Нагласи към споделянето на информация във виртуална общност...

ство за отговорност, че биха могли да ги
подведат.
Клъстер 4 е „Взаимопомощ и чувство
за общност“. Участниците, отговарящи по
този начин, казват, че са се чувствали част
от общност по време на експеримента и по
този начин – длъжни да помогнат на останалите. Те са помагали и едновременно са
били сигурни, че и другите им помагат, т.е.
изпитвали са чувство за колегиалност.
Участниците, спадащи към Клъстер 5
„Нямах нищо против“, споделят, че нямат
нищо против другите да виждат мнението
им и, че не са обърнали внимание на публичността и не се притесняват за даваните
от тях оценки.
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рационални същества. Когато тази парадигма се натъкне на проблеми, изследователите обръщат внимание на явления като
ограничената рационалност, свръхувереността и недостатъчната информираност,
които по-пълноценно характеризират вземането на решения. Алтруизмът – макар да
се изследва отдавна – заема съвсем скромно място в теоретичното мислене на икономистите.
В настоящата статия представихме
резултати от експеримент, които категорично показват неговото важно място в
една стопанска система, близка до реалната. Над 90% от участниците проявиха
добронамереност към своите колеги без
да имат стимул да го правят. За едни беше
по-важно да предоставят точна информация, за други – да се чувстват като част
от по-голяма общност, а при трети доминираше чувството за отговорност. Може
да се допусне, че именно такива нагласи,
произтичащи от положителното начало в
човешката природа, са в основата на успеха на съвременните виртуални социални
мрежи. Последните едва ли биха имали
голяма стойност, ако в тях доминираше
склонността да бъдат подведени и заблудени другите участници.
Доколкото в изследването участваха
само млади хора, остава неясно дали установените категории биха изглеждали
по-малко положително при една представителна за цялото население извадка. Днес
младите хора, израснали с информационни
технологии, в по-голяма степен от предходните поколения осъзнават влиянието
на своето мнение в социалните мрежи и
разпознават социалните мрежи като надежден източник за обмяна на информация
и опит. До колко положителната обратна
връзка между младостта и информационните технологии реално съществува и какво ѝ влияе, е обект на други изследвания.
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Attitudes to information sharing about economic decisions
in a virtual community
G. Mengov, I. Zinovieva, M. Karaivanova, E. Paunova-Markova
Abstract. Young people’s behaviour in virtual social networks is studied mainly with respect to their personal characteristics and how these change, or w.r.t. the network’s aggregate properties. The latter kind
of study is especially popular when the object of discussion is goods or services, or experiences from
holidays, parties, and other similar activities. Relatively little attention is paid to the young people’s attitudes and their motivation to be precise about what they share with others. Here we present an experiment, which studies exactly those attitudes. They are grouped in typical categories by means of conceptual
cluster analysis. Our main finding is that generally, young people are positively minded and tend to share
accurate information to the benefit of their peers.
Keywords: Attitudes to information sharing; economic decisions; virtualsocial networks.
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