приятели”.
Социалността е изконна необходимост на човека, като социалните мрежи
предоставиха възможност за принадлежност към виртуални групи и общества,
в зависимост от индивидуалните предпочитания и интереси. Поради
динамичните процеси в днешното мрежово общество, подрастващите са
изправени пред сериозни предизвикателства в процеса на формиране на тяхната
нравствена сфера. Те се нуждаят от ориентир в този свръх информационен свят
и това са ценностите. Ценностите са духовната еманация на „човешкото” у нас,
това, което споява модерното общество, независимо от определенията, които
му даваме – мрежово, информационно [Лозанова, 2016].
А. В. Вараксин също акцентира на не обходимосттаот „ориентири” на
подрастващото поколение, тъй като за разлика от по-възрастното му липсва
необходимия опит [Вараксин, 2016].
Фокусът в настоящата статия е насочен към въпроса дали за учениците от
горна училищна възраст има разлика в ценностите в реалността и тези, които се
демонстрират в социалните мрежи. В дискусията се представени резултати от
изследване, проведено сред малка извадка от ученици от Централна Северна
България през декември 2019 г. В проучването са включени общо 52 ученици
от 9-ти клас (27 ученици) и от 10-ти клас (25 ученици) от Средно училище
„Сава Доброплодни” – град Шумен, България.
Социални мрежи и ценности
Boyd и Ellison (2007) определят социалните мрежи като „онлайн среда, в
която хората създават самостоятелно описателен профил и след това създават
връзки с други хора ” [Boyd, Ellison, 2007].
Социалните мрежи обединяват хората, за да комуникират, да споделят
идеи и интереси, да си сътрудничат или да намерят нови приятели [Христова,
2016].
Специфичен акцент са обогатяването на възгледите за влиянието на

социалните мрежи върху аудиторията, значителен процент от която са младите
хора. Въздействието им може да бъде разгледано, въз основа на теориите на
Кац и Лазерсфелд за лидерите, на Мъртън (1968) за „влиятелните личности”
(influentials) и др. [Златанов, Колева, 2015].
Б. Златанов и М. Колева анализират социалните мрежи през концепцията
за праговете на влияние (т.е. минималният праг на доверие, който трябва да
бъде прехвърлен, за да повлияем някому), според която актьорите вземат
двоични решения и взаимодействат. Така за разпространението на информация
и възприемането на определено поведение трябва да е изпълнено от следните
две условия – наличието на влиятелни личности и/или лесно повлияващи се
индивиди [Златанов, Колева, 2015].
Авторите обясняват възможностите на въздействие на социалните мрежи
ина база концепциитена Ийзли и Клайнбърг (2009), Милър и Пейдж (2004),
Уотс и Дод (2007), както и на Мъртън за влиятелност – т.нар.
„influentials”.Същността им е, че след натрупването на определен брой
взаимодействия, активирането на нов информационен поток или каскада бива
предизвикано в повечето случаи от критична маса от „лесно влияещи се (от
другите) индивиди. Към тях можем да отнесем и младите хора, при която
нравствената системае в процес на формиране и при които има динамика в
йерархичното подреждане на ценностите” [Златанов, Колева, 2015].
Златанов и Колева смятат ,че феномена на „ниския праг” е причина за
формирането на една особена дифузна група онлайн потребители, т.нар. инфо
трейдъри, които успяват да придадат на информацията „търгуемост” и да
заразят останалите. Качеството „търгуемост” представлява способността на
информацията да предизвика задръстване в информационния поток (онлайн) и
да доведе до максимум алтернативни разходи за потребителя, без значение дали
информацията е приета от него и интегрирана в системите му от убеждения или
пък е отхвърлена [Златанов, Колева, 2015].
В този смисъл, изследователите се обединяват около тезата за влиянието
на социалните мрежи върху потребителите (респ. и учениците), като отчитат

въздействието им „не само върху процеса на изграждане на личността, но и
върху ценностите” [Христова, 2016].
Сериозен брой научни проучвания отразяват тенденцията за увеличаване
на

потребителите

на

социалните

мрежи,

продължителността

на

контактите

и

демографския

повишаване

на

им

профил,

активността

на

ползвателите.
По данни на Global social media research summary 2020 от 4,5 милиарда
потребители на интернет, над 3,8 милиарда души активно присъстват в
социалните мрежи [Global social media research summary, 2020].
Някои международни изследвания сочат,че най-активните потребители на
социални мрежа са младите хора в сравнение с потребителите от други
възрастови групи. В тази насока са и изводите на изследване на Pew Research
Center проведено в 38 страни [Mitchell et al., 2018].
Проучване на Evrostat, проведено в 28 страни членки сочи, че
„социалните мрежи се ползват от средно 80%–90%от младите хора на (16-29 г.)
в тези страни. В Дания, Люксембург, Португалия, Белгия, Естония, Кипър,
Хърватия, Литва, Унгария и Словакия девет от десет младежи са активни
потребители. Сравнително по-ниско (70% и 80%), е потреблението на социални
мрежи от младите жители само на пет европейски държави – Румъния, Италия,
Франция, Словения и България [Being young in Europe today, 2017].
В проучването е посочено, че активността на 16-29 годишните е с над
31 % по-висока отактивността на по-възрастното население (над 29 г.).
През 2016 г. данните за България по този показател са 77% активност на
младите хора в социалните мрежи, а при по-възрастните активността е 44%.
Следващата важна тенденция, която установяват проучванията са, че
учениците от горна училищна възраст използват повече от една социална
мрежа. Данни на Pew Research Center от 2015 г.сочат, че 71 процента от
американските тийнейджърите използват повече от един сайт за социални
медии [Lenhart. Et al., 2015].
В този смисъл, изследователите се обединяват около тезата за влиянието

на социалните мрежи върху потребителите (респ. и подрастващите), като
отчитат въздействието им „не само върху процеса на изграждане на личността,
но и върху ценностите” [Христова,2016].
Всяка научна дисциплина от хуманитарния цикъл има специфичен поглед
към дефинирането на понятието „ценности”.Мнозинството от изследователите
се обединяват около утвърждаването на „субект-обектното отношение катоедна
от основните характеристики на ценностното отношение“. За някои теоретици
ценността е резултат от това отношение (К. Клакхон, М. Рокич, Т. Парсънс,
А. Ручкая и др.), а за другитя е самото това отношение“ (Н. Видева,
С. Николаева) [Лозанова, 2016].
В съвременната теория с популярност се ползва дефиницията на Милтън
Рокич за ценностите. Според него ценността е „устойчиво убеждение за това,
че определен начин на поведение или крайна цел на съществуването е попредпочитана

от

личностна

или

социална

гледна

точка,

отколкото

противоположната или друга гледна точка или крайна цел…” Ценностите са
организирани в система и влиянието им може да се установи практически във
всички социални феномени, заслужаващи изучаване [Лозанова, 2016].
Редицаучени отчитат факта, че върху формирането на ценностните устои
на съвременните младежи влияят много повече фактори, отколкото преди
десетилетия. Освен влиянието на средствата за масова информация, през
последните години все по-силное въздействието на социалните мрежи върху
потребителите

с

различен

демографски

профил,

но

най-вече

–върху

подрастващите. Промяната е неотменима част от „социалната и културна
история на света”, като подлежат на изменение „стереотипи, ценности и
отношения”[Марчева, 2019].
А. А. Беляева смята, че днес социалните мрежи „заменят основните
институти за социализация на младите хора–семейството, училището и дори
приятелите” [Беляева, 2017].
Изследване, проведено в Русияпрез 2014 г. сред 350 ученици от 8-11
клас,отчита, че интернет и социалните мрежи оказват двойно по-голямо

влияние върху формирането на жизнените им ценности, отколкото семейството
и училището [Викторовна, Владимировна, 2015].
Другият съществен момент е, че в информационното общество
ценностите на учениците под въздействие на нарасналия брой фактори, се
формират „стихийно” [Викторовна, Владимировна, 2015].
Тази стихийност до голяма степен се дължи на виртуализирането и
свръхвизуализирането на битието ни, за сметка на „моралните пътеводители” в
реалния живот.
Социалните мрежи акумулират огромни информационни ресурси и
изпращат разнопосочни нравствени послания, които не могат да бъдат
осмислени и критически оценени от младите хора. Така те се дезориентират от
мащабите на колосалните информационни ресурси, в които не могат да открият
необходимото им нравствено съдържание.
Затова някои учени твърдят, че „ценностното съзнание на младото
поколение, подобно на целия модерен процес на социализация, се осъществява
в социалните мрежи, където те намират среда за общуване„ [Лисенкова,
Мельникова, 2017] и изграждат своя въображаема визия за света.
В научната литература се посочват редица причини за високия интерес на
младите хора, вкл. и на учениците от горна училищна възраст, към социалните
мрежи. Повечето от изследователите се обединяват около тезата, че една от
главните мотиви е технологически неограничените възможности за общуване,
което се осъществява в реално време във виртуалното пространство.
А. Беляева акцентира нафакта, че те „предоставят на младия човек цялата
му необходима информация и най-вече – общуване в реално време” [Беляева,
2017]. Авторката разглежда психологическите ефекти на социалните мрежи
през призмата на теорията на Маслоу и посочва, че те удовлетворяват
изконната човешка потребност за принадлежност към социални групи. Другите
им положителни характеристики са, че в тях „лесно се преодоляват
психологическите бариери в общуването,лесно се намират приятели и
съмишленици”. Според А. Беляева социалните мрежи предоставят на младите

хора нещо изключително важно –способ за „себеизразяване и самореализация в
обществото”, както и платформа за свободно изразяване на собственото мнение
[Беляева, 2017].
А. Беляева посочва и значимостта на присъствието на учениците в
социалните мрежи – „да си „онлайн” означава да си жив. Състоянието „офлайн”
е равносилна на отсъствие от обществото” [Беляева, 2017].
Следващият важен мотив за активността на учениците в социалните
мрежи е създаването на положителен виртуален образ [Лисенкова, Мельникова,
2017], при умело балансиране между анонимност и себеразкриване. Те създават
„положителен социален ефект чрез получаване на одобрение насвоите
действия, мисли и самопредставяне в социалното пространство на виртуалния
свят”.
Така „младите хора създават свой начин на комуникация, близък до
собствените си възприятия и житейски разбирания” [Лисенкова, Мельникова,
2017].
За юношеската възраст е изключително важно търсенето на собствената
идентичност [Christofferson, 2016], като социалните мрежи предлагат бърз и
лесен начин на създаване на такава.
Jenna Р. Christofferson разглежда въздействието им върху младежите през
възгледите на Ериксън и отбелязва, че „социалните мрежи им предоставят
уникален начин за намиране на собствената идентичност [Christofferson, 2016].
Редица изследвания в международен мащаб констатират, че младите хора
са не само най-активните потребители на социалните мрежи, но ги ползват найредовно и най-продължително време в рамките на денонощието. На практика те
комуникират докато извършват други ежедневни дейности, сред които са
хранене, подготовка на уроци, като се стремят да са комуникират дори когато
са в движение.
Изследване от 2020 г. сочи, че 91% от младeжите от поколението Z
(включващо и горна училищна възраст)използват поне една социална медия, а
51% от тях я използват постоянно в рамките на деня [Meet gen z: the social

generation, 2017].
Техническите възможности на социалните мрежи,които създава усещане
за бърза комуникация и динамика, са сред характеристиките, които привличат
младите хора. Друг сериозен аргумент за влиянието им върху потребителите,
включително и върху ценностите им, е свръхвизуалността.
Общуването в социалните мрежи все повече предполага обмен на
визуално съдържание. Потребителите все повече използват емотикони,
емотстикери, мемове, видеа, гифове и други формати, които синкретично
пресъздават цялата им мисъл, мнение, намерение [Стоичкова, 2016].
Изследване, проведено сред финландски тинейджъри, потребители на
социална мрежа IRC-Galley, сочи, че младите хора демонстрират чрез
публикуваните снимки ценности, които са важни за тях. Изследователите
установяват,че на снимките младежите в поза, взаимствана от медиите
[Христова, 2016].
Тези данни красноречиво говорят за визуалното натоварване, на което са
подложени потребителите и особено учениците. Същевременно визуализацията
чрез видео, респективно всякакви изображения, е модерния начин на реклама,
която битува в интернет пространството и особенно в социалните мрежи.
Дискусия на резултатите
Представените по-нататък резултати са от изследване на влиянието
насоциалните мрежи върхуценностите на учениците от горна училищна
възраст. Проучването е проведено през декември 2019 г. сред възпитаници на
Средно училище „Сава Доброплодни” – гр. Шумен, България. Извадката
включва общо 52 респонденти, от които 27 ученици (10 жени, 17 мъже) от 9
клас и 25 ученици (19 жени, 6 мъже).
То се базира на методиката на Ш.Шварц за индивидуалните ценности, но
в настоящата статия се дискутират само заключителните въпроси от анкетата.
Първият въпрос е „Кой има влияние върху формирането на Вашите ценности?”,
като са предложени следните варианти за множествен избор:

-а/ „семейството” и скала, отчитаща степента му на влияние върху
формиране на ценностите на учениците (слабо влияние (10%; 20%; 30), средна
степен на влияние(40%;50%;60%) ,висока степен на влияние70%; 80; 90%;
100%);
-б/ „приятелите” и скала, отчитаща степента им степента на влияние
(слабо влияние (10%; 20%; 30), средна степен на влияние (40%; 50%; 60%),
висока степен на влияние 70%; 80; 90%; 100%));
-в/ „училището” и скала, отчитаща степента му на влияние върху
формиране на ценностите на учениците (слабо влияние (10%; 20%; 30), средна
степен на влияние(40%; 50%; 60%), висока степен на влияние 70%; 80; 90%;
100%));
-г/ „социалните мрежи” и скала, отчитаща степента му на влияние върху
формиране на ценностите на учениците( слабо влияние (10%; 20%; 30), средна
степен на влияние (40%; 50%; 60%), висока степен на влияние 70%; 80; 90%;
100%)).
Резултатите са представени в зависимост от пола и възрастта, като
хипотезата е, че в по-горния курс влиянието на социалните мрежи намалява.
Вторият въпрос, на който са отговорили анкетираните е ”Има ли разлика
в ценностите, които подкрепяте в реалния живот и в социалните мрежи?”.
Вариантите за отговор са „не”, „да”, „да, в значителна степен”, „не мога да
отговоря”.
Анализът на данните на първи въпрос, подусловие „а/ влияние на
семейството”, сочи, че по-голям брой анкетирани го определят в средната
степен на влияние, като това са 73% от деветокласниците (35%, 38% мъже) и
56% десетокласници (40% жени, 16% мъже). Забелязва се тенденцията в погорния клас да намалява семейното влияние, което е характерно за юношеския
период, през който е значимо търсенето и налагането на собствената
идентичност, както и бунт срещу авторитетите (в случая - родителите ).

Семейството има слабо въздействие върху ценностите само при 27% от
деветокласниците (27% мъже, 0% жени) и при близък процент десетокласници
– 24% (18% жени, 6% мъже).
Нито един деветокласник не се влияе във висока степен от близките си,
но пък 20% от десетокласниците съгласуват ценностите си със семейството.
Този резултат се формира от изборите на следните ученици от 10-ти клас - 8%
жени и 8% мъже, които са посочили, че семейното влияние върху тях е силно
(70%), както и 4% жени избрали 80% семейно влияние. В случая жените се
индентифицират в по-голяма степен със семейните ценности, отколкото
мъжете.
Разпределението на изборите според процента влияние в 9-ти и 10-ти
класпо полов признак е представен в Диаграма №1.
Диаграма №1 – Избори на учениците от 9-ти и 10-ти клас на подвъпрос «Влияние на
семейството върху ценностите Ви».
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Влиянието на приятелите върху ценностното формиране нараства в
ниска и средна степен в по-горен клас, което също е естествен процес в
юношеска възраст.Деветокласниците,повлияни в ниска степен от приятелите са
72% (56%жени, 16% мъже), докато десетокласниците са 82% (37% жени, 45%
мъже). Прави впечатление, че в 9-ти клас жените са по-податливи на

приятелско влияние, докато в 10–ти клас това са мъжете.Безспорно, има
сериозни психологически основания приятелите да са значими за учениците от
горна училищна възраст.
В средна степен са повлияни от приятелите много по-малък брой
ученици - в 10-ти клас – 11% (11% мъже), а в 9-ти клас са 8% (4% жени, 4%
мъже).
Силното въздействие на приятелския кръг върху ценностите обаче
намалява с възрастта. В 9-ти клас се установява при една пета от респондентите
– 20% (14% жени, 6% мъже), докато при десетокласниците е само при 7%
(мъже). Обяснението на този резултат може да бъде потърсен също в
психологическите особености на юношеството и в засиленото търсене на „Азобраза”, което предполага вглеждане във вътрешния свят, в собствените
желания и приоритети.
Разпределението на изборите за влиянието влияние на приятелите в 9-ти
и 10-ти клас по полов признак е представен в Диаграма №2.
Диаграма №2 – Избори на учениците от 9-ти и 10-ти клас на подвъпрос «б/ влияние
на приятелите върху ценностите Ви».
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Основната част от респондентите и от двата класа оценяват като ниско
(от 10% до 30%) влиянието на училището върху ценностната им система.
Такива отговори посочват 77% от деветокласниците (33% жени, 44% мъже) и
68% от десетокласниците (56% жени, 12% мъже). Забелязва се и тенденцията,

че влиянието на училището намалява с нарастване на възрастта, макар и само с
9%.
Ценностите, в които възпитава училището влияят в средна степен само на
4% деветокласници (мъже) и на 8% десетокласници (жени). Във висока степен
възприемчиви към училищните ценности са само 4% десетокласници (жени) и
0% от учениците в 9-ти клас.
Разпределението на изборите за влиянието влияние на училищетов 9-ти и
10-ти клас по полов признак е представен в Диаграма №3.
Диаграма №3 – Избори на учениците от 9-ти и 10-ти клас на подвъпрос «в/влияние
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Влиянието на социалните мрежи върху ценностното формиране на
учениците е най-високо в сравнение с горе изброените три фактора- семейство,
приятели и училище.Всички десетокластниците -100% (39 жени, 61% мъже)
ориентират собствените си ценности с демонстрираните от „приятелите” им в
социалните мрежи, макар и в ниска степен.
С нарастване на възрастта, влиянието на социалните мрежи намалява и е
72% при десетокластниците (60% жени,12% мъже), като е съизмеримо с
влиянието наприятелите – 72%.
Социалните мрежи въздействат върху ценностното формиране на
учениците от горна училищна възраст почти повсеместно, макар и в минимална

степен. В средна степен се влияят само 4% десетокластници (4%), а във висока
степен то е нулево и в двата класа.
Тези резултати може да се тълкуват, че анкетираните се влияят от
ценностите, афиширани в социалните мрежи, но ги приемат критично и ги
преосмислят.
Въпреки това, високият процент на ученици, които„сверяват” своята
ценностна система със социалните мрежи насочва към извода, че младежите се
нуждаят от ценностни ориентири в реалния живот, които да са повъздействащи от виртуалните примери.
Разпределението на изборите за влиянието влияние насоциалните мрежив
9-ти и 10-ти класпо полов признак е представен в Диаграма №4.
Диаграма №4 – Избори на учениците от 9-ти и 10-ти клас на подвъпрос «г/влияние
на социалните мрежи върху ценностите Ви».
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В тази насока са констатациите, след анализиране на отговорите на
анкетираните на втория въпрос „Има ли разлика в ценностите, които
подкрепяте в реалния живот и в социалните мрежи?”.
Прави впечатление, че най-големият процент деветокласници не са
отговорили на въпроса – 63% (30% жени, 33% мъже), като резултата може да се

тълкува в посока, че нямам мнение по въпроса или не желаят да отговорят.
Сред десетокластниците само 16% (12% жени, 4% мъже) незаемат позиция.
Близо една пета от десетокласниците смятат, че няма разлика между
ценностите в реалния и във виртуалния свят – 24 % (жени). Може да се
предположи, че учениците не правят разлика между поведението във виртуална
и реална среда и приемат публикациите в социалните мрежи за еталони и
ориентири в ценностно отношение.
Нито един деветокласник обаче не е избрал отговор „не”.
Не е голям процента на ученици от двата класа, които смятат, че има
реална разлика между ценностните послания в действителността и в
социалните мрежи. Тази позиция са избрали само една четвърт от
деветокласниците – 26 % (4% жени, 22% мъже) и една трета от учениците в 10ти клас – 32 % (16% жени, 16% мъже).
В значителна степен откриват разлика между действителността и света на
социалните мрежи само 11% от деветокластниците (4% жени, 7% мъже)и близо
една трета от десетокластниците – 28% (24% мъже, 4% мъже).
Въпреки увеличаване на отговорите почти двойно в по-горния клас,
десетокластниците, които правят разлика между реалния и виртуалния свят на
социалните мрежи, са по-малко от една трета.
Възможно тълкуване на тези данни е в посока, че в социалните мрежи
публикуваната информация е динамична и визуална- снимки, видеа и др., които
имат по-сериозно въздействие особено върху младите потребители.
Мултиплицирането на тази свръхвизуалност и динамика създава
объркване у подрастващите, най-вече от свръхизбора на ценностни модели във
виртуалното пространство. В този смисъл, въздействието на социалните мрежи
върху респондентите може да бъде разгледано в рамките на концепцията на
Златанов и Колева за феномена на „ниския праг” .
Друго възможно тълкуване на въздействието на социалните мрежи върху
учениците от горна училищна възраст са теориите на Кац и Лазерсфелдза
лидерите, на Мъртън за „влиятелните личности”.

Въздействието на „лидерите на мнение” в социалните мрежи върху
ценностите на юношите може да бъде осезаемо, тъй катое силен интереса им
към различни еталони на поведение на известни личности – певци, артисти,
спортисти и др.
Не на последно място са въздействието на „приятелите” в социалните
мрежи, които успешно изграждат положителен „Аз-образ”, както и стремежа на
учениците от горна училищна възраст да имат положителен виртуална
идентичност, да събират повече „лайкове” и др.
В заключение, коригирането на въздействието на социалните мрежи
върху ценностната система на юношите може да бъде осъществени от
социалните институции като семейство, училище и обществото като цяло.
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