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Резюме. Изследванията върху поведението на младите хора във виртуалните социални мрежи се
насочват основно към техните личностни особености и евентуални промени в тези особености,
или върху обобщени характеристики на самите мрежи. Последното се практикува най-често, когато обект на виртуално обсъждане са покупките на различни стоки и услуги или впечатленията
от преживявания като почивки, масови увеселения и други подобни. Сравнително малко внимание
се отделя на нагласите и мотивите на младите хора да споделят точна информация в мрежата.
Настоящата статия представя икономико-психологически експеримент, с който се изследват
именно тези нагласи. Посредством концептуален клъстерен анализ те се обобщават в най-типични категории. Беше установено, че младите хора като правило действат добронамерено и се
стремят да споделят достоверна информация, която да помогне на другите членове на мрежата.
Ключови думи: Нагласи за споделяне на информация; икономически решения; виртуални социални
мрежи.

Увод
Употребата на информационни технологии
от ранна възраст и непрекъснатата комуникация в реално време с целия свят създават
у младите хора специфични нагласи към онлайн общуването. „Интернет поколението“
споделя своите мнения и идеи отвъд всякакви граници и по този начин има глобално
въздействие (Edmunds & Turner, 2005). Изследванията върху тези млади хора ги определят като отворени към споделянето не
само на факти, но и на лична информация,
включително емоции. Днешните младежи
учат най-успешно в интерактивни условия,
като технологиите им помагат да взаимодействат ефективно в колектив (Oblinger &

Oblinger, 2005). На работното си място те
ценят екипната работа и добрите взаимоотношения с колегите, тъй като приятелската
работна среда създава условия за взаимодействие и учене чрез споделяне на опит
(Carver & Candela, 2008; Lamm & Meeks,
2009; Myers & Sadaghiani, 2010). Взаимодействието както в реалния, така и във виртуалния свят е много важно за тях.
В това общуване често се обсъждат
въпроси за полезността и качествата на
различни стоки и услуги, представляващи
интерес за младите хора. Коментарите на
други потребители са от голямо значение
при избора на една или друга възможност.
Натрупването на положителни или отрицателни емоционални реакции относно да-

