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POVZETEK
V današnjem času se mladostniki veliko časa zadrţujejo na spletu, pri čemer najpogosteje
obiskujejo spletna socialna omreţja. Tehnološke spremembe so poleg ugodnosti s seboj
prinesle tudi nekaj negativnih posledic, ki se jih različni raziskovalci čedalje bolj zavedajo.
Zaradi porasta teţav v duševnem razvoju v zadnjih letih sem sklenila, da raziščem povezavo
med uporabo spletnih socialnih omreţij ter pojavom duševnih teţav pri mladostnikih. V
teoretičnem delu sem razdelala pojem duševnega zdravja in opozorila na teţave v duševnem
zdravju pri mladostnikih. Izsledki tujih raziskav glede negativnih oziroma pozitivnih vplivov
spletnih socialnih omreţij niso enotni, zato sem sklenila, da povezavo med uporabo spletnih
socialnih omreţij in duševnim zdravjem mladostnikov preverim na slovenski populaciji
mladih. V empiričnem delu je predstavljena sekundarna analiza podatkov, ki so bili zbrani na
NIJZ s pomočjo mednarodne kvantitativne raziskave, imenovane Z zdravjem povezano
vedenje v šolskem obdobju oziroma Health behaviour in school-aged children (HBSC). S
pomočjo analize podatkov (Hi-kvadrat preizkusa) duševno zdravje preverjam glede na spol in
starost ter ugotavljam, da se s teţavami v duševnem zdravju spopada več deklet kot fantov ter
več 15- kot 13-letnikov. Ugotavljam tudi, da se teţave v duševnem zdravju povezujejo s
pogosto uporabo spletnih socialnih omreţij.
Cilj raziskave je prispevati k novim spoznanjem na področju spletnih socialnih omreţij
oziroma njihovega povezovanja z duševnim zdravjem mladostnikov, kar bi lahko sluţilo kot
osnova za pripravo preventivnih in promocijskih programov na področju duševnega zdravja
mladostnikov v Sloveniji.
Ključne besede: spletna socialna omreţja, duševno zdravje mladostnikov

ABSTRACT
Teenagers spend more and more time on the internet, especially on the social networking
sites. Researchers are now realising how technological changes not only brought benefits but
also certain negative consequences. Due to the growth of mental health issues in the last
years, I chose to focus my master thesis on finding the connection between the use of social
networking sites and development of mental health issues among adolescents. In the
theoretical part of the thesis I explained the concept of mental health and raised the issue of
mental health issues among adolescents. As the results of foreign studies do not agree on the
positive nor the negative consequences of the use of social networking sites, I decided to
conduct my own investigation among Slovenian adolescents. The empirical section presents
the secondary analysis of data which was acquired by National Institute of Public Health
through international quantitative research Health behaviour in school-aged children (HBSC).
With the help of data analysis (chi-squared test) I assess mental health according to gender
and age; mental health issues are more common for girls than boys and more frequent among
15-year-olds than 13-year-olds. I also conclude that mental health issues are connected with
the use of social networking sites.
The research objective is to contribute to new discoveries in the area of social networking
sites and their relation to the mental health of adolescents. Furthermore, this could serve as a
basis for the preparation of prevention and promotion programs concerning the mental health
of adolescents in Slovenia.
Keywords: social networking sites, mental health of adolescents
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I TEORETIČNI DEL
1 UVOD
V magistrskem delu raziskujem povezavo med duševnim zdravjem in uporabo spletnih
socialnih omreţij.
Na začetku teoretičnega dela najprej predstavim pojem duševnega zdravja, ki je ţe od rojstva
naprej izjemnega pomena, v obdobju mladostništva pa moramo biti zaradi hitrih sprememb, ki
jih to obdobje prinaša, nanj še posebej pozorni. Raziskav, ki se ukvarjajo z duševnim
zdravjem, je veliko in z njimi bi morali biti seznanjeni vsi strokovni delavci, ki se pri svojem
delu ukvarjajo z mladimi. Jeriček Klanšek (2011) poudarja, da zdravje ni le vrednota odraslih,
temveč tudi mladine. Tako kot odrasli imajo tudi mladostniki svoje navade, razumevanje
sveta in zdravja ter vedenj, povezanih z zdravjem in dobrim počutjem. Zavedati se moramo,
da se duševne teţave lahko pojavijo ţe pri mladostnikih, in da lahko v kompleksnem
sodobnem svetu nanje vplivajo številni dejavniki, vključno z novodobnimi tehnologijami.
V nadaljevanju teoretičnega dela razloţim razliko med izrazoma druţbeno in spletno socialno
omreţje. Slednja so pomemben del vsakdana večine mladostnikov, saj predstavljajo prostor za
oblikovanje in utrjevanje socialnih stikov med sovrstniki. Vsak mladostnik je specifičen in
unikaten, zato uporaba spletnih socialnih omreţij na vsakega posameznika, ki v tem času
odrašča in se osebnostno razvija, vpliva drugače.
V empiričnemu delu raziskujem povezavo med duševnim zdravjem in uporabo spletnih
socialnih omreţij. Izhajam iz predpostavk, da se teţave v duševnem zdravju bolj pogosto
pojavljajo pri dekletih ter 15-letnikih v primerjavi s 13-letniki, ter da se pri mladostnikih, ki
pogosteje uporabljajo spletna socialna omreţja, pogosteje pojavljajo teţave v duševnem
zdravju.
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1.1 Duševno zdravje in njegove determinante
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) duševno zdravje opredeljuje kot stanje dobrega
počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v
vsakdanjem ţivljenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost (Jeriček
Klanšek, Zorko, Bajt in Roškar, 2009, str. 1). Duševno zdravje lahko definiramo tudi kot
uspešno upravljanje duševne funkcije (Knopf, Park in Mulye, 2008).
Duševno zdravje odraţa naš odnos do sebe in drugih ter drugih do nas. Vpliva tako na
notranje kot na zunanje telesne procese. Bistveno je za našo zmoţnost percepcije,
razumevanja, interpretacije okolja, za naše mišljenje, govor ter medsebojno verbalno in
neverbalno komunikacijo (Jeriček Klanšek idr., 2009).
Duševno zdravje kot del našega splošnega zdravja je vir, ki ga potrebujemo za uspešno
obvladovanje vsakdana v poklicnem, druţbenem in zasebnem ţivljenju. Označuje čustveno in
duhovno proţnost, ki nam omogočata premagovati bolečino in trpljenje ter uţivati ţivljenje
(Maksimović, Jovanovski in Health education authority, 1998; Knopf idr., 2008).
Temeljni podatki o osebah, tesno povezani z duševnim zdravjem, so (Pez idr., 2006, v Kamin
idr., 2009):
 Demografski podatki: spol, starost, zakonski stan, etničnost in socioalnoekonomski
status. Omenjeni dejavniki v interakciji z osebnostnimi lastnostmi vplivajo na pojav
teţav v duševnem zdravju, kot tudi na potek ter reševanje teţav.
 Podatki o socialnem omreţju, zlasti bliţnjih oseb: vplivajo na nastanek in razvoj
duševnih teţav tako, da delujejo kot dejavniki tveganja ali varovalni dejavniki.
 Podatki o dogodkih v posameznikovem ţivljenjskem poteku (npr. izguba partnerja,
izguba zaposlitve, rojstvo …) prav tako spadajo pod dejavnike tveganja za nastanek in
razvoj duševnih motenj.
Na podlagi pregleda raziskav podatki kaţejo pomembne neenakosti v duševnem zdravju glede
na starost, spol in socialnoekonomski status. Na ravni drţav EU so ugotovili slabše duševno
zdravje ţensk (Kamin idr., 2009), starejših in posameznikov, ki prejemajo niţje dohodke
(Bajt, 2009).
V raziskavi CINDI Z zdravjem povezan življenjski slog so ugotovili, da kar četrtina odraslih
anketirancev vsak dan ali zelo pogosto doţivlja stres, so pod pritiskom ali se počutijo napete.
Doţivljanje stresa je pogostejše pri ţenskah in narašča s starostjo (od starostne skupine 40 do
49 let). Stres se pogosteje pojavlja tudi pri anketirancih z visoko ali podiplomsko izobrazbo, z
nedokočano in končano osnovno šolo, pri zaposlenih ter tistih, ki ţivijo v mestnem okolju. V
raziskavi o duševnem zdravju prebivalcev Slovenije so ugotovili, da strokovno pomoč večkrat
poiščejo osebe ţenskega spola in se pri tem posluţujejo tudi jemanja zdravil. V anketi o
zdravju in zdravstvenem varstvu so prav tako ugotovili, da se duševne teţave pogosteje
pojavljajo pri ţenskah, saj so te pogosteje obolevale za kronično tesnobnostjo in kronično
depresijo (Tomšič idr., 2009).
Za duševno zdravje je potrebno skrbeti v vseh starostnih obdobjih, od spočetja dalje, ne glede
na starost, spol, socialno-ekonomski status, itd. Posebej ranljiva skupina so otroci in
mladostniki (Tomšič idr., 2009), ki so glavni predmet obravnave moje magistrske naloge.
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V nadaljevanju na kratko opišem obdobje mladostništva in pojasnim, kako opredeliti duševno
zdravje pri mladostnikih.
1.2 Mladostništvo in duševno zdravje pri mladostnikih
Mladostništvo je obdobje pospešenih telesnih sprememb, psihološkega dozorevanja in razvoja
spoznavnih ter socialnih spretnosti. Je obdobje ogromnih zmogljivosti za izpolnjevanje ciljev,
ne pa tudi čas njihove izpolnitve (Tomori, 1998, v Roškar, 2008, str. 7). Obdobje
mladostništva je tudi obdobje nasprotij – mladostnik je čustveno nestabilen, nepredvidljiv,
bolj občutljiv in ranljiv (Braconnier, 2001).
Glavne razvojne naloge v obdobju mladostništva so: prilagajanje na telesne spremembe,
čustveno osamosvajanje od druţine in drugih odraslih, oblikovanje socialne in spolne vloge,
oblikovanje novih in stabilnih socialnih odnosov z vrstniki, razvoj socialno odgovornega
vedenja, priprava na poklicno delo (npr. izbira poklica, izobraţevanje za izbrani poklic) (Bajt
idr., 2009). V tem obdobju se zmanjšuje vpliv druţine, povečuje se vpliv vrstnikov. Poveča se
uporaba snovi, kot so tobak, alkohol, nedovoljene droge (Milenković Kikelj, Mrak Merhar,
Peloza, Primoţič in Pugelj, 2015). Navedeni avtorji poudarjajo dejstvo, da so poleg telesnih
pomembne tudi duševne spremembe (prav tam).
Roškar (2008, str. 7) meni, da si pri opredeljevanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov
lahko pomagamo z definicijo otroške psihiatrinje Anice Mikuš-Kos (1998), ki navaja, da se
sreča, dobro počutje in zadovoljstvo nanašajo na področje notranjega psihičnega stanja.
Področje odnosov in delovanja obsega dobre in sodelovalne odnose z ljudmi, aktivno
udeleţbo na različnih področjih, uspešnost pri šolskem delu in drugih področjih. Področje
razvoja pa je bistveno za doseganje razvojnih mejnikov ter razvijanje sposobnosti vgrajevanja
ugodnih in neugodnih izkušenj v pozitivni osebnostni razvoj (prav tam).
1.3 Opredelitev determinant duševnega zdravja pri mladostnikih
Zdravje je določena stopnja telesnega in duševnega razvoja ter socialne blaginje; določeno je
z individualnimi, okoljskimi, druţbenimi, institucionalnimi in drugimi determinantami (Bajt
idr., 2009).
Determinante duševnega zdravja lahko opredelimo kot dejavnike, ki vplivajo na duševno
zdravje. Na duševno zdravje posameznika lahko vplivajo negativno ali pozitivno (Dahlgren in
Whitehead, 2006). So kombinacija genetskega nasledstva in druţbenoekonomskih okoliščin
(Maksimović idr., 1998), predstavljajo zbir socialnih, ekonomskih in osebnih dejavnikov
(Dahlgren in Whitehead, 2006).
Determinante zdravja določajo pogoji, v katerih se ljudje rodijo, odraščajo, delajo, ţivijo in se
starajo. Na ţivljenjske pogoje vpliva tudi sistem delovanja v drţavi – od gospodarske politike,
razvojnih programov, druţbenih norm, do socialne politike in političnih sistemov
(Commission on Social Determinants of Health, 2008).
Glavne determinante zdravja (vključno z duševnim zdravjem) prikazuje Slika 1 (Dahlgreen in
Whitehead, 1993, v Watt, 2005).
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Slika 1: Glavne determinante zdravja

Glavne determinante duševnega zdravja lahko opišemo s pomočjo plasti, ki se vrstijo okoli
glavnega središča (kroga) (Whitehead, Dahlgreen in Gilson, 2001).
Zdravje posameznika (tudi mladostnika) določajo različni dejavniki – tisti, ki se nahajajo
znotraj posameznika oz. prihajajo od zunaj (druţba, politika).
V središču so posameznikove osebnostne značilnosti, spol ter starost, ki vplivajo na zdravje,
so večinoma trajnostne, se ne spreminjajo (Dahlgren in Whitehead, 2006; Whitehead idr.,
2001) in nanje ne moremo vplivati (Milenković idr., 2015).
Okoli središča so dejavniki, na katere je moţno vplivati in jih tudi spreminjati. V prvi plasti,
ki obdaja središče, se nahajajo dejavniki, ki kaţejo na navade in ţivljenjski slog posameznika
(Dahlgreen in Whitehead, 1993, v Watt, 2005). Za določitev glavnih determinant zdravja pri
mladostnikih si lahko pomagamo z upoštevanjem ţivljenjskega sloga (način prehranjevanja,
vzdrţevanje telesne teţe, telesna aktivnost, obvladovanje stresa, način odzivanja na probleme,
uporaba ali zloraba psihoaktivnih snovi, kot so alkohol, tobak, prepovedane droge, spolnost,
spanje, osebna higiena in skrb za varnost). Zdravi vzorci prehranjevanja in telesna aktivnost v
mladostništvu omogočajo optimalni intelektualni razvoj in uspešnejše šolsko delo. Poleg tega
imajo dologoročne pozitivne vplive na zdravje (Bajt idr., 2009).
Drugo plast sestavljajo dejavniki, kot sta npr. interakcija z ljudmi in skupnostjo ter
posameznikova socialna mreţa. Na zdravje posameznika torej vplivajo tudi zunanji dejavniki
– pogoji dela, oskrba s hrano, dostop do potrebnih dobrin in storitev (Dahlgreen in Whitehead,
1993, v Watt, 2005). Pomemben pokazatelj duševnega zdravja pri mladostnikih je obseg in
kakovost socialne mreţe. V adolescenci je navezanost na starše vedno šibkejša, vse bolj
pomembni postajajo prijatelji in vrstniki (Siegel, 2014). V primerjavi s prijateljstvi v drugih
razvojnih obdobjih so prijateljstva takrat najbolj čustveno intenzivna in intimna. Posameznik
se v prijateljskih odnosih uči strategij samorazkrivanja, zaupanja, vzajemnosti, vţivljanja v
drugega. Za mladostnike je značilno, da si prijatelje izbirajo glede na podobnost interesov,
način preţivljanja prostega časa, stališča. Skozi druţenje pa se podobnosti še poglabljajo (Ule,
2008).
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Mladostniki največ časa preţivijo v šolskem okolju, zato je pomembno, da to okolje pozitivno
vpliva na duševno zdravje. Drugi izjemno pomemben dejavnik, ki vpliva na duševno zdravje
mladostnikov, je druţinsko okolje (Bajt idr., 2009), ki mu pomaga izoblikovati
samospoštovanje, občutek lastne vrednosti ter daje vzpodbude za samostojna prizadevanja. Če
v druţini prihaja do nasilja, se pri mladostniku lahko razvijejo motnje čustvovanja, slaba
samopodoba, depresija, upornost, sovraţnost, nasilje do samega sebe in drugih (Tomori,
1983), kar vse negativno vpliva na duševno zdravja mladostnika.
1.4 Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja
Varovalni dejavniki so tisti, ki zmanjšujejo tveganje oz. preprečijo pojav bolezni in krepijo
zdravje pri posamezniku (Whitehead in Dahlgreen, 2006). So ţivljenjski pogoji oziroma
lastnosti posameznikov, druţin ali širše skupnosti, ki ublaţijo tveganja. Spodbujajo zdrav
razvoj in dobro počutje (Child Welfare Information Gateway, 2014). Mikuš-Kos in Slodnjak
(2000) varovalne dejavnike opišeta na podoben način – kot protiuteţ neugodnim dejavnikom.
Avtorja zatrjujeta, da varovalni dejavniki zmanjšujejo posameznikovo prizadetost in mu tako
omogočajo, da razvije zadovoljive strategije za obvladanje teţav (prav tam). V nadaljevanju
povesta, da so za preprečevanje oz. zmanjševanje pojava bolezni pomembni psihosocialni
dejavniki, predvsem temperament, ki izhaja iz biološke osnove, vplivov okolja ter izkušenj
(prav tam). Dahlgren in Whitehead (2006) med psihosocialne dejavnike štejeta druţbeno
podporo in občutek nadzora nad ţivljenjem. Poleg druţbene podpore veliko vlogo igra tudi
šolski uspeh ali drugo področje, na katerem je posameznik dober (Mikuš-Kos in Slodnjak,
2000). Wilkinson (2005) poudarja pomen ekonomske varnosti in primernih stanovanjskih
razmer.
Dejavniki tveganja se nanašajo na stresne razmere, dogodke ali okoliščine (Child Welfare
Information Gateway, 2014). Povzročajo teţave in bolezni, so vir socialnih, ekonomskih ter
okoljskih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje posameznika (Dahlgren in Whitehead, 2006).
Lahko izhajajo iz osebnostnih značilnosti (intelektualna sposobnost, optimistična
naravnanost), dejavnikov v druţinskem okolju (skrben odnos, podpora v druţini, primeren
način vzgoje) ali širšega okolja (šola, cerkev, prostočasne aktivnosti) (Murray, 2003, v
Youngblom, Houlihan in Nolan, 2014).
1.4.1 Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja pri duševnem zdravju otrok in
mladostnikov
Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja za duševno zdravje, ki se pojavijo pri otrocih in
mladostnikih, so prikazani v spodnji preglednici.
Preglednica 1: Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja pri duševnem zdravju otrok in
mladostnikov (Child and Adolescent Mental Health Policies and Plans, 2005, str. 12)
Področje
Biološko

Dejavniki tveganja


Varovalni dejavniki

izpostavljenost nevarnim in
škodljivim snovem v času nosečnosti
(tobak, alkohol)



normalen fizičen razvoj



dobro fizično zdravje



genetska nagnjenost k psihičnim
motnjam



dobro intelektualno delovanje



hipoksija ob rojstvu
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Psihološko



okuţba z virusom HIV



podhranjenost



druge bolezni



teţave z učenjem



neprilagojene osebnostne lastnosti



spolna, fizična in čustvena zloraba,
zanemarjenje



teţaven temperament



sposobnost za učenje na podlagi
lastnih izkušenj



dobra samopodoba



sposobnost za konstruktivno
reševanje problemov



socialne veščine

Druţbeno
a) Druţina

b) Šola

c) Širše
okolje
(druţba)



druţinski konflikti



navezanost



neprimerna vzgoja



vključenost v druţinske aktivnosti



smrt druţinskega člana



spodbude, podkrepitve



vzajemnost



učna uspešnost, dober šolski uspeh,
moţnosti za nadaljevanje študija,
moţnosti zaposlitve



moţnosti za sodelovanje in udeleţbo
v šolskih dejavnostih



učna neuspešnost



neuspešnost šol pri zagotavljanju
ustreznega okolja za učence



pomanjkljiva oz. neprimerna politika
delovanja v šoli



neurejenost sistema



povezanost v druţbi



diskriminacija in marginalizacija





moţnosti za konstruktivno
preţivljanje časa

izpostavljenost nasilju





pozitivne kulturne izkušnje

tranzicije (urbanizacija)



pozitivni vzorniki

1.5 Pozitivni in negativni koncept duševnega zdravja
Pojma duševno zdravje ne moremo enačiti zgolj z odsotnostjo bolezni, temveč ga pojmujemo
kot širši koncept, ki zajema pozitivno duševno zdravje in negativno duševno zdravje (Jeriček
Klanšek idr., 2009).
Kamin idr. (2009) duševno zdravje obravnavajo kot vir blaginje: sposobnost zaznavanja,
razumevanja, interpretacije in prilagajanja okolju, sposobnost medsebojnega sporazumevanja,
optimizem ter dobra samopodoba. Duševno zdravje kot negativni koncept pa pomeni
prisotnost nekaterih simptomov, duševnih bolezni in teţav v duševnem zdravju, ki pa še niso
na tej stopnji, da bi jih lahko obravnavali kot bolezen (prav tam).
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Potrebno je ločiti med duševnimi boleznimi in teţavami v duševnem zdravju, saj pogosto
prihaja do zamenjave med omenjenima terminoma. Duševne bolezni opredeljujejo
mednarodno uveljavljene klasifikacije bolezni kot npr. Mednarodna klasifikacija bolezni
ICD10 in DSM-IV (Kamin idr., 2009). Pri tem je bistvenega pomena to, da psihiatrične
diagnoze sledijo uporabi diagnostičnih instrumentov oz. klasifikaciji kategorij simptomov in
znakov, ki omejujejo ljudi pri vsakdanjem ţivljenju, so dlje časa prisotni in se pojavljajo v
intenzivni obliki. Teţave v duševnem zdravju prav tako opisujejo prisotnost simptomov, ki
ovirajo posameznikovo delovanje, vendar pa je simptomov bistveno manj in sčasoma po
nekem stresnem ţivljenjskem dogodku izginejo (Kamin idr., 2009).
Raziskave, ki so jih opravili v drţavah Evropske unije, kot najpogostejše oblike duševnih
bolezni pri odraslih navajajo anksiozne motnje in depresijo (Jeriček Klanšek idr., 2009; Knopf
idr., 2008). Statistične raziskave kaţejo, da je depresija ena izmed resnejših duševnih bolezni,
ki je v hujši obliki prisotna pri 13 % populacije (Jeriček Klanšek idr., 2009) in pogosteje
prizadene ţenske (Jeriček Klanšek idr., 2009; Braconnier, 2001).
Večina otrok in mladostnikov v Evropski uniji poroča o dobrem duševnem zdravju. Kljub
temu so mladostniki ranljiva skupina, saj se kar petina otrok in mladostnikov sooča z
razvojnimi, čustvenimi in vedenjskimi teţavami, eden od osmih pa jih ima diagnosticirano
eno izmed duševnih bolezni (Bajt, 2009). Roškar (2011) navaja, da se med 19 in 28 %
mladostnikov sooča z duševnimi teţavami različnih oblik. Teţave v duševnem zdravju
mladostnikov se pogosto nadaljujejo v odrasli dobi in lahko zniţajo posameznikovo kvaliteto
ţivljenja (prav tam).
Večina mladostnikov (88 %) svoje zdravje ocenjuje kot dobro ali odlično in so s svojim
ţivljenjem zadovoljni (Erţen, 2015). Jeriček Klanšek in Britovšek (2015) ugotavljata, da se
ocena zdravja in zadovoljstva z ţivljenjem pri otrocih in mladostnikih s starostjo znatno niţa,
velike razlike pa so tudi med spoloma – dekleta slabše ocenjujejo svoje zdravje. Zadovoljstvo
z ţivljenjem se je v obdobju 2002–2014 izboljšalo pri 11-, 13- in 15-letnikih. Glede na spol se
je zadovoljstvo z ţivljenjem izboljšalo pri dekletih, starih 13 in 15 let (prav tam).
Izsledki mednarodne raziskave iz leta 2014 kaţejo, da se s starostjo zvišuje deleţ
mladostnikov, ki doţivljajo vsaj dva psihosomatska simptoma več kot enkrat tedensko
(Jeriček Klanšek in Britovšek, 2015). Ti deleţi so pri dekletih višji (36,6 %) kot pri fantih
(18,8 %). Najpogostejši psihosomatski simptomi, ki se pojavljajo več kot enkrat tedensko pri
pribliţno petini mladostnikov, so nespečnost, nervoza in razdraţljivost (prav tam). Dekleta v
povprečju navajajo več simptomov kot fantje (Tomšič idr., 2009).
Izsledki mednarodne raziskave iz leta 2014 kaţejo, da se občutki depresije, prisotni vsaj dva
tedna v zadnjem letu, pojavljajo pri 22,8 % mladostnikov (Jeriček Klanšek in Britovšek, 2015,
str. 30). S starostjo se ta deleţ zvišuje. Kaţejo se tudi pomembne razlike med spoloma, in
sicer dekleta (13- in 15-letnice) pogosteje poročajo o občutkih depresije kot fantje (prav tam).
Braconnier (2001) meni, da dokaj velik deleţ (od 5 do 10 %) mladostnikov trpi zaradi prave
depresije, ki je pogostejša pri dekletih. Mladostništvo je namreč čas spreminjanja in
preobrazbe, v katerem se mladostniki soočajo s številnimi teţavami (prav tam), zato je
pogosto teţko določiti mejo med duševnim zdravjem, duševnimi boleznimi in motnjami
(Tomori, 1983, v Pušnik, 2002). Problem so nezdravljene duševne motnje, kot je npr.
depresija, saj te pogosto vodijo v samomorilno vedenje (Tomšič idr., 2009). V okviru
mednarodne raziskave HBSC so preverjali tudi prisotnost samomorilnih misli pri 15-letnikih
(Jeriček Klanšek in Britovšek, 2015). Ugotovili so, da je 8,8 % mladostnikov in 21,2 %
mladostnic v zadnjih 12 mesecih pomislilo na samomor (prav tam).
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1.6 Pozitivno duševno zdravje
1.6.1 Zadovoljstvo z ţivljenjem
Zadovoljstvo z ţivljenjem se nanaša na kognitivni proces, v katerem posamezniki ocenjujejo
kvaliteto svojega ţivljenja (Arrgyle, 2001, str. 39, v Knies, 2012), dogajanja v njihovem
ţivljenju oz. prihodnje dogodke (Youngblom idr., 2014). Našteti avtorji poročajo, da je pri
zadovoljstvu z ţivljenjem bistvenega pomena posameznikova blaginja. Zelo pomembna je
Weberjeva ugotovitev (1996, v Pušnik, 2002), da občutki zadovoljstva in smiselnosti ţivljenja
vplivajo na pozitivno duševno zdravje pri posameznikih.
Pri otrocih na zadovoljstvo z ţivljenjem vplivajo posredni dejavniki kot na primer hrana, ki jo
zauţijejo, prostočasne dejavnosti, kakovost bivanja (npr. v soseski), kvaliteta delovanja šole
ter socialni, čustveni in psihološki dejavniki, ki vplivajo na delovanje druţine (Knies, 2012).
Pri merjenju indeksa o dobrem počutju mladih v Evropski uniji se je Slovenija glede na
skupni seštevek različnih kategorij znašla na sedmem mestu. V meritev so zajeli naslednje
kategorije: zdravje, subjektivno dobro počutje (mnenje o lastnem počutju, počutje v šoli),
odnose z vrstniki in druţino, izobrazbo, bivanje in okolje, materialne dobrine, različna
tveganja in varno počutje. Izmed naštetih kategorij so slovenski mladostniki najbolje ocenili
odnose z vrstniki in druţino (Bradshaw in Richardson, 2009). Dokazano je, da so dobri odnosi
s starši in vrstniki bistvenega pomena za dobro počutje in zadovoljstvo pri mladostnikih
(Yong, Kang in Hwang, 2015). Nekaj raziskav potrjuje, da se s starostjo zadovoljstvo z
ţivljenjem poslabšuje (Strózik, Strózik in Szware, 2015; Goswami, 2014; Currie idr., 2012).
Ugotovitve kaţejo, da so s svojim ţivljenjem bolj zadovoljni tisti mladostniki, ki imajo visoko
samopodobo ter tisti, ki imajo sposobnosti zaznavanja in prepoznavanja lastnih čustev in
razpoloţenja – so čustveno inteligentni (Rey, Extremera in Pena, 2011).
Zanimiva je ugotovitev avtorjev (Ferguson, Jahng in Kasser, 2010), da na zadovoljstvo
mladostnikov vplivajo interesi druţbe. Pri tem so upoštevali dva nazora – individualizem, kot
ga imajo npr. na Danskem in kolektivizem, kot ga imajo v Juţni Koreji. Ugotovili so, da je
izredno pomembno, kako okolica s svojim načinom izobraţevanja in vzgoje razume potrebe
mladostnikov ter jim dopušča dovolj svobode pri izbiri načina ţivljenja (prav tam).
1.7 Negativno duševno zdravje
1.7.1 Depresija
Depresija je ena izmed najpogosteje obravnavanih tematik na področju teţav v duševnem
zdravju, saj v današnji druţbi predstavlja veliko breme za posameznike, druţine in druţbo
(Knopf idr., 2008).
O depresiji govorimo takrat, ko slabo počutje traja dlje časa, posameznikovo razpoloţenje pa
je izrazito negativno. Pri tem se zmanjšajo zadovoljstvo, zmoţnost uţivanja in zanimanje za
aktivnosti, ki so ga prej osrečevale oz. zadovoljevale (Gelder, Gath in Mayou, 1994, v Kamin
idr., 2009). Tomori (1983, v Pušnik, 2002) meni, da o bolezenski depresiji govorimo takrat,
ko gre za daljša obdobja zaprtosti vase, kar ovira medosebne odnose in onemogoča oz.
oteţuje razvoj. Navzoči so sledeči simptomi (prav tam):
 pojav ţalosti in razpoloţenja, ki je v nasprotju s prejšnjim,
 izguba veselja za stvari, ki jih je imel mladostnik rad oziroma jih je rad počel,
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 umik vase, teţave pri sporazumevanju z drugimi, socialna izoliranost,
 neobičajna utrujenost, občutek izrčpanosti,
 upočasnitev dejanj, toka misli, števila pobud,
 doţivljanje občutkov krivde in/ali izguba samospoštovanja,
 črnogledost, pesimizem, misli na samomor,
 motnje spanja: nespečnost, pretirano spanje,
 izguba teka, hipergrafija.
Depresija se torej odraţa na več ravneh posameznikovega delovanja (Gelder, Gath in Mayou,
1994, v Kamin idr., 2009):
 biološka raven: motnje spanja, apetita, libida, upad volje, motivacije, energije,
utrujenost, nezmoţnost uţivanja, bolečine;
 psihološka raven: ţalost, tesnoba, otopelost, potrtost, razdraţljivost, občutek
manjvrednosti, občutek krivde, upad samospoštovanja, negativne misli;
 druţbena raven: zmanjšana učinkovitost pri delu, umik, opuščanje skrbi zase, izguba
zanimanja za druge.
Poraja se vprašanje, kaj lahko vpliva na nastanek depresije. Odgovor je precej zapleten, saj so
dejavniki, ki sproţijo depresijo, precej raznoliki:
 dejavniki, zaradi katerih je posameznik bolj dovzeten za razvoj depresije (genetska
nagnjenost, depresija v druţini, slabe ţivljenjske izkušnje, še posebej, če so se
pripetile v zgodnjem otroštvu (izguba staršev, zloraba v otroštvu, teţko otroštvo),
kronične bolezni, osebnostne lastnosti, kot sta npr. nizka samopodoba in nizko
samospoštovanje) (Kamin idr., 2009; Petersen idr., 1993);
 dejavniki, ki sproţijo depresijo (stresni dogodki v ţivljenju, zdravstvene teţave)
(Kamin idr., 2009);
 dejavniki, ki vzdrţujejo depresijo (dolgoročni stresni ţivljenjski dogodki –
brezposelnost, izguba partnerja) (prav tam).
Poleg naštetih dejavnikov je pomembno upoštevati socialno mreţo oz. vrstnike.
Nepriljubljenost med mlajšimi vrstniki lahko vpliva na depresijo in pojav depresivnih
simptomov (Petersen idr., 1993). Izoliranost in pomanjkanje socialnih stikov z mlajšimi
vrstniki predstavlja dejavnik tveganja, medtem ko vključevanje in dober odnos z vrstniki ne
predstavlja varovalnega učinka (prav tam). Po mnenju avtorjev socialna mreţa postane
varovalni dejavnik v obdobju starejših mladostnikov, ko so oslabljeni odnosi s starši oz.
skrbniki v druţini (prav tam).
Pri mladostnikih se depresija lahko pojavi kot posledica različnih dejavnikov.
Braconnier (2001) omenja depresijo, ki izvira iz občutka manjvrednosti. Avtor meni, da je to
posebna oblika depresije, ki se pojavi v mladostništvu oz. adolescenci (prav tam). Mladostniki
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so posebej nagnjeni k občutku manjvrednosti in spodkopanemu samospoštovanju zaradi
teţav, ki jih imajo pri doseganju idealov. Z občutki manjvrednosti ali brezvrednosti je pogosto
povezan občutek neljubljenosti. Posledica tega je umik vase ali prav nasprotno, potreba po
dokazovanju sebe in lastne vrednosti zunanjemu svetu, kar pogosto počnejo s tveganim
vedenjem. Izpostavi tudi depresijo, ki se pojavi zaradi občutka zapuščenosti. Meni, da sta za
tovrstno depresijo značilna upravičen ali neupravičen občutek zapuščenosti in občutek
praznine. Spomni na tvegana vedenja ter problematična ravnanja, kot sta npr. bulimija in
uţivanje drog. Z nekonstruktivnimi ravnanji mladostnik teţi k zapolnitvi praznine (prav tam).
Nezdravljena duševna motnja, kot je depresija, pogosto vodi v samomorilno vedenje.
Pomembna dejavnika, ki napovedujeta samomorilno tveganje, sta nizko spoštovanje in slaba
samopodoba (Tomšič idr., 2009). Samomor je v času mladostništva resna teţava, saj kar osem
odstotkov deklet in pet odstotkov fantov vsaj enkrat poskusi narediti samomor (Braconnier,
2001).
1.8 Merjenje duševnega zdravja otrok in mladostnikov
Za merjenje duševnega zdravja se uporabljajo različni vprašalniki, med drugim tudi
vprašalnik za merjenje duševnega zdravja otrok in mladostnikov oziroma Vprašalnik
prednosti in slabosti (Cury in Golfeto, 2003; Bøe, Hysing, Skogen in Breivik, 2016), ki ga je
oblikoval Goodman (1997, v Koskelainen, 2008). Je instrument za merjenje čustvenih in
vedenjskih problemov pri otrocih in mladostnikih (prav tam) oz. je presejalni instrument za
zazavanje čustvenih, vedenjskih in socialnih teţav pri mladostnikih (Ortuño-Sierra idr., 2015).
Vprašalnik nam pomaga meriti psihološko prilagoditev pri otrocih in mladostnikih (Van Roy,
Veenstra in Clench-Aas, 2008) ter je eden izmed najpogosteje uporabljenih metod za merjenje
duševnega zdravja pri otrocih in mladostnikih (Richter, Sagatun, Heyerdahl, Oppedal in
Røysamb, 2011).
Vprašalnik prednosti in slabosti je bil sprva sestavljen za mladostnike, stare od 11 do 16 let,
vendar se trenutno uporablja tudi za starejšo populacijo ljudi (Bøe idr., 2016). Zajema pet
vidikov duševnega zdravja: čustveni simptomi, vedenjske teţave, hiperaktivnost, teţave v
odnosih z vrstniki in prosocialno vedenje (Roškar, 2011; Bøe idr., 2016).
Arman, Keypour, Maracy in Attari (2012) so s pomočjo Vprašalnika prednosti in slabosti
ugotovili, da se teţave na čustvenem področju (depresija in tesnoba) pogosteje pojavljajo pri
deklicah. Ugotovitev potrjujejo tudi Ravens-Sieberer, Erhart, Gosch in Wille (2008), ki
menijo, da imajo dekleta statistično več teţav z duševnim zdravjem kot fantje. Holling, Kurth,
Becker in Schlack (2008) ugotavljajo nasprotno, da ima več fantov teţav z duševnim
zdravjem. Van Roy idr. (2006, v Koskelainen, 2008) so ugotovili, da so se deklice bolj
pogosto spopadale s teţavami na čustvenem področju, dečki pa so imeli več teţav s
problematičnim vedenjem in teţavami z vrstniki. Lundh, Wangby-Lundh in Bjarehed (2008)
pišejo, da so imele deklice več teţav na čustvenem področju, so se pa bolje izkazale na
področju v odnosih z vrstniki. Avtorji (Arman idr., 2012; Gavin in Furman, 1989) so
ugotovili, da se problematično vedenje pogosteje pojavlja pri mlajših mladostnikih. Ravens
idr. (2008) pa trdijo nasprotno – da imajo starejši mladostniki več teţav kot mlajši.
1.9 Krepitev duševnega zdravja
Duševno zdravje je del javnega zdravja. Potrebno se je ukvarjati z zdravjem celotne
populacije in ne le z duševnim zdravjem posameznikov (Jeriček Klanšek idr., 2009; Marušič
in Temnik, 2009). Marušič in Temnik (2009) javno zdravje opredeljujeta kot splošni javni
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interes, kjer gre za veščino preprečevanja bolezni in krepitve zdravja kot organizirane
druţbene dejavnosti. Pri tem celotna populacija deluje kolektivno in stremi k trajnemu
izboljšanju zdravja (prav tam). Duševno zdravje se oblikuje znotraj različnih sistemov in
skupin, ki nas obdajajo – šola, druţina, delovno mesto (prav tam). V javnem interesu je
preprečiti negativno duševno zdravje in krepiti pozitivnega (prav tam).
S pomočjo promocije duševnega zdravja lahko posameznikom in skupnostim omogočamo
povečan nadzor nad determinantami zdravja in bolezni, s čimer izboljšujemo njihovo zdravje
(HEA, 1997, v Maksimović idr., 1998). K promociji duševnega zdravja štejemo dejavnosti, ki
aktivno vzpodbujajo dobro duševno zdravje. To lahko doseţemo z zmanjševanjem
dejavnikov, ki zavirajo dobro duševno zdravje (zloraba, nasilje). S pomočjo teh dejavnosti
delujemo tudi preventivno in tako zaviramo nastanek duševne bolezni. Pri promociji
duševnega zdravja se moramo lotevati socialnih in strukturnih problemov, ki duševno bolezen
povzročajo in pri tem vključevati tudi individualno raven posameznika (prav tam).
Diskurz promocije zdravja se nanaša na krepitev zdravja in odsotnost bolezni, kot tudi na skrb
za to, da bo posameznik psihično in fizično pripravljen za nenehna prilagajanja razmeram v
druţbi (Kamin, 2006). Avtorica meni, da je promocija zdravja na ravni preventivnih ukrepov
preveč individualizirana, kar pomeni, da je usmerjena k odpravi oz. spreminjanju simptomov
nezdravega ţivljenjskega stila, ne rešuje pa vzrokov za njihov nastanek. V javnem zdravju v
Sloveniji tako po njenem mnenju prevladuje ideologija zdravja, ki je individualistična – stanje
prebivalstva poskuša izboljšati s pomočjo promocije individualnih vrednot (prav tam).
Promocija duševnega zdravja poteka na različne načine (Maksimović idr., 1998):
 javno politično delovanje in strukturni pristopi v smeri reševanja problemov, ki
vplivajo na duševno zdravje (npr. nezaposlenost, revščina, neenakost, socialna
izključenost, javna varnost, diskriminacija, rasizem);
 promocija zdravja in zdravstveno izobraţevanje (vaje, sposobnosti za soočanje s
problemi, starševske sposobnosti, sposobnosti vzpostavljanja odnosov z drugimi,
zmoţnosti za sodelovanje, itd.);
 primarna preventiva duševne bolezni (druţbena podpora mladim materam,
zmanjševanje ravni poporodne depresije);
 izboljševanje ţivljenjske ravni ljudi v duševni stiski.
Na duševno zdravje vplivajo geni in izkušnje na treh pomembnih področjih (Maksimović idr.,
1998):
1. Zdravstvene strukture
Osnovni okvir za razvoj in ohranjanje pozitivnega duševnega zdravja predstavljajo zdrave
druţbene, ekonomske in kulturne strukture (prav tam).
Promocija duševnega zdravja nam omogoča izdelavo razvojnega programa skupnosti. Pri tem
se krepi zavest in moţnost sodelovanja med mladimi. S pomočjo antistigmatizacijske
kampanje lahko krepimo zavest o duševnem zdravju, spreminjamo navade in omogočamo
spoštljivejši odnos do ljudi, ki se soočajo s teţavami z duševnim zdravjem, jim lajšamo stiske
in spodbujamo njihovo integracijo v druţbo. Pomembna je tudi krepitev druţini prijazne
politike na delovnih mestih in razvoj iniciativ in sluţb, ki podpirajo druţino. Potrebno je
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krepiti zavest in vsem omogočiti odprt dostop do sluţb, ki so zadolţene za obrambo (prav
tam).
2. Drţavljanska zavest
Pri obravnavanju duševnega zdravja je pomembna tudi socialna komponenta – druţbena
podpora, socialna mreţa, čut za integracijo, vključevanje v druţbo. Izolacija in osamljenost
torej povečujeta tveganje samomorilnosti in depresije, ob tem pa zmanjšujeta sposobnosti
ljudi, da bi se soočali s stresnimi situacijami. Pomembno je, da promocijo duševnega zdravja
razvijamo na delovnem mestu. Cilj tega je zmanjševanje odsotnosti z dela in povečevanje
produktivnosti na delu ter promocija zavesti o duševnem zdravju (prav tam).
3. Emocionalna proţnost
Emocionalna proţnost se osredotoča na doţivljanje posameznikov. Nanaša se na to, kako
ljudje občutijo sebe in druge in na zmoţnost ljudi pri soočanju s stresnimi situacijami oz. z
neugodnimi okoliščinami. Emocionalno proţnost povečuje samozavest, sposobnosti za
soočanje s problemi in druge ţivljenjske veščine, moţnost odločanja ter nadzora nad svojim
ţivljenjem (prav tam).
Pri promociji duševnega zdravja na področju povečevanja emocionalne proţnosti je moţnosti
veliko. Lahko se oblikujejo tečaji za starše, kjer je cilj povečati samozavest mladih staršev pri
ravnanju z otroki, utrjevati sposobnosti za ţivljenje in razvoj zmogljivosti za dobro nego
otrok. Pri preprečevanju zlorabe alkohola in drugih substanc pri mladostnikih so učinkoviti
programi za pomoč med vrstniki. Pri promociji duševnega zdravja se lahko uporabijo tudi
načrti za usposabljanje, ki promovirajo npr. vzgojiteljevo razumevanje čustvenih potreb
predšolskih otrok (prav tam).
1.9.1 Promocija duševnega zdravja pri mladostnikih
Ukvarjanje s pozitivnim duševnim zdravjem pri mladostnikih je izredno pomembno, saj s tem
lahko omilimo pojavnost duševnih teţav in motenj v odraslosti (Jeriček Klanšek, 2011).
Avtorica meni, da je to ključnega pomena za kakovostno ţivljenje in učinkovitost
posameznikov, druţin, skupnosti in drţav (prav tam). Pozitivno duševno zdravje je povezano
s počutjem. Kaţe se v tem, kako se je posameznik sposoben spopadati s teţavami, kako rešuje
konflikte in v tem, ali ima dovolj močno socialno mreţo, ki ga ščiti (prav tam). Avtorji Knopf
idr. (2008) ugotavljajo, da pozitivno duševno zdravje pomeni, da so mladostniki fizično bolj
zdravi, kaţejo bolj sprejemljiva vedenja in se pogosteje izogibajo tveganim vedenjem. Pri
tistih, ki kaţejo teţave v duševnem zdravju, pa se nasprotno, pogosteje pojavljajo tvegana
vedenja (prav tam).
Pomembnosti duševnega zdravja pri mladostnikih se zavedajo starši, zdravniki in politiki, ki s
svojega pozicijskega mesta vplivajo na programe (Knopf idr., 2008) in so za to odgovorni
(Nacionalni program duševnega zdravja, 2009). Za duševno zdravje mladostnikov skrbi vrsta
ustanov. Drţava s socialno in zaposlitveno politiko uravnava stopnjo blaginje. Zdravstveni in
socialni sistem priskočita na pomoč nastajajoči druţini. Za duševno zdravje mladostnikov
skrbi sistem vzgoje in izobraţevanja, ki lahko ob ustrezni usposobljenosti in občutljivosti
strokovnega osebja zaznava teţave in jih pomaga odpravljati. Vrtec, šola in starši se lahko
poveţejo z lokalnim okoljem, kar pomaga pri oblikovanju varovalnih dejavnikov (prav tam).
Avtorice Jeriček Klanšek idr. (2009) menijo, da so mladostniki posebno ranljiva skupina
populacije, pri katerih je potrebno razviti programe in intervencije oz. oblike pomoči, ki bodo
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vključene v vzgojno-izobraţevalni sistem. Potrebno je razviti programe za preprečevanje
zlorab in nasilja nad mladostniki ter spodbujati mladostnike k vkjučevanju v izobraţevanje,
kulturo, šport in zaposlovanje. Oblikovati je potrebno time strokovnjakov, ki so v pomoč
otrokom in mladostnikom. Navsezadnje je potrebno povečati tudi preventivni in terapevtski
potencial primarnega zdravstvenega varstva (prav tam).
Pri izbiri pomoči in oblikovanju promocije zdravja pri mladostnikih je potrebno preučiti, kaj
pravzaprav ţelimo doseči in s kakšno populacijo mladostnikov se ukvarjamo (Roškar, 2008).
Avtorica meni, da je pri mladostnikih, ki kaţejo znake anksioznosti, depresije ali
samomorilnega vedenja, potrebno uporabiti učinkovite načine prepoznavanja, preprečevanja
in zdravljenja duševne bolezni oz. pristope, ki bodo vplivali na zmanjšanje dejavnikov
tveganja za poslabšanje duševne bolezni (prav tam). Pri večini mladostnikov pa je potrebno
uporabiti pristope, ki so usmerjeni v krepitev in ohranjanje duševnega zdravja. Zelo
pomembna področja pri mladostnikih so tista, ki so v tem obdobju bolj izpostavljena. Primer
je samopodoba. Pozitivna samopodoba predstavlja varovalni dejavnik duševnega zdravja pri
mladostnikih in obratno, slaba samopodoba predstavlja dejavnik tveganja za razvoj
negativnega duševnega zdravja. Drugo področje je reševanje problemov. Občutek nadzora
nad svojim lastnim ţivljenjem vpliva na pozitivno samopodobo pri mladostnikih, kar krepi
njihovo duševno zdravje. Kot tretje zelo pomembno področje izpostavi stres oz. njegovo
obvladovanje. Stres je namreč resni dejavnik tveganja za razvoj negativnega duševnega
zdravja pri mladostnikih (prav tam).
V Sloveniji obstajajo programi, ki se izvajajo v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje
in so vezani na promocijo duševnega zdravja pri mladostnikih. To so npr. Model zdrav
ţivljenjski slog, Slovenska mreţa zdravih šol, Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike in
To sem jaz (Nacionalni inštitut za javno zdravje RS, 2016).
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2 DRUŢBENA IN SPLETNA SOCIALNA OMREŢJA
2.1 Druţbena omreţja
Ţivljenje brez interneta si v današnjih časih teţko predstavljamo. Fröhlich (2013) pove, da
lahko nekatere tehnologije, kot je npr. internet, preidejo v tako široko uporabo, da se zdi
uporaba takih tehnologij samoumevna. S pomočjo interneta se ljudje povezujemo, iščemo
stike s somišljeniki in jih delimo z bliţnjimi ali prijatelji (prav tam). ''Zdi se kot, da je
geografija izgubila svoj pomen'' (Fröhlich, 2013, str. 72), kar pomeni, da smo s pomočjo
interneta lahko v stiku s komerkoli in kadarkoli.
Splet deluje v obliki dvosmerne komunikacije – po spletu sporočila pošiljamo in sprejemamo
(Carr, 2011). Preko njega se prenašajo osebni in komercialni podatki (prav tam). Miljoni
uporabnikov preko spleta širijo svoje stvaritve v obliki spletnih dnevnikov, fotografij, pesmi,
video posnetkov ali pa urejajo, spreminjajo in oblikujejo stvaritve drugih uporabnikov spleta
(prav tam). V mreţo se torej vključujejo različni ljudje z različnimi interesi in potrebami.
V zadnjih letih smo bili priča hitri rasti novih oblik informacijske tehnologije – druţbenih
omreţij, s katerimi se večina na internetu srečuje vsakodnevno (Kane, Alavi, Labianca in
Borgatti, 2014).
Izraz družbena omrežja je bil predmet številnih, nasprotujočih si mnenj in spornih definicij
(Manca in Ranieri, 2016). Je kompleksen termin, nanaša se na širok spekter internetnih ter
mobilnih storitev, ki uporabnikom omogočajo, da sodelujejo na spletu in prispevajo k
soustvarjanju vsebine (Dewing, 2012). Gold (2015, str. 85) meni, da so druţbena omreţja
oblika elektronskega sporazumevanja, s pomočjo katerih uporabniki ustvarjajo spletne
skupnosti za izmenjavo informacij, idej, osebnih sporočil, fotografij, videoposnetkov in
drugih vsebin. Kaplan in Haenlein (2010, v Gu, Skierkowski, Florin, Friend in Yi, 2016)
druţbena omreţja opišeta kot skupino, ki vsebuje internetne aplikacije in omogoča izmenjavo
vsebin, ki jih oblikujejo uporabniki.
Druţbena omreţja nam omogočajo predstavitev samih sebe ter povezovanje z drugimi
uporabniki (Ellison, 2013). Preko udejstvovanja v različnih aktivnostih oblikujejo našo
identiteto (prav tam).
Druţbena omreţja imajo nekaj prepoznavnih značilnosti (Dewing, 2012; Ellison, 2013). Ena
izmed teh je trajnost – objavljena vsebina na druţbenih omreţjih ostane. Druga je
ponovljivost, kar pomeni, da se vsebine lahko ponavljajo in kopirajo. Naslednja značilnost je
izsledljivost – vsebine se lahko na spletu poiščejo in najdejo s pomočjo brskalnikov. Omeniti
velja še dostopnost, ki omogoča, da lahko druţbena omreţja uporabljamo kadarkoli in kjer je
moţen dostop do internetne povezave (prav tam).
Druţbena omreţja vključujejo naslednje internetne storitve (Dewing, 2012):
 Dnevniki – gre za spletne revije, kjer so strani običajno prikazane v obratnem
kronološkem vrstnem redu. Najdemo jih na spletnih straneh, kot so WordPress,
Tumblr in Blogger.
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 Wiki – spletna stran, na kateri lahko vsak uporabnik spreminja ali ustvari novo stran s
pomočjo svojega Web brskalnika. Znan primer je spletna brezplačna enciklopedija, ki
ji pravimo Wikipedia.
 Druţbeni zaznamki – uporabnikom omogočajo organiziranje in deljenje povezav do
spletne strani. Primeri so: Reddit, StumbleUpon in Digg.
 Virtualni svet vsebin – sem sodijo spletne strani, kjer se posamezniki povezujejo preko
igre. Primer je oblikovanje avatarjev oz. virtualne lastne predstavitve v imaginarnem
svetu Second Life.
 Storitve, ki omogočajo posodabljanje statusa oziroma mikro spletni dnevnik – najbolj
znan primer je Twitter, ki posameznikom omogoča deljenje kratkih vsebin o drugih
ljudeh oz. dogodkih in opazovanje vsebin, ki jih delijo drugi.
 Strani za deljenje različnih vrst medijev, ki uporabnikom omogočajo, da objavijo
različne video posnetke ali fotografije. Priljubljene so spletne strani, kot so Youtube,
Pinterest in Instagram.
 Druţabna oz. spletna socialna omreţja – v to kategorijo spadajo spletne storitve, ki
posameznikom omogočajo, da oblikujejo svoj profil znotraj sistema in imajo vpogled
v svoj seznam in seznam drugih uporabnikov, s katerimi si delijo povezavo. Med
najbolj priljubljenimi druţabnimi omreţji sta Facebook in LinkedIn.
Naštete kategorije se med seboj lahko prekrivajo, tako da nekatere internetne storitve, kot je
npr. Twitter, lahko uvrščamo pod spletna socialna omreţja kot tudi med storitve, namenjene
posodabljanju statusa (Dewing, 2012).
2.2 Razlika med druţbenimi in spletnimi socialnimi omreţji
Dewing (2012) trdi, da so spletna socialna omreţja del druţbenega omreţja oziroma so
podkategorija druţbenih omreţij, vendar se, kot ţe omenjeno, različne storitve med seboj
lahko tudi prekrivajo.
Daniel Nations (2010, v Edosomwan, Prakasan, Kouame, Watson in Seymour, 2011)
druţbena omreţja pojmuje kot sredstva za mnoţično obveščanje, medtem ko so spletna
socialna omreţja instrumenti oz. pripomočki za vzpostavljanje stikov z drugimi. Druţbeno
omreţje je sistem oz. komunikacijski kanal, preko katerega potekajo vsebine. Pri spletnih
socialnih omreţjih pa gre za dvosmerno komunikacijo, kjer se ustvarjajo povezave in sklepajo
prijateljstva (prav tam).
2.3 Spletna socialna omreţja
Spletna socialna omreţja so ena izmed najbolj pomembnih odkritij v svetu druţbenih omreţij.
V to kategorijo štejemo Facebook, LinkedIn, MySpace, Cyworld in Google Plus. Prve strani,
ki upoštevajo značilnosti spletnih socialnih omreţij, so se pojavile okoli leta 1990
(Edosomwan idr., 2011; Gu idr., 2016). Okoli leta 2000 pa spletna socialna omreţja, ki so
spremenila način komuniciranja in vzpostavljanja interakcije med posamezniki in
organizacijami, ki delijo skupne interese, glasbo, izobrazbo, filme in prijateljstvo. Vse do leta
2005 se je razvilo mnogo novih spletnih socialnih omreţij kot npr. Friendster, MySpace,
LinkedIn, Hi5, Facebook, Dogster, Yahoo!360, Cyword, YouTube (Edosomwan idr., 2011).
Manj kot desetletje kasneje je namreč več miljonov ljudi začelo uporabljati spletna socialna
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omreţja, kot so Facebook, MySpace in LinkedIn (Madden in Zickuhr, 2011, v Ellison in
Boyd, 2013).
Danes spletna socialna omreţja predstavljajo pravi globalni fenomen (Mazman in Usluel,
2011). Uporabljajo jih ljudje različnih starosti, ki prihajajo iz različnih kultur in z različnimi
stopnjami izobrazbe (prav tam). Uporabniki interneta redno pregledujejo svoje e-pošte, berejo
dnevne forume, časopise, poleg tega pa se redno udejstvujejo na spletnih portalih, kjer
preverjajo svoje profile in spremljajo profile drugih uporabnikov (prav tam).
Na Statističnem uradu RS je objavljen podatek iz leta 2014, da 89,7 % mladih vsakodnevno
uporablja internet (Mednarodni dan mladih 2014, 2014). Najpogosteje spletna socialna
omreţja uporabljajo osebe med 16. in 24. letom starosti (Uporaba interneta v gospodinjstvih
in pri posameznikih, 2014). Podatki kaţejo, da kar 83,6 % mladih v Sloveniji vsakodnevno
uporablja spletna socialna omreţja (Mednarodni dan mladih 2014, 2014).
2.4 Značilnosti spletnih socialnih omreţij
Ellison in Boyd (2013) spletna socialna omreţja opišeta kot internetne storitve, na katerih
posamezniki uporabljajo svoje edinstvene profile, ki jih ustvarijo sami, jih oblikujejo in z
njimi razpolagajo. Dodajata, da njihov profil s pomočjo deljenja različnih vsebin oblikujejo
tudi drugi uporabniki, ki so del sistema (prav tam). Uporabniki spletnih socialnih omreţij
lahko javno vzpostavljajo povezave, ki jih imajo moţnost videti tudi drugi in deljeno vsebino
uporabiti ali pa so sami proizvajalci določene vsebine (prav tam). Menita, da imajo spletna
socialna omreţja tri skupne točke (prav tam). Prva skupna točka je oblikovan profil, druga je
moţnost dodajanja različnih ljudi pod kontaktni list, tretja skupna točka se nanaša na
vzpostavljeno povezanost med uporabniki (prav tam).
Glavna motiva za uporabo spletnih socialnih omreţij sta ţelja po komunikaciji in deljenju
vsebine (Ellison in Boyd, 2013). Komunikacija se nanaša na zasebno (eden govori drugemu
posamezniku) ali javno sfero (eden govori mnogim posameznikom) (prav tam).
Kane idr. (2014) se s tovrstno opredelitvijo spletnih socialnih omreţij ne strinjajo, saj menijo,
da je potrebna sprememba terminov. Primernejši termin je po njihovem ''social media
networks'' (prav tam), kar bolj natančno opredeljuje in zdruţuje spletna socialna omreţja ter
ostale internetne storitve v eno kategorijo. Posodobljen termin ima po njihovem mnenju štiri
(in ne tri) bistvene značilnosti: uporabniki imajo edinstven profil, ki ga ustvarijo sami ali člani
določenega omreţja; uporabniki imajo dostop do digitalnih vsebin ter do seznama ljudi, s
katerimi so v povezavi; uporabniki si lahko ogledajo vsebine strani drugih ljudi (Kane idr.,
2014, str. 11).
Ob tem se odpira vprašanje, zakaj ljudje spletna socialna omreţja tako mnoţično uporabljajo.
Odgovor na vprašanje ponudi Mejias (2005, v Mazman in Usluel, 2011), ki meni, da ljudje
uporabljajo spletna socialna omreţja zaradi enostavne uporabe – uporabniki lahko hitro
dostopajo do svojih profilov in pri tem posodabljajo, analizirajo, delijo informacije z drugimi
ter na enostaven način vzpostavljajo medsebojne interakcije. Joinson (2008) pravi, da ljudje
uporabljajo spletna socialna omreţja za ohranjanje izgubljenih stikov iz preteklosti,
sporazumevanje s podobno mislečimi, sodelovanje v skupinah s podobnimi interesi, za
organiziranje dogodkov ali vključevanje na dogodke, ogledovanje slik in označevanje ljudi
oz. stvari na slikah, deljenje slik z drugimi in igranje iger (prav tam).
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Mladostniki preko spletnih omreţij z drugimi delijo svoje najljubše hobije, ohranjajo stike s
sovrstniki (Stutzman, 2006; UK Council for Child Internet Safety, 2010) in jih uporabljajo za
pridobivanje informacij glede šolskih obveznosti (Stutzman, 2006). Na podoben način
Ellison, Steinfield in Lampe (2007) opisujejo, da mladostniki Facebook uporabljajo za
ohranitev medsebojnih odnosov iz preteklosti ali za izboljšanje odnosov, ki so prisotni v
sedanjosti. Menijo, da uporaba Facebooka posameznikom omogoča dostop do informacij, kar
poveča moţnosti za pridobivanje novih izkušenj (prav tam).
Mladostnike k uporabi spletnih socialnih omreţij pritegne moţnost ustvarjanja in
objavljajanja vsebine, ki jo oblikujejo po lastnem izboru (UK Council for Child Internet
Safety, 2010). Pri tem se lahko svobodno izraţajo in eksperimentirajo s svojo ustvarjeno
digitalno identiteto ter razpolagajo z različnimi mnenji svojih sovrstnikov (prav tam).
Druţbena omreţja jim predstavljajo prostor, kjer so neodvisni od svojih staršev oz. skrbnikov
in tako lahko izkazujejo svoje tehnično znanje in sposobnosti (prav tam).
2.5 Primeri spletnih socialnih omreţij in ostalih internetnih storitev:
Facebook
Zgodovina Facebooka sega v leto 2004, ko so harvardski študentje ustvarili svoj profil (Boyd
in Ellison, 2008). Sčasoma so lahko Facebook uporabljali tudi študentje drugih šol, če so
imeli e-pošto, ki jo je odobrila fakulteta. Septembra 2005 se je Facebook razširil tako, da je
medse začel vključevati tudi tiste, ki so obiskovali srednjo šolo, strokovnjake s področja
podjetniških omreţij, kmalu zatem pa celotno druţbo (prav tam). Danes je Facebook najbolj
priljubljena druţbena spletna stran na svetu (Mazman in Usluel, 2011; Duggan, Ellison,
Lampe, Lenhart in Madden, 2015). Maja 2013 naj bi presegel 1,1 miljarde uporabnikov (Boyd
in Ellison, 2008). Facebook uporabnikom omogoča, da si prilagodijo profil glede na svoje
ţelje in potrebe (Mazman in Usluel, 2011). Posameznik lahko uredi informacije, ki so bolj
splošnega značaja, kot sta npr. izobrazba in izkušnje s področja dela. Temu lahko doda svoje
interese oz. hobije. Prav tako lahko z drugimi uporabniki deli najljubše pesmi, pošilja
sporočila svojim prijateljem na zid, označuje prijatelje na slikah ali videih (prav tam).
Twitter
Twitter obstaja od leta 2006 (Gold, 2015). Posameznikom omogoča pošiljanje in prejemanje
tvitov oziroma besedilnih sporočil, ki ne smejo presegati 140 znakov (prav tam), sledenje
drugim osebam, na širši druţbeni ravni pa olajša zbiranje javnega mnenja in ustvarjanje
druţbenih gibanj (Gu idr., 2016). Twitter je priljubljen, ker ponuja moţnosti mikrobloganja
(Edosomwan idr., 2011; Gu idr., 2016) ter dejstva, da ga uporabljajo znane osebe
(Edosomwan idr., 2011).
Youtube
Youtube je bil ustvarjen leta 2005 in je najbolj priljubljena stran za predvajanje različnih
videoposnetkov. Nudi tudi prostor za povezovanje in informiranje. Na Youtube se predvajajo
vsebine, kot so filmski, TV in glasbeni posnetki (Edosomwan idr., 2011).
Instagram in Snapchat
Instagram je v osnovi spletno mesto za druţbeno mreţenje, izmenjavo fotografij,
videoposnetkov in je postal ''Facebook za višje razrede'' (Gold, 2015). Snapchat pa omogoča
pošiljanje slik, ki po nekaj sekundah izginejo (Wortham, 2013, v Ellison, 2013; Gold, 2015).
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2.6 Uporaba spletnih socialnih omreţij in ostalih internetnih storitev med mladostniki
Raziskave, ki so jih preučevali med ameriškimi mladostniki, kaţejo, da so na spletnih
socialnih omreţjih posebej kritična skupina starejši mladostniki, stari med 14 in 17 let, saj
osebne informacije delijo pogosteje kot mladostniki, stari med 12 in 13 let. 94 % starejših
mladostnikov in 82 % mlajših mladostnikov deli svoje fotografije, 76 % starejših
mladostnikov in 56 % mlajših mladostnikov deli svoje ime (oz. vzdevek), po katerem so znani
v šoli. 66 % starejših mladostnikov in 50 % mlajših mladostnikov objavi svoje razmerje in 23
% starejših mladostnikov in 11 % mlajših mladostnikov objavi svojo telefonsko številko
(Madden idr., 2013). Avtorji navajajo tudi dejstvo, da ima povprečen mladostnik 300
prijateljev na Facebooku in 79 sledilcev na Twitterju (prav tam). Ugotovili so tudi, da ima
večina mladostnikov na Facebooku prijatelje, ki jih poznajo iz šole (98 %), 91 % jih je
prijateljev s člani druţine, 89 % ima prijatelje, ki ne obiskujejo iste šole, 33 % mladostnikov
pa ima med prijatelji tudi tiste, s katerimi se še niso srečali izven virtualnega sveta (prav tam).
Pomemben je podatek, da mladostniki, ki imajo več prijateljev na Facebooku, pogosteje
obiskujejo spletno stran in so bolj aktivni (delijo vsebino, fotografije, objavijo razmerje,
telefonsko številko, ime v šoli) kot tisti, ki imajo manj prijateljev (prav tam). Prav tako imajo
tisti z večjim številom prijateljev bolj raznolike skupine (ljudi, ki jih ne poznajo, znane osebe,
trenerje, učitelje, itd.) (prav tam).
2.7 Teoretični pregled ter vpliv interneta in spletnih socialnih omreţij na razvoj
posameznika
O tem, kako pogosto in na kakšen način bo otrok in kasneje mladostnik uporabljal internet in
spletna socialna omreţja, pričajo naslednje teorije:
Prva je teorija navezanosti, ki jo je oblikoval John Bowlby. Bowlby meni, da je eden od ciljev
čustvenega in socialnega razvoja oblikovanje zavedanja lastnega jaza. Na to, kakšno bo
zavedanje lastnega jaza, pa vplivajo odnosi iz otroštva, ki jih imajo starši oz. skrbniki do
otrok. Kasneje ti odnosi lahko vplivajo tudi na to, v kolikšni meri bodo spletna socialna
omreţja vplivala na ţivljenje otroka in mladostnika ter kako dovzeten bo posameznik za
dogajanja na internetu in spletnih socialnih omreţjih (Gold, 2015).
Druga teorija, ki se govori o tem, kako bo posameznik ravnal z internetom in sodeloval na
spletnih socialnih omreţjih, je sociokulturna teorija, ki jo je oblikoval Lev Vigotski. Pri tem je
pomemben koncept proksimalnega razvoja, ki označuje razvoj, pri katerem oseba nima
potrebnih sposobnosti ali znanja, da bi sama razumela ali opravila naloge, zato pri usmeritvi
potrebuje pomoč druge osebe. Mladostniki so tehnično spretni pri uporabi spletnih socialnih
omreţij, vendar pa se v teţavnih situacijah sami teţko znajdejo in tedaj potrebujejo pomoč
druge osebe (Gold, 2015).
Uporaba interneta vpliva tudi na kognitivni razvoj ter razvoj moţganov pri otrocih in
mladostnikih (Gold, 2015). Nevrologi so dokazali, da se z uporabo interneta dogajajo
spremembe v moţganih. Moţgani se drastično spremenijo ţe po eni uri uporabe na dan v
slabem tednu. Moţgani so plastični in zato hitro lahko pride do zasvojenosti (Carr, 2011).
Avtor meni, da tehnologija krni našo osredotočenost, kar pomeni, da beremo bolj razpršeno
(prav tam).
Pri proučevanju razvoja otrok in mladostnikov je potrebno upoštevati tudi Eriksonovo
stopenjsko teorijo o psihosocialnem razvoju, ki se osredotoča na razvoj ega (Gold, 2015).
Vsaka stopnja namreč zahteva razrešitev razvojne krize. Posameznik razreši razvojno krizo
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tako, da obvladuje situacijo. To lahko opravi s pomočjo pridobljenega znanja, veščin,
spretnosti, kar krepi njegov ego. Spletna socialna omreţja mladostnikom pomagajo pri
pridobivanju samoiniciativnosti ter navezovanju druţbenih stikov. Mladostniki lahko poiščejo
prijatelje in s pomočjo stikov na spletu razvijajo svojo identiteto (prav tam). Pickhardt (2014)
meni, da mladostniki razvijajo dve identiteti, ki se med seboj razlikujeta. Eno razvijajo v
resničnem svetu, drugo pa v virtualnem svetu. Vsaka informacija, ki jo objavijo na spletnih
socialnih omreţjih, je oglaševanje samega sebe z namenom pritegniti pozornost s strani svojih
prijateljev in vrstnikov (prav tam).
Raziskave kaţejo, da imajo mladostniki na spletu več pozitivnih kot negativnih izkušenj
(Madden idr., 2013). Carroll in Kirckpatrick (2011) menita, da se pozitivne izkušnje kaţejo v
tem, da mladostniki s pomočjo spletnih socialnih omreţij razširjajo svojo socialno mreţo,
razvijajo prijateljstva, si delijo izkušnje in hobije. Spletna socialna omreţja pomagajo
ustvarjati socialne mreţe marginaliziranim skupinam mladostnikov, ki so potisnjeni na rob
zaradi svoje spolne usmerjenosti, hendikepiranosti, itd. Preko spletnih socialnih omreţij
mladostniki dobijo veliko informacij o zdravju, prehrani, ukvarjanju s športom (prav tam).
Obstajajo pa seveda tudi določene pasti tovrstnih omreţij: spletno ustrahovanje, pošiljanje
vsebin s provokativno vsebino (prav tam). V ameriški zvezni drţavi Kalifornija je 23 %
mladostnikov poročalo o tem, da so bili deleţni spletnega ustrahovanja. Posledično so se med
mladostniki pojavile teţave v duševnem zdravju, prišlo je tudi do porasta samomorilnih dejanj
(prav tam).
2.7.1 Socialni razvoj mladostnikov in oblikovanje identitete
Mladostništvo je obdobje odraščanja in normalno je, da posamezniki radi preizkušajo meje,
eksperimentirajo z različnimi odnosi, se igrajo z identitetami, raziskujejo sebe, so izključeni
ali izključujejo druge in zavajajo starše (UK Council for Child Internet Safety, 2010).
Vpliv sovrstnikov in prijateljev igra pomembno vlogo v obdobju odraščanja pri mladostnikih
(UK Council for Child Internet Safety, 2010). Spletna socialna omreţja lahko negujejo ţe
obstoječa prijateljstva in spodbujajo virtualne odnose. Pisanje sporočil zmanjša notranje
zavore, kar mladostnikom omogoča, da se laţje odprejo in spregovorijo o svojih teţavah
(Gold, 2015; Ellison idr., 2007). Spletno komuniciranje torej spodbuja samorazkritje in tako
krepi mladostniške odnose (Gold, 2015). Mladostniki preko spleta laţje razkrijejo intimne
informacije kot pa v resničnem ţivljenju. Nizozemski raziskovalci so ugotovili, da
samorazkritje v enem letu pripelje do prijateljstva višje kakovosti, kar pa spodbuja tudi dobro
počutje pri posamezniku (prav tam).
Zanimiva je trditev, da je biti popularen na Facebooku tako, kot če si bogat pri monopoliju
(Gold, 2015, str. 94). To pomeni, da prijatelji na Facebooku in sledilci na Instagramu niso
pravi prijatelji, vseeno pa mladostniki od njih potrebujejo potrditev, spodbudno besedo, ko se
počutijo slabo. Predvsem to velja za tiste uporabnike, ki imajo šibko samopodobo (prav tam).
Identiteta je konstrukt, ki zajema način razmišljanja o sebi in naše vloge v večjih druţbenih
okoljih (Ellison, 2013). Oblikuje se preko socialnih interakcij in oblikovanja odnosov z
drugimi posamezniki. Potrebno je upoštevati, da imajo pri oblikovanju identitete posameznika
velik vpliv prav druţbeni mediji (prav tam).
Trden občutek jaza se razvija ţe v zgodnjem otroštvu, identiteta pa skozi celotno puberteto
(Gold, 2015). Socialna omreţja spodbujajo selektivno predstavitev tako, da ima posameznik
moţnost izbiranja slik za objavo ljudi, s katerimi se bo pogovarjal, glasbo in mesta, ki jih bo
''všečkal'', ''tvital'' ali ''pripel'' (prav tam). Vsi imamo svoj dejanski in idealni jaz. Na spletnih
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socialnih omreţjih uporabniki lahko spodbujajo svoj idealni jaz, kar vodi do večjega
samozavedanja in samospoštovanja (prav tam).
Spletna socialna omreţja so pravno dostopna mladostnikom, ki so starejši od 13 let. Realnost
je drugačna, saj starši objavljajo slike svojih otrok na spletu ţe takrat, še preden otroci lahko
sami odločajo oz. privolijo v sodelovanje na spletu. Takšno ravnanje lahko po mnenju
nekaterih raziskovalcev pripelje do posledic v prihodnosti, saj bodo imeli bodoči uporabniki
dostop do vsega materiala, ki se pojavi na spletu, kar bo onemogočalo svoboden vstop
posameznika v odraslost (Ellison, 2013).
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3 POVEZANOST MED UPORABO SPLETNIH SOCIALNIH OMREŢIJ
IN DUŠEVNIM ZDRAVJEM
Spletna socialna omreţja vplivajo na naše ţivljenje, na medsebojno komunikacijo (Wylie,
2014) in interakcijo med ljudmi (Pantic idr., 2012), vendar pa na podlagi izsledkov raziskav
še vedno ne moremo dokončno potrditi, ali je vpliv pozitiven ali negativen, saj si ugotovitve
različnih raziskovalcev med seboj nasprotujejo.
3.1 Negativni vplivi spletnih socialnih omreţij na duševno zdravje
Najpogosteje raziskana je povezava med prisotnostjo depresije in pogosto uporabo spletnih
socialnih omreţij (Rosenquist, Fowler in Christakis, 2011; Lewis idr., 2015; Pantic idr., 2012;
Park, Lee, Kwak, Cha in Jeong, 2013; De Choudhury, Gamor, Counts in Horvitz, 2013;
Cavazos-Rehg idr., 2015; Hanprathet, Manwong, Khumsri, Yingyeun in Phanasathit, 2015).
Nekateri avtorji (Appel, Gerlach in Crusius, 2016; Mukesh, Mayo in Goncalves, 2014, v
Lönnqvist in Deters, 2016; Tandoc, Ferrucci in Duffy, 2015) vzpostavijo povezavo med
prisotnostjo depresije, pogosto uporabo spletnih socialnih omreţij in zavistjo ter druţbeno
primerjavo. Drugi avtorji (Kross idr., 2013; Błachnio, Przepiorka in Pantic, 2016) povezujejo
uporabo spletnih socialnih omreţij s slabšim zadovoljstvom z ţivljenjem, slabšim počutjem
(Sagioglou in Greitemeyer, 2014) in nizko samopodobo (Błachnio idr., 2016). Vsem
omenjenim avtorjem je skupno izhajanje iz stališča, da spletna socialna omreţja na duševno
zdravje posameznika vplivajo negativno.
Na duševno zdravje posameznika lahko po mnenju nekaterih raziskovalcev vpliva
prekomerna uporaba interneta. Dokazano je, da pogosta uporaba vpliva na čustveno
osamljenost, kljub temu da se internet primarno uporablja kot sredstvo sporazumevanja
(Moody, 2001). Banjanin, Banjanin, Dimitrijevic in Pantic (2015) ugotavljajo, da je uporaba
Facebooka kot medija za povečanje socialne podpore koristna za zdravje posameznika.
Obenem opozarjajo tudi na to, da lahko pretirana uporaba Facebooka kot sredstva za
sporazumevanje pripomore k pojavu depresije, če nadomešča druţenje v resničnem ţivljenju
(prav tam).
De Choudhury idr. (2013) so raziskovali povezavo med simptomi depresije in uporabo
Twitterja. Ugotovili so, da so posamezniki, ki so se spopadali s simptomi depresije, kazali
manjšo aktivnost na socialnem področju, več negativnih čustvenih stanj kot npr. nemoč in
negotovost in usmerjali večjo pozornost nase (prav tam). Cavazos-Rehg idr. (2015) so na
podlagi raziskave, ki so jo opravili na velikem naključnem vzorcu (2000 ljudi), potrdili, da
ljudje na Twitterju najpogosteje iščejo podporo s strani drugih oseb takrat, ko se sami počutijo
depresivne (prav tam).
Rosenquist idr. (2011) so v svoji raziskavi ugotovili, da se simptomi depresije pri
posameznikih lahko pojavijo ob izolaciji ali povezovanju z drugimi ljudmi na spletu. Na
pojav depresivnih simptomov lahko vpliva (nizka) stopnja povezanosti posameznikov ter
pozicija posameznikov na spletnih socialnih omreţjih. Pomembno je, kje se nahajajo, koliko
imajo prijateljev in kako se ljudje okrog njih počutijo. Avtorji dodajajo, da medosebni odnosi
bolj vplivajo na počutje pri ţenskah, ki pogosteje uporabljajo neverbalna sporočila za
izraţanje svojih čustev oz. razpoloţenja (prav tam).
Zanimiva je korejska raziskava, v kateri so oblikovali aplikacijo ''EmotionDiary'', s katero so
ocenili, ali so se pri udeleţencih pojavljali simptomi depresije (Park idr., 2013). Ugotovili so,
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da so bolj depresivni udeleţenci raziskave pogosteje prebirali o znakih, ki kaţejo na depresijo
(prav tam). Na nekoliko drugačen način so Kross idr. (2013) v obdobju dveh tednov petkrat
dnevno uporabnikom pošiljali sporočila, da bi ugotovili, kako so se počutili ob uporabi
Facebooka v določenem trenutku in kako so bili zadovoljni s svojim ţivljenjem. Rezultati
kaţejo, da je pogostejša uporaba Facebooka povezana s slabšo samooceno njihovega zdravja
in zadovoljstva z ţivljenjem (prav tam). Na podoben način sta avtorja Sagioglou in
Greitemeyer (2014) ugotovila, da uporaba Facebooka dolgoročno negativno vpliva na počutje
ter na doţivljanje neprijetnih čustev in čustvenih stanj. Avtorja slabo počutje in uporabo
Facebooka povezujeta z občutkom posameznika o neproduktivni izrabi časa (prav tam). Prav
tako sta raziskala, zakaj se uporabniki Facebooka kljub negativnim vplivom odločajo za
njegovo uporabo. Vzroke pripisujeta napačni presoji uporabnikov; ti namreč menijo, da se
bodo po uporabi Facebooka počutili bolje, vendar se v resnici počutijo slabše (prav tam). S
tem se strinja Steers (2016), ki pravi, da ljudje Facebook uporabljajo zato, da bi zadovoljili
svojo lastno potrebo po povezanosti z ljudmi, kar ponavadi pripelje do tega, da se počutijo še
bolj izključene in doţivljajo znake depresije.
Błachnio idr. (2016) ugotavljajo, da prepogosta uporaba Facebooka oz. zasvojenost zniţa
zadovoljstvo posameznika z ţivljenjem. Posameznik, ki prepogosto uporablja Facebook, ima
niţjo samopodobo od tistega, ki uporablja Facebook v zmerni količini (prav tam).
Appel idr. (2016) so ugotovili, da na duševno zdravje in pojav depresije bistveno vplivata
zavist in druţbena primerjava na spletnih socialnih omreţjih. Krasnova, Wenninger, Widjaja
in Buxmann (2013) potrjujejo, da Facebook uporabnikom ponuja moţnost ohranjanja stikov,
hkrati pa predstavlja podlago za druţbeno primerjavo in zavist (Mukesh idr., 2014, v
Lönnqvist in Deters, 2016). V uporabnikih zavist sproţajo predvsem različne vsebine, ki jih
vidijo na Facebooku. Sem spadajo npr. vsebine s področja potovanj in prostega časa,
druţbenih stikov, zadovoljstva, uspeh v sluţbi, zmoţnosti (Krasnova idr., 2013). Appel idr.
(2016) ugotavljajo, da so pasivni uporabniki Facebooka (tisti, ki večinoma opazujejo profile
drugih ljudi, sami pa niso aktivni z deljenjem slik, videov, itd.) manj zadovoljni z ţivljenjem,
kar je posledica druţbene primerjave in zavisti. Podobno primerjavo med občutkom zavisti in
slabšim zdravjem (pojav simptomov depresije) so raziskovali Tandoc idr. (2015). Avtorji so
ugotovili, da so študenti na Facebooku v veliki meri izpostavljeni pozitivnim dogajanjem
drugih študentov, kot so npr. uspehi, materialne dobrine, pozitivni odnosi, kar lahko vodi do
zavisti in posledično pripelje do doţivljanja različnih simptomov depresije (prav tam).
Uporaba spletnih socialnih omreţij pri mladostnikih lahko sproţi simptome zasvojenosti,
psihosocialno stisko, motnje v kognitivnem delovanju (Müller idr., 2016), psihosomatske
teţave (Cao, Sun, Wan, Hao in Tao, 2011; Müller idr., 2016), občutke jeze, doţivljanje stiske,
depresijo (Tsitsika idr., 2013). V nekaterih primerih gre lahko za obratno povezavo, in sicer,
da je pogosta uporaba interneta posledica socialne izolacije (Mesch, 2001). Lai idr. (2015)
depresijo pojmujejo kot večplasten problem, ki se pojavi znotraj drugih problemov, kot so
socialna anksioznost, slabše psihosocialno zdravje in zasvojenost.
Lewis idr. (2015) so v kvalitativno raziskavo vključili starše in njihove otroke, stare od 12 do
18 let, ki so bili diagnosticirani z depresijo. Preučevali so vpliv (prekomerne) uporabe
druţbenih medijev na posameznika oz. njihovega otroka in na druţinsko kohezijo. Ugotovili
so, da je po mnenju staršev uporaba druţbenih medijev škodila njihovim otrokom (prav tam).
Starši so bili mnenja, da vsebina, ki se pojavlja na internetu, njihovim otrokom povzroča
dodatno stisko. Dodali so, da so zaradi virtualne tehnologije izgubili nadzor nad otroki in tako
izgubili moţnost nudenja potrebne zaščite. Zaradi izgube nadzora nad svojimi otroki so
22

poročali tudi o porušenem dnevnem ritmu v druţini, pomanjkanju avtoritete in pomanjkanju
druţinske kohezije (prav tam).
Müller idr. (2016) so na velikem vzorcu (9173) med mladostniki (12–19 let) potrdili, da
pogostejša uporaba interneta lahko sproţi simptome zasvojenosti in psihosocialno stisko. Prav
tako Xanidis in Brignell (2016) ugotavljata, da zasvojenost od spletnih socialnih omreţij
vpliva na slabšo kvaliteto spanja, lahko pa tudi povzroča motnje v kognitivnem delovanju
(motnje v koncentraciji in pozornosti, delovanju spomina). Hanprathet idr. (2015) so
zasvojenost pri mladostnikih, ki uporabljajo Facebook, povezali s splošno slabšim
zdravstvenim stanjem, anksioznostjo, nespečnostjo, motenim delovanjem na socialnem
področju in hujšo obliko depresije.
Tsitsika idr. (2013) so ugotovili, da pogosta uporaba spletnih socialnih omreţij ne vpliva
enako na vse mladostnike. Starejši mladostniki, ki pogosto uporabljajo spletna socialna
omreţja, pridobijo socialne veščine in izkušnje pri komuniciranju, medtem ko imajo mlajši
mladostniki večje moţnosti za doţivljanje stiske, jeze, depresije in pojav drugih socialnih in
vedenjskih teţav (prav tam).
Na podoben način so Koutamanis, Vossen in Valkenburg (2015) med 785 nizozemskimi
mladostniki izvedli raziskavo, ki se je osredotočila na pogosto uporabo druţbenih omreţij in
vpliv na duševno zdravje mladostnikov ter njihov psihosocialni razvoj. Ugotovili so, da so k
prejemanju negativnih sporočil na spletu bolj pogosto nagnjeni mlajši mladostniki, saj v tem
obdobju radi eksperimentirajo s tveganim vedenjem, kar pomeni, da delijo razne informacije
na spletu, se udeleţujejo forumov in klepetalnic, kjer so v interakcijah z nepoznanimi ljudmi
(prav tam). Prav tako so ugotovili, da se tvegana vedenja bolj pogosto kaţejo pri fantih,
dekleta pa se raje izpostavljajo na spletu tako, da delijo svoje slike, ki so lahko provokativne
in posledično privedejo do negativnega odziva s strani vrstnikov (prav tam). Negativna
sporočila naj bi prejeli tudi tisti mladostniki, ki imajo več teţav v medsebojni interakciji z
vrstniki v resničnem ţivljenju in izhajajo iz problematičnih druţin (prav tam).
Na Kitajskem so med mladostniki izvedli raziskavo, ki je pokazala, da so imeli mladostniki,
ki so več časa preţiveli na internetu, več psihosomatskih teţav (Cao idr., 2011). Kopecky
(2016) meni, da se pri prekomerni uporabi Facebooka pojavi FAD (motnja zasvojenosti s
Facebookom). Simptom FAD-a je nezdrav način ţivljenja – veliko sedenja, debelost,
sladkorna bolezen, srčna bolezen, bolečine v vratu in ramenih, v sklepih, zapestju, teţave z
vidom, epilepsija, stres in podobne bolezni. Pri FAD-u so pogosta tudi psihosocialna tveganja
kot npr. slabo uporavljanje s časom, neredni obroki in prehranjevanje, pomanjkanje spanja,
oslabljeni medosebni odnosi, tesnoba pri odnosih, nezmoţnost reševanja teţav v odnosih,
kakovost opravljenega dela v sluţbi, šoli, motnje v spominu (prav tam).
3.2 Pozitivni vplivi spletnih socialnih omreţij na duševno zdravje
Spletno socialno omreţje (npr. Facebook) ima določene prednosti, saj uporabnikom omogoča
vzpostavljanje medosebnih odnosov, pomaga premagovati izoliranost, ponuja različne
moţnosti komuniciranja in ponuja moţnosti dostopa do informacij (Kopecky, 2016).
Krasnova, Hildebrand, Guenther, Kovrigin in Nowobilska (2008) ugotavljajo, da spletna
socialna omreţja skozi interakcijo z drugimi dajejo občutek povezanosti in podpore. Prav tako
dajejo posameznikom občutek pripadnosti (prav tam).
Bessière, Kiesler, Kraut in Boneva (2008) menijo, da zmerna uporaba interneta ne škoduje
zdravju posameznikov. Grieve, Indian, Witteveen, Tolan in Marrington (2013) so ugotovili,
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da povezanost na Facebooku vpliva na zmanšanje depresije in anksioznosti ter poveča
zadovoljstvo z ţivljenjem.
Valkenburg in Peter (2007) pravita, da lahko spletna socialna omreţja na mladostnike
vplivajo pozitivno. 88 % mladostnikov namreč internet primarno uporablja za ohranjanje
stikov s prijatelji, ki jih ţe poznajo (prav tam). Mladostniki, ki bolj pogosto komunicirajo na
spletu s svojimi prijatelji, lahko z njimi ohranijo tesnejši in bolj kakovosten odnos (prav tam).
Drugi avtorji (Prince, Harwood, Blizard, Thomas in Mann, 1997; Garber, 2006; Bessière idr.,
2008) prav tako ugotavljajo, da prijatelji na spletu lahko igrajo pomembno vlogo in nudijo
socialno podporo, kar je lahko zaščitni dejavnik pri preprečevanju duševnih teţav in motenj,
kot je npr. depresija.
Wang, Jackson, Gaskin in Wang (2014) so zapisali, da druţenje in medsebojno
sporazumevanje na spletnih socialnih omreţjih pri mladostnikih izboljša dobro počutje, ker
ponuja moţnosti izraţanja čustev, prejemanja in izkazovanja socialne in čustvene podpore
med prijatelji in navsezadnje poveča občutek zadovoljstva in lastne vrednosti. Ob tem avtorji
(Wang idr., 2014; Valkenburg in Peter, 2009) dodajajo, da omenjeni pozitivni učinki niso
nujno povezani z uporabo spletnih socialnih omreţjih za zabavo, kot je npr. brskanje in
prebiranje novic.
Avtorji (Bessière idr., 2008) menijo, da so učinki uporabe interneta odvisni od tega, kdo si in
s kom vzpostavljaš stike na internetu. Tveganemu vedenju so tako bolj izpostavljeni
mladostniki, ki na spletu veliko raziskujejo in se udejstvujejo v raznih spletnih javnih
pogovorih in razpravah (Koutamanis idr., 2015).
Nekaj avtorjev (Ellison idr., 2007; Kim in Lee, 2013; Valenzuela, Park in Kee, 2009; Tobi,
Ma’on in Ghazali, 2013, v Kaya in Bicen, 2016) se je osredotočilo na starejše mladostnike
(študente).
Tobi idr. (2013, v Kaya in Bicen, 2016) so ugotovili, da spletna socialna omreţja pozitivno
vplivajo na socialno in psihološko zdravje študentov. Valenzuela idr. (2009) so preučevali
vzorec 2603 ameriških študentov in sklenili, da Facebook vpliva na zadovoljstvo v ţivljenju.
Kim in Lee (2013) sta ugotovila zanimivo povezavo med uporabo Facebooka in dobrim
počutjem pri študentih. Po njunih meritvah sta število prijateljev na Facebooku in pozitivna
samopredstavitev vplivali na boljše počutje pri študentih (prav tam).
Ellison idr. (2007) trdijo, da obstaja pozitivna povezava med pogosto uporabo Facebooka in
oblikovanjem socialnega kapitala. Ta povezava velja za študente, ki niso zadovoljni s svojim
ţivljenjem in imajo nizko samopodobo, zato jim uporaba Facebooka omogoča pridobivanje
informacij, moţnosti za pridobivanje novih izkušenj preko druţenja na Facebooku (prav tam).
Po pregledu dosedanjih raziskav ugotavljamo, da so avtorji preučili številne vidike spletnih
socialnih omreţij ter v študije zajeli tudi njihovo povezavo z duševnim zdravjem
posameznikov. V pričujoči raziskavi me bo zanimala povezava med teţavami v duševnem
zdravju slovenskih mladostnikov in uporabo sodobne tehnologije – spletnih socialnih omreţij.
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II EMPIRIČNI DEL
4 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE
OPREDELITEV PROBLEMA
Pri oblikovanju raziskovalnega problema sem si pomagala z dosedanjimi ugotovitvami
raziskav, ki pravijo, da večina mladostnikov v Sloveniji vsak dan uporablja spletna socialna
omreţja in da se mladostniki spopadajo s teţavami v duševnem zdravju. Po pregledu raziskav
tujih avtorjev ni jasno, ali obstaja povezanost med pojavom teţav v duševnem zdravju in
pogosto uporabo spletnih socialnih omreţij pri mladostnikih ter kakšna je, saj nekateri
raziskovalci omenjajo pozitivne, drugi pa negativne vplive. Glede na to da se pogosta uporaba
spletnih socialnih omreţij povezuje s slabšim duševnim zdravjem, bom tudi sama izhajala iz
predpostavke, da se pogosta uporaba spletnih socialnih omreţij med mladostniki povezuje z
negativnimi občutki, depresijo, slabšim zadovoljstvom z ţivljenjem, slabšim počutjem,
vedenjskimi teţavami, hiperaktivnostjo ter teţavami v odnosih z vrstniki. Glede na dosegljive
podatke take raziskave v Sloveniji do sedaj še niso izvedli.
Osrednji namen raziskovalnega dela je torej raziskati, ali se teţave v duševnem zdravju
povezujejo s pogosto uporabo spletnih socialnih omreţij pri slovenskih mladostnikih.
V magistrskem delu bom opravila sekundarno analizo podatkov, kar pomeni, da bom
analizirala ţe zbrane podatke.
CILJI RAZISKAVE
 Ugotoviti, koliko mladostnikov ima teţave v duševnem zdravju in pri katerih so
pogostejše glede na starost in spol.
 Ugotoviti, ali se teţave v duševnem zdravju povezujejo z uporabo spletnih socialnih
omreţij.
4.1 Hipoteze
Pri raziskovanju me bodo vodile naslednje hipoteze:
H1: Predvidevam, da se bodo teţave v duševnem zdravju pogosteje pojavljale pri dekletih.
H2: Predvidevam, da se bodo teţave v duševnem zdravju pogosteje pojavljale pri 15-letnikih
v primerjavi s 13-letniki.
H3: Predvidevam, da se pri mladostnikih, ki bolj pogosto uporabljajo spletna socialna
omreţja, bolj pogosto pojavljajo teţave v duševnem zdravju.
4.2 Raziskovalna metoda
V empiričnemu delu sem uporabila deskriptivno metodo in kvantitativno raziskavo.

25

4.3 Vzorec
V raziskavo, ki jo je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje, so bili vključeni slovenski
všolani 11-, 13- in 15- letniki, v analizo pa sem vključila le 13- in 15-letnike. Vzorčenje je
bilo dvostopenjsko stratificirano, enoto vzorčenja pa je predstavljal razred oz. oddelek.
Podatki o vpisu v 8. razred in 1. letnik so predstavljali vzorčni okvir raziskave in osnovo za
oblikovanje reprezentativnega vzorca. Na prvi stopnji so na NIJZ najprej vzorčili osnovne in
srednje šole, na drugi stopnji pa srednje šole glede na program, ki ga izvajajo (gimnazija,
srednje tehniško ali drugo strokovno izobraţevanje, srednje in niţje poklicno izobraţevanje).
Iz seznama vseh 8. razredov in prvih letnikov srednjih šol je bilo naključno izbranih pribliţno
1800 13- in 15-letnikov oz. 898 oddelkov 8. razreda in 835 oddelkov srednjih šol. Nekaj šol
oziroma razredov je iz različnih razlogov sodelovanje zavrnilo ţe na začetku. Končna stopnja
sodelovanja (glede na število oddelkov) oz. realizacija vzorca je bila tako 92,7 %. Zbrane
podatke so nato pripravili po mednarodni metodologiji in jih posredovali na mednarodni
center na Norveškem. Zbrane podatke so prečistili skladno z mednarodno določenimi pravili
ter izločili vprašalnike oz. zapise tistih učencev, ki po starosti niso ustrezali zahtevanemu
vzorcu ali za katere v bazi ni bilo podatkov. Končna baza tako obsega 1734 13-letnikov, od
tega 862 fantov in 872 deklet ter 1615 15-letnikov, od tega 744 fantov in 871 deklet. Končna
struktura baze po spolu tako zajema 1606 fantov in 1743 deklet, skupaj 3349.
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Slika 2: Predstavitev vzorca glede na starost

Slika 2 prikazuje strukturni krog za naš vzorec za spremenljivko starost. Iz slike razberemo,
da je deleţ 13-letnikov 52 %, deleţ 15-letnikov pa 48 %. Vzorec zajema 3349 oseb.
Slika 3: Predstavitev vzorca glede na spol

Slika 3 prikazuje strukturni krog za naš vzorec za spremenljivko spol. Iz slike je razvidno, da
je deleţ fantov 48 %, deleţ deklet pa 52 %. Vzorec zajema 3349 oseb.
4.4 Raziskovalni instrument
Podatki so bili pridobljeni s pomočjo mednarodnega vprašalnika, ki obsega niz vprašanj o
demografskih, vedenjskih in psihosocialnih vidikih zdravja, z zdravjem povezanih vedenj in
socianega konteksta. V analizo smo vzeli podatke iz Vprašalnika prednosti in slabosti,
podatke o občutjih ţalosti in depresije, podatke o premišljevanju o samomoru in podatke o
druţenju z vrstniki preko spletnih socialnih omreţij.
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V Vprašalnik prednosti in slabosti (ang. SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire) so
bili vključeni štirje vidiki: čustveni simptomi, vedenjske teţave, hiperaktivnost ter teţave v
odnosih z vrstniki. V Vprašalniku prednosti in slabosti se vsak odgovor točkuje na
tristopenjski Likertovi lestvici (0 – ne drţi, 1 – nekoliko drţi, 2 – popolnoma drţi). Višji
rezultat nakazuje večje teţave. Skupni rezultat (moţne so točke od 0 do 40) je seštevek
rezultatov na posameznih podlestvicah. Skupni rezultat odraţa verjetnost prisotnosti klinično
pomembnih duševnih teţav, posamezne podlestvice bolj specifično označujejo oz.
opredeljujejo vrsto teţav (Roškar, 2011, str. 116).
Preglednica 2: Skupen seštevek točk in glede na posamezni vidik posebej (Youthinmind,
2012).
Posamezni vidiki Normalni rezultat

Mejni rezultat

Povišani rezultat

Skupen seštevek

0–15

16–19

20–40

Čustveni
simptomi

0–5

6

7–10

Vedenjske
teţave

0–3

4

5–10

Hiperaktivnost

0–5

6

7–10

Teţave v odnosih
z vrstniki

0–3

4–5

6–10

Vključena so bila tudi vprašanja o občutju ţalosti in depresije ter o premišljevanju o
samomoru in vprašanja, ki se nanašajo na mladostnikovo druţenje in uporabo spletnih
socialnih omreţij.
Vprašalnike so izpolnjevali mladostniki, tako da gre za samooceno.
Primeri trditev iz Vprašalnika prednosti in slabosti:
 Nemiren/-rna sem, ne morem biti dolgo časa pri miru.
 Imel/-a sem veliko glavobolov, bolečin v ţelodcu in bilo mi je slabo.
 Običajno sem sam/-a. Na splošno preţivljam prosti čas sam/-a.
 Premislim, preden kaj naredim.
 Doma, v šoli ali kjerkoli drugje jemljem stvari, ki niso moje.
Primer vprašanja o občutju žalosti in depresije:
 Ali si bil/-a v preteklih 12 mesecih kdaj dva ali več tednov zapored skoraj vsak dan
tako ţalosten/-tna ali obupan/-a, da si prenehal/-la opravljati nekatere običajne
dejavnosti?
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Primeri vprašanj, ki se nanašajo na mladostnikovo druženje in uporabo spletnih socialnih
omrežij:
 Kako pogosto klepetaš s prijatelji preko takojšnjega sporočanja (klepet preko
Facebooka)?
 Kako pogosto si v stiku s svojimi prijatelji preko drugih socialnih/druţabnih omreţij,
kot so Facebook (objave na zidu), Twitter, Apps (npr. Instagram), Youtube?
4.5 Postopek zbiranja podatkov
Podatki so bili zbrani na NIJZ v okviru mednarodne raziskave Z zdravjem povezano vedenje
v šolskem obdobju (HBSC), ki je bila v Sloveniji izvedena leta 2014. V raziskavo so bili
zajeti le všolani mladostniki, ne pa tudi mladostniki, ki v šolanje niso vključeni. Anketiranje
je bilo izvedeno v času pouka, in sicer v šolskih učilnicah izbranih šol s pomočjo spletne
aplikacije 1ka. Pred pripravo končnega vprašalnika in izvedbo terenske faze raziskave je bila
v nekaj izbranih osnovnih in srednjih šolah izvedena pilotna raziskava, ki je sluţila kot testno
okolje za preverjanje delovanja spletne aplikacije in razumevanje vprašalnika.
4.6 Obdelava podatkov
S pomočjo deskriptivne statistike so podatki prikazani v tabelah glede na spol in starost.
Za ugotavljanje povezanosti sem uporabila test hi-kvadrat (χ2) in test za preverjanje tesnosti
zveze. O tesnosti zveze sem sklepala na podlagi kontingenčnega koeficienta (C) in
Cramerjevega koeficienta (CrV). Pri tem sem ţelela ugotoviti, ali se dve neodvisni skupini
med seboj v povprečju statistično razlikujeta. Podatke sem obdelala s pomočjo programa
SPSS 20 ter jih prikazala v preglednicah.
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5 REZULTATI
S pomočjo Vprašalnika o prednostih in slabostih sem dobila podatke o tem, koliko
anketirancev dosega normalni, mejni in povišani rezultat. Mejni in povišani rezultat
nakazujeta na večje teţave v duševnem zdravju.
5.1 Teţave v duševnem zdravju glede na Vprašalnik prednosti in slabosti
Preglednica 3: Vprašalnik prednosti in slabosti glede na spol
Normalni rezultat

Povišani rezultat

Mejni rezultat

Skupaj
Fantje

Področje

Dekleta

Fantje

Dekleta

Fantje

Dekleta

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Teţave v
duševnem
zdravju
(skupaj)

1322

39,5

1264

37,7

147

4,4

254

7,6

137

4,1

224

6,7

3348

100

Čustveni
simptomi

1486

44,4

1337

40,0

58

1,7

151

4,5

61

1,8

254

7,6

3347

100

Vedenjske
teţave

1195

35,7

1296

38,7

186

5,6

217

6,5

224

6,7

228

6,8

3346

100

Hiperaktivnost

1328

39,7

1404

41,9

137

4,1

160

4,8

141

4,2

178

5,3

3348

100

Teţave v
odnosih z
vrstniki

1239

37,0

1347

40,3

233

7,0

287

8,5

133

4,0

106

3,2

3345

100

V preglednici 3 lahko vidimo, da se višji odstotek deklet (kot fantov) uvršča v skupino s
povišanim rezultatom. Ugotavljamo, da več deklet (kot fantov) dosega povišani rezultat na
področjih: čustveni simptomi, vedenjske teţave in hiperaktivnost. Tudi mejni rezultat dosega
več deklet kot fantov, kjer predvsem izstopa področje čustvenih simptomov.
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Preglednica 4: Vprašalnik prednosti in slabosti glede na starost
Normalni rezultat
Področje

Povišani rezultat

Mejni rezultat

Skupaj
13-letniki

15-letniki

13-letniki

15-letniki

13-letniki

15-letniki

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Teţave v
duševnem
zdravju
(skupaj)

1504

39,5

1319

37,7

147

4,4

254

7,6

137

4,1

224

6,7

3347

100

Čustveni
simptomi

1504

44,9

1319

39,4

96

2,9

109

3,3

134

4,0

185

5,5

3347

100

Vedenjske
teţave

1279

38,2

1212

36,2

215

6,4

195

5,8

238

7,11

207

6,2

3346

100

Hiperaktivnost

1441

43,0

1291

38,6

143

4,3

158

4,7

150

4,5

165

4,9

3348

100

Teţave v
odnosih z
vrstniki

1326

39,6

1260

37,7

297

8,9

265

7,9

74

2,2

126

3,8

3345

100

Iz preglednice 4 lahko razberemo, da ima več 15-letnikov kot 13-letnikov teţave v duševnem
zdravju. Ugotavljamo, da več 15-letnikov kot 13-letnikov dosega povišani rezultat na
področjih: čustveni simptomi, hiperaktivnost in teţave v odnosih. Več 15-letnikov kot 13letnikov dosega mejni rezultat na področju čustvenih simptomov in hiperaktivnosti. Na ostalih
dveh področjih (vedenjske teţave in teţave v odnosih z vrstniki) pa so 13-letniki tisti, ki v
povprečju dosegajo višji rezultat.
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V raziskavi sem ţelela preveriti, ali se bodo med skupinama anketirancev pojavljale
statistično pomembne razlike v pogostosti teţav v duševnem zdravju.
Postavila sem hipotezo H1, v kateri sem predvidevala, da se bodo teţave v duševnem zdravju
pogosteje pojavljale pri dekletih kot pri fantih.
Preglednica 5: Težave v duševnem zdravju glede na spol
Povišani rezultat

Normalni rezultat
Področje

fantje

dekleta

fantje

Skupaj

dekleta

Normalni

Kontingenčni
koeficient (C)
in Cramerjev
koeficient
(CRV)

Povišani

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

C

CrV

Teţave v
duševnem
zdravju
(skupaj)

1322

51,1

1264

48,9

284

37,3

478

62,7

2586

77,2

762

22,8

0,19

0,19

Čustveni
simptomi

1486

52,6

1337

47,4

119

22,7

405

77,3

2823

84,3

524

15,7

0,11

0,11

Vedenjske
teţave

1195

48,0

1296

52,0

410

47,0

445

53,0

2491

74,5

855

25,5

0,06

0,06

Hiperaktivnost

1328

48,6

1404

51,4

278

45,1

338

54,9

2732

81,6

616

18,4

0,07

0,07

Teţave v
odnosih z
vrstniki

1239

47,9

1347

52,1

366

48,2

393

51,8

2586

77,3

759

22,7

0,05

0,05

Preglednica 6: Pearsonov Hi-kvadrat preizkus
Področje

Vrednost Hi-kvadrat
preizkusa

g

p

Teţave v
duševnem zdravju
(skupaj)

121,555

34

0,00

Čustveni
simptomi

40,329

10

0,00

Vedenjske teţave

11,792

10

0,30

Hiperaktivnost

16,224

10

0,09

Teţave v odnosih
z vrstniki

9,786

10

0,46

Iz preglednice 5 lahko razberemo, da ima pribliţno 1/3 mladostnikov povišani rezultat na
Vprašalniku prednosti in slabosti in se spopada s teţavami v duševnem zdravju.
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Dekleta dosegajo povišani rezultat v večji meri (62,7 %) kot fantje (37,3 %). Največje razlike
med spoloma so se pokazale na področju čustvenih simptomov. Dekleta imajo na čustvenem
področju trikrat bolj pogoste teţave kot fantje. Na ostalih področjih (vedenjske teţave,
hiperaktivnost, teţave v odnosih z vrstniki) je razlika med spoloma dosti manjša. Najmanjša
razlika med spoloma se je pojavila na področju teţav v odnosih z vrstniki. Na tem področju
ima povišani rezultat 48,2 % fantov in 51,8 % deklet.
Iz preglednice 6 lahko razberemo, da so se statistično pomembne razlike pojavile pri vidiku
''čustveni simptomi'', kjer vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 40,329 pri stopnji prostosti 10.
Statistična pomembnost je 0,00, kar je manjše kot 0,05. Iz preglednice 5 je razvidno, da je
povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient srednje močna (C = 0,11; CrV =
0,11). Dokazala sem statistično pomembno povezavo med teţavami na čustvenem področju in
spolom.
Zato hipotezo H1: ''Predvidevam, da se bodo teţave v duševnem zdravju pogosteje pojavljale
pri dekletih'' potrjujem za vidik čustveni simptomi. Za vidike hiperaktivnost, vedenjske teţave
in teţave v odnosih z vrstniki hipotezo H1 zavračam, saj večina razlik obstaja le v absolutni
vrednosti aritmetičnih sredin in niso statistično pomembne.
V raziskavi sem empirično raziskovala, katere teţave v duševnem zdravju se pogosteje
pojavljajo pri 13- in 15-letnikih. V raziskavi sem ţelela preveriti, ali se bodo med skupinama
anketirancev pojavljale statistično pomembne razlike v pogostosti teţav v duševnem zdravju.
Postavila sem hipotezo H2, s katero sem predvidevala, da se bodo teţave v duševnem zdravju
pogosteje pojavljale pri 15-letnikih kot pri 13-letnikih.
Preglednica 7: Težave v duševnem zdravju glede na starost
Povišani rezultat

Normalni rezultat
Področje

Kontigenčni
koeficient (C)
in Cramerjev
koeficient
(CrV)

Skupaj
Povišani

13-letniki

15-letniki

13-letniki

15-letniki

Normalni

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

C

CrV

Teţave v
duševnem
zdravju (skupaj)

1363

52,7

1223

47,3

371

48,7

391

51,3

2586

77,2

762

22,8

0,14

0,14

Čustveni
simptomi

1504

53,3

1319

46,7

230

43,9

294

56,1

2823

84,3

524

15,7

0,11

0,11

Vedenjske teţave

1279

51,3

1212

48,7

453

53,0

402

47,0

2491

74,4

855

25,6

0,71

0,71

Hiperaktivnost

1441

52,7

1291

47,3

293

47,6

323

52,4

2732

81,6

616

18,4

0,09

0,09

Teţave v
odnosih z
vrstniki

1326

51,3

1260

48,7

371

48,7

391

51,3

2586

77,3

759

22,7

0,09

0,09
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Preglednica 8: Pearsonov Hi-kvadrat preizkus
Področje

Vrednost Hi-kvadrat
preizkusa

g

p

Teţave v
duševnem zdravju
(skupaj)

69,181

34

0,00

Čustveni
simptomi

40,329

10

0,00

Vedenjske teţave

16,741

10

0,08

Hiperaktivnost

26,733

10

0,00

Teţave v odnosih
z vrstniki

28,426

10

0,00

Iz preglednice 7 lahko razberemo, da imajo 15-letniki višji povišani rezultat na treh področjih:
čustveni simptomi, hiperaktivnost in teţave v odnosih z vrstniki. Na področju vedenjskih
teţav pa imajo 13-letniki (53 %) več teţav kot 15-letniki (47 %). Največje razlike med 13letniki in 15-letniki so se pokazale na področju čustvenih simptomov. 12 % več 15-letnikov
kot 13-letnikov ima teţave na tem področju.
Iz preglednice 8 je razvidno, da so se statistično pomembne razlike med 13-letniki in 15letniki pojavile pri treh vidikih: čustveni simptomi, hiperaktivnost in teţave v odnosih z
vrstniki. Pri vidiku čustvenih simptomov vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 40,329 pri
stopnji prostosti 10. Statistična pomembnost je 0,00, kar je manjše kot 0,05. Iz preglednice 7
je razvidno, da je povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient srednje močna (C
= 0,11; CrV = 0,11). Pri vidiku hiperaktivnosti vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 26,733
pri stopnji prostosti 10. Statistična pomembnost je 0,00, kar je manjše kot 0,05. Iz preglednice
7 je razvidno, da je povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient šibka (C =
0,09; CrV = 0,09). Statistično pomembe razlike so se pojavile tudi pri vidiku teţav v odnosih
z vrstniki, kjer vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 28,426 pri stopnji prostosti 10. Statistična
pomembnost je 0,00, kar je manjše kot 0,05. Iz preglednice 7 je razvidno, da je povezanost
glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient šibka (C = 0,09; CrV = 0,09). Dokazala sem
statistično pomembno povezavo med čustvenimi simptomi, hiperaktivnostjo, teţavami v
odnosih z vrstniki in starostjo.
Zato hipotezo H2: ''Predvidevam, da se bodo teţave v duševnem zdravju pogosteje pojavljale
pri 15-letnikih'' potrjujem za vidike: čustveni simptomi, hiperaktivnost in teţave v odnosih z
vrstniki. Za vidik vedenjske teţave hipotezo H2 zavračam, saj večina razlik obstaja le v
absolutni vrednosti aritmetičnih sredin in niso statistično pomembne.
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5.2 Doţivljanje teţav
5.2.1 Teţave na enem ali več področjih
V raziskavi sem empirično raziskovala teţave na enem ali več področjih (čustva, zbranost in
obnašanje), ki nakazujejo doţivljanje občutkov depresije. Postavila sem hipotezo H1, s katero
sem predvidevala, da se bodo teţave v duševnem zdravju pogosteje pojavljale pri dekletih kot
pri fantih.
Preglednica 9: Težave na enem ali več področjih: čustva, zbranost, obnašanje glede na spol
Spol
Odgovori

Ali misliš da
imaš teţave na
enem ali več
področjih:
čustva,
zbranost,
obnašanje?

Fantje

Skupaj

Dekleta

f

%

f

%

f

%

Ne

729

45,7

468

27,0

1197

36,0

Da, manjše
teţave

747

46,8

985

56,9

1732

52,0

Da, precejšnje
teţave

93

5,8

231

13,3

324

9,7

Da, hude teţave

26

1,7

49

2,8

75

2,3

1595

100

1733

100

3328

100,0

Skupaj

Kontigenčni
koeficient (C) in
Cramerjev
koeficient (CrV)

C

CrV

0,21

0,21

V preglednici 9 lahko opazimo, da 36 % vseh anketirancev in anketirank meni, da nima teţav
na enem ali več področjih. Fantje se v večji meri (45,7 %) kot dekleta (27,0 %) strinjajo s tem,
da nimajo teţav na enem ali več področjih. Pribliţno 19 % več deklet kot fantov se bolj
pogosto spopada s teţavami, ki se razlikujejo glede na intenzivnost: od manjših do hujših.
Preglednica 10: Hi-kvadrat preizkus
Hi-kvadrat
preizkus

Vrednost
149,981

g
3

p
0,00

Iz preglednice 10 lahko razberemo, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 149,981 pri
stopnji prostosti 3. Njegova statistična pomembnost je 0,00, kar je manjše kot 0,05. Iz
preglednice 9 je razvidno, da je povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient
srednje močna (C = 0,21; CrV = 0,21). Uspela sem dokazati statistično pomembno povezavo
med teţavami na enem ali več področjih in spolom. Hipotezo lahko potrdim.
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Postavila sem hipotezo H2, s katero sem predvidevala, da se bodo teţave v duševnem zdravju
pogosteje pojavljale pri 15-letnikih kot pri 13-letnikih.
Preglednica 11: Težave na enem ali več področjih: čustva, zbranost, obnašanje glede na
starost
Starost
Odgovori

Ali misliš da
imaš teţave na
enem ali več
področjih:
čustva,
zbranost,
obnašanje?

Skupaj

13-letniki

15-letniki

f

%

f

%

f

%

Ne

688

39,9

509

31,7

1197

36,0

Da, manjše
teţave

848

49,2

884

55,1

1732

52,0

Da, precejšnje
teţave

148

8,6

176

11,0

324

9,7

Da, hude teţave

40

2,3

35

2,2

75

2,3

1724

100

1604

100

3328

100,0

Skupaj

Kontigenčni
koeficient (C) in
Cramerjev
koeficient (CrV)

C

0,09

CrV

0,09

Iz preglednice 11 lahko razberemo, da se več 13-letnikov (39,9 %) kot 15-letnikov (31,7 %)
strinja s tem, da nimajo teţav na enem ali več področjih. Pribliţno 8 % več 15-letnikov kot
13-letnikov se bolj pogosto spopada s teţavami, ki se razlikujejo glede na intenzivnost: od
manjših do hujših.
Preglednica 12: Hi-kvadrat preizkus
Hi-kvadrat
preizkus

Vrednost
25,976

g
3

p
0,00

Iz preglednice 12 lahko razberemo, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 25,976 pri stopnji
prostosti 3. Njegova statistična pomembnost je 0,00, kar je manjše kot 0,05. Iz preglednice 11
je razvidno, da je povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient šibka (C = 0,09;
CrV = 0,09). Uspela sem dokazati statistično pomembno povezavo med teţavami na enem ali
več področjih in starostjo. Hipotezo lahko potrdim.
5.2.2 Spravljanje v stisko in vznemirjanje zaradi teţav
V raziskavi sem empirično raziskovala, ali teţave mladostnike vznemirijo oziroma spravijo v
stisko. Postavila sem hipotezo H1, s katero sem predvidevala, da se dekleta vznemirijo
pogosteje kot fantje oziroma jih teţave pogosteje spravijo v stisko.
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Preglednica 13: Spravljanje v stisko in vznemirjanje zaradi težav glede na spol
Spol
Odgovori

Ali te
teţave
vznemirijo
ali
spravijo v
stisko?

Fantje

Skupaj

Dekleta

f

%

f

%

f

%

Sploh ne

798

49,8

464

26,8

1262

37,8

Samo malo

660

41,2

887

51,2

1547

46,4

Kar precej

110

6,9

308

17,8

418

12,5

Zelo

33

2,1

75

4,3

108

3,2

Skupaj

1601

100

1734

100

3335

100,0

Kontigenčni
koeficient (C) in
Cramerjev
koeficient (CrV)

C

CrV

0,25

0,26

Iz preglednice 13 lahko razberemo, da 37,8 % anketirancev meni, da jih teţave ne vznemirijo
ali spravijo v stisko. 62,1 % anketirancev je nasprotnega mnenja. Skoraj ¾ deklet (73,3 %)
meni, da jih teţave spravijo v stisko, medtem ko ima takšno mnenje le polovica vseh
anketiranih fantov (50,2 %). Izmed tistih, ki jih teţave močno spravijo v stisko, je več deklet
(22,1 %) kot fantov (9 %).
Preglednica 14: Hi-kvadrat preizkus
Hi-kvadrat
preizkus

Vrednost
226,885

g
3

p
0,00

Iz preglednice 14 lahko razberemo, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 226,885 pri
stopnji prostosti 3. Njegova statistična pomembnost je 0,00, kar je manjše kot 0,05. Iz
preglednice 13 je razvidno, da je povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient
srednje močna (C = 0,25; CrV = 0,26). Uspela sem dokazati statistično pomembno povezavo
med vznemirjanjem zaradi teţav in spolom. Hipotezo lahko potrdim.
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Postavila sem hipotezo H2, s katero sem predvidevala, da se 15-letniki pogosteje kot 13letniki vznemirijo oziroma jih teţave bolj pogosto spravijo v stisko.
Preglednica 15: Spravljanje v stisko in vznemirjanje zaradi težav glede na starost
Starost
Odgovori

Ali te
teţave
vznemirijo
ali
spravijo v
stisko?

13-letniki

Skupaj

15-letniki

f

%

f

%

f

%

Sploh ne

728

42,2

534

33,2

1262

37,8

Samo malo

768

44,5

779

48,4

1547

46,4

Kar precej

181

237

14,7

418

12,5

Zelo

48

2,8

60

3,7

108

3,2

Skupaj

1601

100

1734

100

3335

100,0

10,5

Kontigenčni
koeficient (C) in
Cramerjev
koeficient (CrV)

C

CrV

0,10

0,10

Iz preglednice 15 lahko razberemo, da več 13-letnikov (42,2 %) kot 15-letnikov (33,2 %)
meni, da jih teţave ne vznemirijo ali spravijo v stisko. Pribliţno 10 % več 15-letnikov je
mnenja, da jih teţave vznemirijo ali spravijo v stisko. Razlike se pojavljajo tudi v intenziteti –
teţave močno vznemirijo ali spravijo v stisko pribliţno 18 % 15-letnikov in 13 % 13-letnikov.
Preglednica 16: Hi-kvadrat preizkus
Hi-kvadrat
preizkus

Vrednost
34,812

g
3

p
0,00

Iz preglednice 16 lahko razberemo, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 34,812 pri stopnji
prostosti 3. Njegova statistična pomembnost je 0,00, kar je manjše kot 0,05. Iz preglednice 15
je razvidno, da je povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient šibka (C = 0,10;
CrV = 0,10). Uspela sem dokazati statistično pomembno povezavo med vznemirjanjem zaradi
teţav in starostjo. Hipotezo lahko potrdim.
5.2.3 Ţalost in obup skozi daljše obdobje in prenehanje z opravljanjem nekaterih
dejavnosti
V raziskavi sem empirično raziskovala, ali so bili mladostniki v preteklih 12 mesecih kdaj dva
ali več tednov zapored tako ţalostni ali obupani, da so prenehali opravljati običajne
dejavnosti.
Postavila sem hipotezo H1, s katero sem predvidevala, da bodo občutke depresije pogosteje
občutila dekleta kot fantje.

38

Preglednica 17: Žalost in obup skozi daljše obdobje in prenehanje z opravljanjem nekaterih
dejavnosti glede na spol
Spol
Odgovori

Ali si bil/-a v preteklih 12 mesecih
kdaj dva ali več tednov zapored skoraj
vsak dan tako ţalosten/-tna ali
obupan/-a, da si prenehal/-a opravljati
nekatere običajne dejavnosti?

Fantje

Skupaj

Dekleta

f

%

f

%

f

%

Da

285

18,0

606

35,2

891

27,0

Ne

1299

82,0

1114

64,8

2413

73,0

Skupaj

1584

100

1720

100

3304

100

Kontigenčni
koeficient (C) in
Cramerjev
koeficient (CrV)

C

0,19

CrV

0,19

V preglednici 17 lahko vidimo, da 73 % anketiranih ne doţivlja ţalosti in obupa skozi daljše
obdobje in ne preneha z opravljanjem nekaterih dejavnosti. Med temi je 82 % fantov in skoraj
65 % deklet. Skoraj dvakrat več deklet (35,2 %) kot fantov (18,0 %) je mnenja, da je v
preteklih 12 mesecih kdaj dva ali več tednov zapored vsak dan doţivljala občutke ţalosti in
obupanosti.
Preglednica 18: Pearsonov Hi-kvadrat preizkus
Hi-kvadrat
preizkus

Vrednost
124,44

g
1

p
0,00

Iz preglednice 18 lahko razberemo, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 124.44 pri stopnji
prostosti 1. Njegova statistična pomembnost je 0.00. Iz preglednice 17 je razvidno, da je
povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient srednje močna (C = 0,19; CrV =
0,19). Uspela sem dokazati statistično pomembno povezanost med doţivljanjem čustev ţalosti
in obupa skozi daljše obdobje pri fantih in dekletih. Hipotezo lahko potrdim.
Postavila sem hipotezo H2, s katero sem predvidevala, da bodo občutke depresije pogosteje
občutili 15-letniki kot 13-letniki.
Preglednica 19: Žalost in obup skozi daljše obdobje in prenehanje z opravljanjem nekaterih
dejavnosti glede na starost
Starost
Odgovori

Ali si bil/-a v preteklih 12 mesecih
kdaj dva ali več tednov zapored skoraj
vsak dan tako ţalosten/-tna ali
obupan/-a, da si prenehal/-a opravljati
nekatere običajne dejavnosti?

13-letniki

Skupaj

15-letniki

f

%

f

%

f

%

Da

408

23,9

483

30,3

891

27,0

Ne

1301

76,1

1112

69,7

2413

73,0

Skupaj

1709

100

1720

100

3304

100

Kontigenčni
koeficient (C) in
Cramerjev
koeficient (CrV)

C

0,07

CrV

0,07
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V preglednici 19 lahko opazimo, da pribliţno 70 % 15-letnikov in 76 % 13-letnikov ne
doţivlja ţalosti in obupa skozi daljše obdobje in ne preneha z opravljanjem nekaterih
dejavnosti. Med tistimi, ki doţivljajo ţalost in obup skozi daljše obdobje, je nekoliko več 15(30,3 %) kot 13-letnikov (23,9 %).
Preglednica 20: Pearsonov Hi-kvadrat preizkus
Hi-kvadrat
preizkus

Vrednost
17,204

g
1

p
0,00

Iz preglednice 20 lahko razberemo, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 17.204 pri stopnji
prostosti 1. Njegova statistična pomembnost je 0.00. Iz preglednice 19 je razvidno, da je
povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient šibka (C = 0,07; CrV = 0,07).
Uspela sem dokazati statistično pomembno povezanost med doţivljanjem čustev ţalosti in
obupa skozi daljše obdobje pri 13-letnikih in 15-letnikih. Hipotezo lahko potrdim.
5.2.4 Premišljevanje o poskusu samomora v zadnjih 12 mesecih
V raziskavi sem empirično raziskovala, ali so 15-letniki v zadnjih 12 mesecih kdaj resno
razmišlali o poskusu samomora. Postavila sem hipotezo H1, s katero sem predvidevala, da se
bodo teţave v duševnem zdravju pogosteje pojavljale pri dekletih kot pri fantih.
Preglednica 21: Premišljevanje o poskusu samomora v zadnjih 12 mesecih glede na spol pri
15-letnikih
Spol
Odgovori

Ali si v zadnjih 12
mesecih kdaj resno
razmišljal/a o tem, da bi
poskušal/a narediti
samomor?

Fantje

Skupaj (N)

Dekleta

f

%

f

%

f

%

Da

62

8,8

178

21,2

240

15,5

Ne

646

91,2

661

78,8

1307

84,5

Skupaj

708

100

839

100

1547

100%

Kontigenčni
koeficient (C) in
Cramerjev
koeficient (CrV)

C

0,17

CrV

0,17

Iz preglednice 21 lahko razberemo, da je pribliţno vsak šesti 15-letnik v zadnjih 12 mesecih
resno razmišlal o tem, da bi poskušal narediti samomor. Med temi je več deklet (21,2 %) kot
fantov (8,8 %). Med tistimi, ki niso razmišlali o poskusu samomora, je bilo več fantov (91,2
%) kot deklet (78,8 %).
Preglednica 22: Pearsonov Hi-kvadrat preizkus
Hi-kvadrat
preizkus

Vrednost
45,472

g
1

p
0,00
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Iz preglednice 22 lahko razberemo, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 45.472 pri stopnji
prostosti 1. Njegova statistična pomembnost je 0.00, kar je manjše kot 0,05. Iz preglednice 21
je razvidno, da je povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient srednje močna (C
= 0,17; CrV = 0,17). Uspela sem dokazati statistično pomembno povezanost med
razmišljanjem o samomoru in spolom pri 15-letnikih. Hipotezo lahko potrdim.
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5.3 Duševno zdravje in uporaba spletnih socialnih omreţij
5.3.1 Povezava med Vprašalnikom prednosti in slabosti ter uporabo spletnih socialnih
omreţij
V raziskavi sem empirično raziskovala, kako se teţave v duševnem zdravju povezujejo z
uporabo spletnih socialnih omreţij. Kot vir podatkov sem uporabila Vprašalnik prednosti in
slabosti. Ţelela sem preveriti, ali se bodo med skupinama anketirancev pojavljale statistično
pomembne razlike v uporabi spletnih socialnih omreţij in pojavom teţav v duševnem zdravju.
Postavila sem hipotezo H3, s katero sem predvidevala, da se bodo teţave v duševnem zdravju
pojavljale pri mladostnikih, ki pogosteje uporabljajo spletna socialna omreţja. V nadaljevanju
sem vključila vprašanja o pogostosti klepetanja s prijatelji preko takojšnjega
sporočanja/klepeta/chatanja preko Facebooka ter vprašanja o pogostosti vzpostavljanja stikov
s prijatelji preko drugih socialnih/druţabnih omreţij, kot so Facebook (objave na zidu),
Twitter, Apps itd.
Preglednica 23: Povezava med težavami v duševnem zdravju (Vprašalnik prednosti in
slabosti) in pogostostjo klepetanja s prijatelji preko takojšnjega sporočanja/klepeta/chatanja
preko Facebooka
Vprašalnik
prednosti in
slabosti (4
vidiki skupaj:
čustveni
simptomi,
vedenjske
teţave,
hiperaktivnost
in teţave v
odnosih z
vrstniki)

Kako pogosto klepetaš s prijatelji preko takojšnjega sporočanja (npr. preko
Windows messenger-ja, klepeta/chatanja preko Facebooka, Blackberry
messenger-ja ...)?

Normalni
rezultat

362 12,2 233 7,9

693 23,3 990

33,4 2278 76,8

Mejni rezultat

56

1,9

46

1,5

115 3,9

177

6,0

394

13,3

Povišani
rezultat

30

1,0

31

1,0

84

151

5,1

296

10,0

Skupaj

448 15,1 310 10,4 892 30,1 1318 44,4 296

100

Skoraj
nikoli ali
nikoli

Manj kot
enkrat
tedensko

f

f

%

%

Vsaj enkrat
na teden, a
ne vsak dan

f

%

2,8

Vsak dan

f

%

Skupaj

f

%

Kontigenčni
koeficient (C)
in Cramerjev
koeficient
(CrV)

C

CrV

0,06 0,04

Iz preglednice 23 je razvidno, da je med tistimi, ki dosegajo normalni rezultat, več kot
polovica anketirancev (56,7 %) takšnih, ki pogosto uporabljajo klepet na spletnih socialnih
omreţjih. Najmanjši deleţ (10 %) je bilo anketirancev, ki dosegajo povišani rezultat na
Vprašalniku prednosti in slabosti. Med njimi je 8 % anketirancev takšnih, ki pogosto
uporabljajo klepet, 2 % anketirancev pa to počne poredkoma oziroma tega ne počne nikoli.
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Preglednica 24: Pearsonov Hi-kvadrat preizkus
Vrednost
10,528

Hi-kvadrat
preizkus

g
6

p
0,10

Iz preglednice 24 lahko razberemo, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 10,528 pri stopnji
prostosti 6. Njegova statistična pomembnost je 0.10, kar je večje kot 0,05. Iz preglednice 23 je
razvidno, da je povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient šibka (C = 0,06;
CrV = 0,04). Nisem uspela dokazati statistično pomembne povezanosti med teţavami v
duševnem zdravju in pogostostjo komuniciranja s prijatelji preko takojšnjega
sporočanja/klepeta/chatanja preko Facebooka. Hipotezo lahko zavrnem.
Preglednica 25: Povezava med težavami v duševnem zdravju (Vprašalnik prednosti in
slabosti) in pogostostjo vzpostavljanja stikov s prijatelji preko drugih socialnih/družabnih
omrežij, kot so Facebook (objave na zidu), Twitter, Apps itd.
Vprašalnik
prednosti in
slabosti (4
vidiki skupaj:
čustveni
simptomi,
vedenjske
teţave,
hiperaktivnost
in teţave v
odnosih z
vrstniki)

Kako pogosto si v stiku s svojimi prijatelji preko drugih socialnih/druţabnih
mreţij, kot so Facebook (objave na zidu, ne klepet), MySpace, Twitter, Apps
(npr. Instagram), Thumbler, Youtube itd.?

Skoraj nikoli
ali nikoli

f

%

Manj kot
enkrat
tedensko

f

%

Vsaj enkrat
na teden, a
ne vsak dan

f

%

Vsak dan

f

%

Skupaj

f

%

Normalni
rezultat

604

20,4 438 14,8 722 24,4 510 17,2 2274 76,8

Mejni rezultat

96

3,2

87

2,9

106 3,6

102 3,4

391

13,2

Povišani
rezultat

63

2,1

52

1,8

91

89

295

10,0

Skupaj

763

25,8 577 19,5 919 31,0 701 23,7 2960 100

3,1

3,0

Kontigenčni
koeficient (C)
in Cramerjev
koeficient
(CrV)

C

CrV

0,07 0,05

V preglednici 25 lahko vidimo, da je med tistimi, ki dosegajo normalni rezultat, 41,6 %
takšnih, ki pogosto vzpostavljajo stike s prijatelji preko drugih socialnih omreţij, medtem ko
jih to redko počne oziroma nikoli ne počne 35,2 % anketirancev. Povišani rezultat je doseglo
10 % anketirancev. Med njimi jih več kot polovica (6,1 %) pogosto vzpostavlja stike s
prijatelji preko drugih socialnih omreţij.

Preglednica 26: Pearsonov Hi-kvadrat preizkus
Hi-kvadrat
preizkus

Vrednost
15,149

g
6

p
0,02
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Iz preglednice 26 lahko razberemo, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 15,149 pri stopnji
prostosti 6. Njegova statistična pomembnost je 0.02, kar je manjše kot 0,05. Iz preglednice 25
je razvidno, da je povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient šibka (C = 0,07;
CrV = 0,05). Uspela sem dokazati statistično pomembno povezavo med teţavami v duševnem
zdravju in pogostostjo vzpostavljanja stikov s prijatelji preko drugih socialnih/druţabnih
omreţij, kot so Facebook (objave na zidu), Twitter, Apps itd. Hipotezo lahko potrdim.
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5.3.2 Povezava med doţivljanjem teţav in uporabo spletnih socialnih omreţij
V raziskavi sem empirično raziskovala, ali se teţave na enem ali več področij povezujejo z
uporabo spletnih socialnih omreţij.
Postavila sem hipotezo H3, s katero sem predvidevala, da se bodo teţave v duševnem zdravju
pojavljale pri mladostnikih, ki bolj pogosto uporabljajo spletna socialna omreţja. Vključila
sem
vprašanja
o
pogostosti
klepetanja
s
prijatelji
preko
takojšnjega
sporočanja/klepeta/chatanja preko Facebooka ter vprašanja o pogostosti vzpostavljanja stikov
s prijatelji preko drugih socialnih/druţabnih omreţij, kot so Facebook (objave na zidu),
Twitter, Apps itd.
Preglednica 27: Povezava med težavami na enem ali več področij in pogostostjo
komuniciranja s prijatelji preko takojšnjega sporočanja/klepeta/chatanja preko Facebooka
Ali misliš,
da imaš
teţave na
enem ali več
področij:
čustva,
zbranost,
obnašanje?

Kako pogosto klepetaš s prijatelji preko takojšnjega sporočanja (npr.
preko Windows messenger-ja, klepeta/chatanja preko Facebooka,
Blackberry messenger-ja...)?

Skoraj nikoli
ali nikoli

f

Manj kot
enkrat
tedensko

%

f

%

Vsaj enkrat
na teden, a
ne vsak dan

f

%

Vsak dan

f

Kontigenčni
koeficient (C)
in Cramerjev
koeficient
(CrV)

Skupaj

%

f

%

Ne

218 6,8

129 4,0

359

11,1

447

13,9

1153

35,8

Da, manjše
teţave

227 7,0

178 5,5

515

16,0

768

23,8

1688

52,3

Da, precejšnje
teţave

33

22

84

2,6

172

5,3

311

9,6

1,0

0,7

C

CrV

0,12 0,07
Da, hude
teţave

8

Skupaj

486 15,1

0,2

7

0,2

336 10,4

14

0,4

45

1,4

74

2,3

972

30,1

1432

44,4

3326

100

Iz preglednice 27 lahko razberemo, da se skoraj tretjina (64,2 %) anketirancev spopada z
manjšimi ali hudimi teţavami na enem ali več področij. Med tistimi, ki imajo manjše teţave,
jih pribliţno 40 % pogosto klepeta s prijatelji na spletnih socialnih omreţjih. Pri tistih, ki se
spopadajajo s precejšnimi in hudimi teţavami, jih pribliţno 10 % pogosto klepeta s prijatelji
preko spletnih socialnih omreţjih.
Preglednica 28: Pearsonov Hi-kvadrat preizkus
Hi-kvadrat
preizkus

Vrednost
49,378

g
9

p
0,00
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Iz preglednice 28 je moţno razbrati, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 49,378 pri stopnji
prostosti 9. Njegova statistična pomembnost je 0.00, kar je manjše kot 0,05. Iz preglednice 27
je razvidno, da je povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient šibka do srednje
močna (C = 0,12; CrV = 0,07). Uspela sem dokazati statistično pomembno povezavo med
teţavami na enem ali več področjih in pogostostjo komuniciranja s prijatelji preko takojšnjega
sporočanja/klepeta/chatanja preko Facebooka. Hipotezo tako potrdim.
Preglednica 29: Povezava med težavami na enem ali več področij in pogostostjo
vzpostavljanja stikov s prijatelji preko drugih socialnih/družabnih omrežij, kot so Facebook
(objave na zidu), Twitter, Apps itd.
Ali misliš,
da imaš
teţave na
enem ali
več
področij:
čustva,
zbranost,
obnašanje?

Kako pogosto si v stiku s svojimi prijatelji preko drugih
socialnih/druţabnih mreţij, kot so Facebook (objave na zidu, ne
klepet), MySpace, Twitter, Apps (npr. Instagram), Thumbler, Youtube
itd.?
Skoraj nikoli
ali nikoli

f

%

Manj kot
enkrat
tedensko

f

%

Vsaj enkrat
na teden, a
ne vsak dan

f

%

Vsak dan

f

%

Kontigenčni
koeficient
(C) in
Cramerjev
koeficient
(CrV)

Skupaj

f

%

Ne

350

10,9 214 6,7

1153

35,8

Da, manjše
teţave

407

12,7 343 10,7 548 17,0 384 11,9 1682

52,3

Da,
precejšnje
teţave

61

1,9

9,6

Da, hude
teţave

20

0,6

Skupaj

838

26,0 623 19,4 998 31,0 758 23,6 3217

54

1,7

337 10,5 252 7,8

99

3,1

95

3,0

309

C

CrV

0,11 0,06
12

0,4

14

0,4

27

0,8

73

2,3
100

Iz preglednice 29 lahko razberemo, da se skoraj tretjina (64,2 %) anketirancev spopada z
manjšimi ali hudimi teţavami na enem ali več področij. Med tistimi, ki imajo manjše teţave,
jih pribliţno 29 % vzpostavlja stik s prijatelji preko drugih socialnih omreţij. Med tistimi, ki
se spopadajajo s s precejšnimi in hudimi teţavami, jih 7,3 % vzpostavlja stik s prijatelji preko
drugih socialnih omreţij.
Preglednica 30: Pearsonov Hi-kvadrat preizkus
Hi-kvadrat
preizkus

Vrednost
37,460

g
9

p
0,00
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Iz preglednice 30 je moţno razbrati, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 37,460 pri stopnji
prostosti 9. Njegova statistična pomembnost je 0.00, kar je manjše kot 0,05. Iz preglednice 29
je razvidno, da je povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient šibka do srednje
močna (C = 0,11; CrV = 0,06). Uspela sem dokazati statistično pomembno povezavo med
teţavami na enem ali več področjih in pogostostjo vzpostavljanja stikov s prijatelji preko
drugih socialnih/druţabnih omreţij, kot so Facebook (objave na zidu), Twitter, Apps itd.
Pojavljajo se statistično pomembne razlike, zato hipotezo lahko potrdim.
V raziskavi sem empirično raziskovala, ali obstaja povezava med vznemirjenostjo zaradi
teţav in uporabo spletnih socialnih omreţij.
Postavila sem hipotezo H3, s katero sem predvidevala, da se bodo teţave v duševnem zdravju
pojavljale pri mladostnikih, ki bolj pogosto uporabljajo spletna socialna omreţja. Vključila
sem
vprašanja
o
pogostosti
klepetanja
s
prijatelji
preko
takojšnjega
sporočanja/klepeta/chatanja preko Facebooka ter o pogostosti vzpostavljanja stikov s prijatelji
preko drugih socialnih/druţabnih omreţij, kot so Facebook (objave na zidu), Twitter, Apps
itd.
Preglednica 31: Povezava med vznemirjanjem zaradi težav in pogostostjo komuniciranja s
prijatelji preko takojšnjega sporočanja/klepeta/chatanja preko Facebooka

Ali te
teţave
vznemiri
jo ali
spravijo
v stisko?

Kako pogosto klepetaš s prijatelji preko takojšnjega sporočanja (npr.
preko Windows messenger-ja, klepeta/chatanja preko Facebooka,
Blackberry messenger-ja...)?

Skoraj nikoli
ali nikoli

f

%

Manj kot
enkrat
tedensko

f

%

Vsaj enkrat
na teden, a
ne vsak dan

f

%

Vsak dan

f

Kontigenčni
koeficient (C)
in Cramerjev
koeficient
(CrV)

Skupaj

%

f

%

Sploh ne

216

6,7

134

4,1

391

12,1

474

14,7

1215

37,6

Samo
malo

211

6,5

152

4,7

449

13,9

697

21,6

1509

46,7

Kar
precej

51

1,6

38

1,2

112

3,5

203

6,3

404

12,5

Zelo

10

0,3

10

0,3

24

0,7

61

1,9

105

3,2

Skupaj

488

15,1

334

10,3

976

30,2

1435

44,4

3233

100

C

0,10

CrV

0,06

Iz preglednice 31 lahko razberemo, da več kot tretjine (37,6 %) anketiranih mladostnikov
teţave ne vznemirijo ali spravijo v stisko. Največji deleţ (46,7 %) mladostnikov se spopada z
manjšimi teţavami, ki jih vznemirijo ali spravijo v stisko. Pribliţno 16 % mladostnikov pa
meni, da jih teţave močno vznemirijo ali spravijo v stisko. Med temi jih pribliţno 12 % s
prijatelji pogosto klepeta preko spletnih socialnih omreţij, pribliţno 3 % mladostnikov pa s
prijatelji to počne poredkoma.
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Preglednica 32: Pearsonov Hi-kvadrat preizkus
Vrednost
32,853

Hi-kvadrat
preizkus

g
9

p
0,00

Iz preglednice 32 je moţno razbrati, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 32,853 pri stopnji
prostosti 9. Njegova statistična pomembnost je 0.00, kar je manjše kot 0,05. Iz preglednice 31
je razvidno, da je povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient šibka (C = 0,10;
CrV = 0,06). Uspela sem dokazati statistično pomembno povezavo med vznemirjanjem zaradi
teţav in pogostostjo komuniciranja s prijatelji preko takojšnjega sporočanja/klepeta/chatanja
preko Facebooka. Hipotezo lahko potrdim.
Preglednica 33: Povezava med vznemirjanjem in pogostostjo vzpostavljanja stikov s prijatelji
preko drugih socialnih/družabnih omrežij, kot so Facebook (objave na zidu), Twitter, Apps
itd.
Ali te
teţave
vznemirijo
ali spravijo
v stisko?

Kako pogosto si v stiku s svojimi prijatelji preko drugih socialnih/druţabnih
omreţij, kot so Facebook (objave na zidu, ne klepet), MySpace, Twitter, Apps
(npr. Instagram), Thumbler, Youtube itd.?

Skoraj
nikoli ali
nikoli

Manj kot
enkrat
tedensko

f

f

%

%

Vsaj enkrat
na teden, a ne
vsak dan

f

%

Vsak dan

f

%

Kontigenčni
koeficient (C)
in Cramerjev
koeficient
(CrV)

Skupaj

f

%

Sploh ne

357

11,1 232

7,2

374

11,6 251

7,8

1214

37,7

Samo malo

350

10,9 303

9,4

484

15,0 365

11,3 1502

46,6

C

0,11
Kar precej

106

3,3

67

2,1

125

3,9

103

3,2

401

12,4

Zelo

25

0,8

19

0,6

19

0,6

42

1,3

105

3,3

Skupaj

838

26,0 621

19,3 1002 31,1 761

23,6 3222

CrV

0,06

100

Iz preglednice 33 lahko razberemo, da več kot polovico (62,3 %) anketirancev teţave
vznemirijo ali spravijo v stisko. Med temi je največ tistih (46,6 %), ki jih teţave malo
vznemirijo, bolj pa teţave vznemirijo pribliţno 16 % anketirancev. Med temi, ki jih teţave
bolj vznemirijo, jih 9 % pogosto vzpostavlja stike s prijatelji preko drugih socialnih omreţij,
pribliţno 7 % anketirancev pa to počne poredkoma.
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Preglednica 34: Pearsonov Hi-kvadrat preizkus
Vrednost
35,693

Hi-kvadrat
preizkus

g
9

p
0,00

Iz preglednice 34 je moţno razbrati, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 35,693 pri stopnji
prostosti 9. Njegova statistična pomembnost je 0.00, kar je manjše kot 0,05. Iz preglednice 33
je razvidno, da je povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient šibka do srednje
močna (C = 0,11; CrV = 0,06). Uspela sem dokazati statistično pomembno povezavo med
vznemirjanjem zaradi teţav in pogostostjo vzpostavljanja stikov s prijatelji preko drugih
socialnih/druţabnih omreţij, kot so Facebook (objave na zidu), Twitter, Apps itd., zato lahko
hipotezo potrdim.
V raziskavi sem empirično raziskovala, ali obstaja povezava med doţivljanjem ţalosti in
uporabo spletnih socialnih omreţij.
Postavila sem hipotezo H3, s katero sem predvidevala, da se bodo teţave v duševnem zdravju
pojavljale pri mladostnikih, ki bolj pogosto uporabljajo spletna socialna omreţja. Vključila
sem
vprašanja
o
pogostosti
klepetanja
s
prijatelji
preko
takojšnjega
sporočanja/klepeta/chatanja preko Facebooka ter o pogostosti vzpostavljanja stikov s prijatelji
preko drugih socialnih omreţij, kot so Facebook (objave na zidu), Twitter, Apps itd.
Preglednica 35: Povezava med doživljanjem žalosti in pogostostjo komuniciranja s prijatelji
preko takojšnjega sporočanja/klepeta/chatanja preko Facebooka
Ali si bil/a
v zadnjih
12 mesecih
kdaj dva ali
več tednov
zapored
skoraj vsak
dan tako
ţalosten/a
ali
obupan/a,
da si
prenehal/a
opravljati
nekatere
običajne
dejavnosti

Kako pogosto klepetaš s prijatelji preko takojšnjega sporočanja (npr. preko
Windows messenger-ja, klepeta/chatanja preko Facebooka, Blackberry
messenger-ja...)?

Skoraj
nikoli ali
nikoli

Manj kot
enkrat
tedensko

f

f

%

%

Vsaj enkrat
na teden, a
ne vsak dan

f

%

Vsak dan

f

%

Kontigenčni
koeficient (C)
in Cramerjev
koeficient
(CrV)

Skupaj

f

%

Da

93

10,7 77

8,9

225

25,9 474

54,5 869

100

Ne

392

16,6 260

11,0 748

31,7 959

40,7 2359

100

Skupaj

485

15,0 337

10,4 973

30,1 1433 44,4 3228

100

C

CrV

0,13

0,13

Iz preglednice 35 lahko razberemo, da večina (73,1 %) mladostnikov ni občutila ţalosti
oziroma obupa več tednov zapored v zadnjih 12 mesecih. Med tistimi, ki niso občutili ţalosti,
jih pribliţno 72 % pogosto klepeta s prijatelji preko spletnih socialnih omreţij. Takšnih, ki so
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občutili ţalost, je pribliţno 27 %. Med tistimi, ki so občutili ţalost, jih pribliţno 80 % pogosto
klepeta s prijatelji preko spletnih socialnih omreţij.
Preglednica 36: Pearsonov Hi-kvadrat preizkus
Vrednost
52,368

Hi-kvadrat
preizkus

g
3

p
0,00

Iz preglednice 36 je moţno razbrati, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 52,368 pri stopnji
prostosti 3. Njegova statistična pomembnost je 0.00, kar je manjše kot 0,05. Iz preglednice 35
je razvidno, da je povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient srednje močna (C
= 0,13; CrV = 0,13). Uspela sem dokazati statistično pomembno povezavo med doţivljanjem
ţalosti in pogostostjo komuniciranja s prijatelji preko takojšnjega sporočanja/klepeta/chatanja
preko Facebooka. Hipotezo lahko potrdim.
Preglednica 37: Povezava med doživljanjem žalosti in pogostostjo vzpostavljanja stikov s
prijatelji preko drugih socialnih/družabnih omrežij, kot so Facebook (objave na zidu),
Twitter, Apps itd.
Ali si bil/a v
zadnjih 12
mesecih kdaj
dva ali več
tednov
zapored
skoraj vsak
dan tako
ţalosten/a ali
obupan/a, da
si prenehal/a
opravljati
nekatere
običajne
dejavnosti

Kako pogosto si v stiku s svojimi prijatelji preko drugih socialnih/druţabnih
omreţij, kot so Facebook (objave na zidu, ne klepet), MySpace, Twitter, Apps
(npr. Instagram), Thumbler, Youtube itd.?

Da

181

20,9 145

16,8 268

31,0 271

31,3 865

100

Ne

656

27,9 478

20,3 731

31,1 487

20,7 2352

100

Skupaj

837

26,0 623

19,4 999

31,1 758

23,6 3217

100

Skoraj
nikoli ali
nikoli

Manj kot
enkrat
tedensko

f

f

%

%

Vsaj enkrat
na teden, a
ne vsak dan

f

%

Vsak dan

f

%

Kontigenčni
koeficient (C)
in Cramerjev
koeficient
(CrV)

Skupaj

f

%

C

CrV

0,12

0,12

Iz preglednice 37 lahko razberemo, da pribliţno 73 % mladostnikov ni občutila ţalosti
oziroma obupa več tednov zapored v zadnjih 12 mesecih. Med temi, ki niso občutili ţalosti,
jih več kot polovica (51,8 %) pogosto vzpostavlja stik s prijatelji preko drugih spletnih
socialnih omreţij. 27 % anketirancev meni, da so več tednov zapored občutili ţalost v zadnjih
12 mesecih. Med temi jih več kot polovica (62,3 %) pogosto vzpostavlja stike s prijatelji,
medtem ko jih pribliţno 38 % to počne poredkoma.
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Preglednica 38: Pearsonov Hi-kvadrat preizkus
Vrednost
46,229

Hi-kvadrat
preizkus

g
3

p
0,00

Iz preglednice 38 je moţno razbrati, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 46,229 pri stopnji
prostosti 3. Njegova statistična pomembnost je 0.00, kar je manjše kot 0,05. Iz preglednice 37
je razvidno, da je povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient srednje močna (C
= 0,12; CrV = 0,12). Uspela sem dokazati statistično pomembno povezavo med doţivljanjem
ţalosti in pogostostjo vzpostavljanja stikov s prijatelji preko drugih socialnih/druţabnih
omreţij, kot so Facebook (objave na zidu), Twitter, Apps itd. Hipotezo lahko potrdim.
5.3.3 Povezava med premišljevanjem o samomoru in uporabo spletnih socialnih omreţij
V raziskavi sem empirično raziskovala, ali obstaja povezava med mislimi na samomor in
uporabo spletnih socialnih omreţij.
Postavila sem hipotezo H3, s katero sem predvidevala, da se bodo teţave v duševnem zdravju
pojavljale pri mladostnikih, ki bolj pogosto uporabljajo spletna socialna omreţja. Vključila
sem
vprašanja
o
pogostosti
klepetanja
s
prijatelji
preko
takojšnjega
sporočanja/klepeta/chatanja preko Facebooka ter o pogostosti vzpostavljanja stikov s prijatelji
preko drugih socialnih/druţabnih omreţij, kot so Facebook (objavena zidu), Twitter, Apps itd.
Preglednica 39: Povezava med premišljevanjem o poskusu samomora v zadnjih 12 mesecih in
pogostostjo komuniciranja s prijatelji preko takojšnjega sporočanja/klepeta/chatanja preko
Facebooka
Ali si v
zadnjih 12
mesecih
kdaj resno
razmišljal/a
o tem, da bi
poskušala
narediti
samomor?

Kako pogosto klepetaš s prijatelji preko takojšnjega sporočanja (npr. preko
Windows messenger-ja, klepeta/chatanja preko Facebooka, Blackberry
messenger-ja...)?

Skoraj nikoli ali
nikoli

f

Manj kot
enkrat
tedensko

Vsaj enkrat na
teden, a ne
vsak dan

%

f

%

f

%

Vsak dan

Skupaj

f

f

%

%

Kontigenčni
koeficient
(C) in
Cramerjev
koeficient
(CrV)
C

CrV

Da

13

5,6

12

5,1

63

26,9

146 62,4 234

Ne

136

10,6

120

9,4

382

29,9

641 50,1 1279 100 0,10 0,10

Skupaj

149

9,8

132

8,7

445

29,4

787 52,0 1513 100

100

Iz preglednice 39 lahko razberem, da večina 15-letnikov (84,5 %) v zadnjih mesecih ni
razmišljala o poskusu samomora. Med anketiranci, ki niso razmišljali o poskusu samomora, je
80,0 % takšnih, ki pogosto klepetajo s prijatelji preko spletnih socialnih omreţij. 15,5 %
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anketirancev je v zadnjih 12 mesecih razmišljala o poskusu samomora. Med temi jih 89 %
pogosto klepeta s prijatelji preko spletnih socialnih omreţij.
Preglednica 40: Pearsonov Hi-kvadrat preizkus
Vrednost
15,596

Hi-kvadrat
preizkus

g
3

p
0,00

Iz preglednice 40 je moţno razbrati, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 15,596 pri stopnji
prostosti 3. Njegova statistična pomembnost je 0.00, kar je manjše kot 0,05. Iz preglednice 39
je razvidno, da je povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient šibka (C = 0,10;
CrV = 0,10). Uspela sem dokazati statistično pomembno povezavo med premišljevanjem o
poskusu samomora v zadnjih 12 mesecih in pogostostjo komuniciranja s prijatelji preko
takojšnjega sporočanja/klepeta/chatanja preko Facebooka. Hipotezo lahko potrdim.
Preglednica 41: Povezava med premišljevanjem o poskusu samomora v zadnjih 12 mesecih in
pogostostjo vzpostavljanja stikov s prijatelji preko drugih socialnih/družabnih omrežij, kot so
Facebook (objave na zidu), Twitter, Apps itd.
Ali si v
zadnjih
12
mesecih
kdaj
resno
razmišlja
l/a o tem,
da bi
poskušal
a narediti
samomor
?

Kako pogosto si v stiku s svojimi prijatelji preko drugih socialnih/druţabnih
mreţij, kot so Facebook (objave na zidu, ne klepet), MySpace, Twitter, Apps (npr.
Instagram), Thumbler, Youtube itd.?

Skoraj nikoli
ali nikoli

Manj kot
enkrat
tedensko

Vsaj enkrat
na teden, a
ne vsak dan

Vsak dan

Skupaj

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Da

36

15,4

38

16,2

86

36,8

74

31,6

234

100

Ne

284

22,3

259

20,3

417

32,7

314

24,6

1274

100

Skupaj

320

21,2

297

19,7

503

33,4

388

25,7

1508

100

Kontigenčni
koeficient (C)
in Cramerjev
koeficient
(CrV)
C

CrV

0,08

0,09

Iz preglednice 41 lahko razberemo, da večina 15-letnikov (84,5 %) v zadnjih mesecih ni
razmišljala o poskusu samomora. Med njimi jih več kot polovica (57,3 %) pogosto
vzpostavlja stike s prijatelji preko drugih spletnih socialnih omreţij. 15,5 % anketirancev je v
zadnjih 12 mesecih razmišlala o poskusu samomora. Med njimi je 68,4 % takšnih, ki pogosto
vzpostavljajo stike s prijatelji preko drugih spletnih socialnih omreţij.
Preglednica 42: Pearsonov Hi-kvadrat preizkus
Hi-kvadrat
preizkus

Vrednost
10,823

g
3

p
0,01
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Iz preglednice 42 je moţno razbrati, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa znaša 10,823 pri stopnji
prostosti 3. Njegova statistična pomembnost je 0.01, kar je manjše kot 0,05. Iz preglednice 41
je razvidno, da je povezanost glede na kontingenčni in Cramerjev koeficient šibka (C = 0,08;
CrV = 0,09). Uspela sem dokazati statistično pomembno povezavo med premišljevanjem o
poskusu samomora v zadnjih 12 mesecih in pogostostjo vzpostavljanja stikov s prijatelji
preko drugih socialnih/druţabnih omreţij, kot so Facebook (objave na zidu), Twitter, Apps
itd. Hipotezo lahko potrdim.

53

6 PREGLED HIPOTEZ IN INTERPRETACIJA
Postavila sem hipotezo H1, s katero sem predvidevala, da se bodo teţave v duševnem zdravju
pogosteje pojavljale pri dekletih kot pri fantih.
S pomočjo Hi-kvadrat preizkusa sem pri Vprašalniku prednosti in slabosti ugotovila, da je več
deklet, kot fantov, doseglo povišani rezultat na vseh štirih področjih: čustveni simptomi,
vedenjske teţave, hiperaktivnost in teţave v odnosih z vrstniki. Statistično pomembne razlike
so se pojavile pri vidiku čustveni simptomi. Dekleta imajo trikrat bolj pogosto teţave na
čustvenem področju kot fantje. Pri vidiku vedenjskih teţav, hiperaktivnosti in teţav v odnosih
z vrstniki pa ni bilo statistično pomembnih razlik med spoloma. Ugotovila sem, da imajo
dekleta več teţav pri doţivljanju občutkov depresije ter na enem ali več področjih: čustva,
zbranost, obnašanje, poleg tega jih teţave bolj pogosto spravijo v stisko. Rezultati so pokazali,
da so dekleta pogosteje kot fantje doţivljala ţalost in obup skozi daljše obdobje (dva ali več
tednov) in pri tem prenehala z opravljanjem nekaterih običajnih dejavnosti. S pomočjo
analiziranja podatkov sem ugotovila, da so dekleta v zadnjih 12 mesecih pogosteje razmišljale
o tem, da bi poskušale narediti samomor.
Podobno kaţejo tudi ugotovitve drugih avtorjev – dekleta se pogosteje spopadajo s teţavami v
duševnem zdravju (Jeriček Klanšek in Britovšek, 2014) in v povprečju navajajo več
simptomov, kot so razdraţljivost, potrtost, nespečnost, glavobol, bolečine v kriţu in ţelodcu
(Tomšič idr., 2009). Tudi avtorji Torsheim idr. (2004) in Slekova, Salonna, Madarasova
Geckova, van Dijk in Groothoff (2005) poročajo o tem, da dekleta slabše ocenjujejo svoje
zdravje in bolj negativno reagirajo na stresne dogodke. Dekleta tudi pogosteje trpijo zaradi
klinično opredeljene depresije (Braconnier, 2001). Piccinelli in Wilkinson (2000) navajata
dejstvo, da se občutki depresije pri dekletih povečini pojavijo v času odraščanja, torej
pubertete. Na doţivljanje občutkov depresije vplivajo različni dejavniki, ki se med seboj
prepletajo. Genetski dejavniki lahko denimo vplivajo na ranljivost in dovzetnost. Potrebno je
upoštevati delovanje spolnih hormonov v času pubertete, pojav stresnih dogodkov, šibko
socialno podporo in nizko samopodobo. Poleg genetskih razlik in okoliščin je potrebno
upoštevati tudi strukturne dejavnike, kot so ţivljenjske priloţnosti in razporeditev dela,
politične moči (Torsheim idr. 2006, v Roškar, 2011). Tudi vzgoja in socializacija vplivata na
oblikovanje druţbene vloge, s tem pa so povezana druţbena pričakovanja do izraţanja čustev
s strani fantov in deklet (Kennedy Root in Denham, 2010). Avtorji Cohen-Salmor idr. (2005)
ugotavljajo, da obstajajo različni vzroki, ki vplivajo na pojav vedenjskih teţav pri dekletih in
fantih. Pri fantih so vzroki v večini dedni, pri dekletih pa je potrebno upoštevati druţbenookoljske dejavnike. Berkout, Young in Gross (2011) menijo, da druţbeni dejavniki, kot so
slabo starševstvo in osiromašeno okolje, predstavljajo dejavnik tveganja za oba spola. Tiet,
Wasserman, Loever, McReynolds in Miller (2001, v Berkout, Young in Gross, 2011) so
ugotovili, da je v okviru preučevanja vedenjskih teţav potrebno upoštevati oblike agresivnega
vedenja kot tudi ostale antisocialne oblike vedenja, kot so zmerjanje drugih, laganje, kraja,
zloraba psihoaktivnih substanc. Prav tukaj se pogosto izpostavlja agresijo v fizični obliki, ki
prevladuje med fanti, zanemarja pa se ostale oblike antisocialnega vedenja, kjer ni razlik med
spoloma (prav tam). Kristoffersen in Smith (2013) sta ugotovili, da fantje dvakrat bolj
pogosto kaţejo vedenjske teţave, ki se kaţejo navzven v obliki agresivnega vedenja. Noakes
in Rinaldi (2006) menita, da se teţave v odnosih z vrstniki med spoloma pojavljajo glede na
različne potrebe med fanti in dekleti v razvoju. Dekleta imajo več sporov pri samem odnosu –
npr. če niso bile povabljene na rojstnodnevno zabavo ali če ji prijateljice niso zaupale
skrivnosti. Pri fantih se teţave pojavljajo v povezavi z ohranjanem statusa med vrstniki, kjer
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se prepirajo glede tega, kdo je na primer boljši pri določeni športni aktivnosti (prav tam).
Beauchaine, Hong in Marsh (2008) ugotavljajo, da v hiperaktivnosti ni razlik med spoloma.
Schmiedeler, Segerer in Schneider (2015) pa pravijo, da se razlike med spoloma v
hiperaktivosti pojavljajo, vendar je odvisno od starosti otrok. Ugotovili so, da mlajši fantje
kaţejo več teţav v hiperaktivnosti kot dekleta (prav tam).
Bhatt-Poulose, James, Reid, Harrison and Asnani (2016) so ugotovili, da je nagnjenost k
samomoru bolj pogosta pri dekletih in mladostnikih, ki niso zadovoljni s svojim telesom ter
imajo posledično nizko samopodobo.
Postavila sem hipotezo H2, s katero sem predvidevala, da se bodo teţave v duševnem zdravju
pogosteje pojavljale pri 15-letnikih v primerjavi s 13-letniki.
S pomočjo Hi-kvadrat preizkusa sem pri Vprašalniku prednosti in slabosti ugotovila, da je več
15-letnikov kot 13-letnikov doseglo povišani rezultat na treh področjih: čustveni simptomi,
hiperaktivnost in teţave v odnosih z vrstniki, pri katerih so se pojavile tudi statistično
pomembne razlike med skupinama anketirancev. Pri vidiku vedenjske teţave ni bilo
statistično pomembnih razlik med 13 in 15-letniki. Ugotovila sem, da imajo 15-letniki več
teţav z doţivljanjem. Več teţav imajo na enem ali več področjih: čustva, zbranost, teţave pa
jih bolj pogosto spravijo v stisko. Ugotovila sem tudi to, da so 15-letniki pogosteje kot 13letniki doţivljali ţalost in obup skozi daljše obdobje (dva ali več tednov) in pri tem prenehali
z opravljanjem nekaterih običajnih dejavnosti.
Po ugotovitvah Torsheim idr. (2004) 15-letniki slabše ocenjujejo svoje zdravje kot 13-letniki.
Mnogi avtorji (Bradford, Rutherford in John, 2002; Goldbeck, Schmitz, Besier, Herschbach in
Henrich, 2007; Woynarovska, Tabak in Mazur, 2002; Jeriček Klanšek in Britovšek, 2014) se
strinjajo s tem, da se ocena zdravja in zadovoljstva z ţivljenjem pri mladostnikih s starostjo
pomembno poslabšuje, kar potrjuje tudi moja raziskava. Pogostost doţivljanja psihosomatskih
simptomov kot npr. glavobol, bolečine v hrbtu, slabo razpoloţenje, razdraţljivost, teţave s
spanjem, omotičnost, se s starostjo povečuje (Haugland, Wold, Stevenson, Aaroe in
Woynarowska, 2001; Hetland, Torsheim in Aarø, 2002; Tabak, Ostrega in Biernacka, 2004).
Razloge za postopno naraščanje nezadovoljstva z zdravjem lahko najdemo v razvojnopsiholoških teorijah. Doţivljanje postaja vedno bolj intenzivno, mladostniki so bolj pozorni in
občutljivi na svoje počutje, občutenje telesa in čustev. To je obdobje, ko se srečujejo z novimi
izzivi, se učijo novih vlog in sprejemanja telesnih sprememb, kar je lahko povezano s stiskami
(Roškar, 2011, str. 81). Potrebno pa je upoštevati tudi druge druţbene dejavnike, kot so
socialno-ekonomski poloţaj druţine mladostnika in osebni socialni poloţaj. Prav tako je
potrebno upoštevati učni uspeh. Bolj so zadovoljni tisti mladostniki, ki so učno uspešnejši in
tisti, ki so deleţni več pohval s strani druţine, druţbe ter okolice. Prav tako pa je pri
mladostnikih pomemben pokazatelj zadovoljstva socialna mreţa oz. priljubljenost med
prijatelji (Roškar, 2011).
Postavila sem hipotezo H3, s katero sem predvidevala, da se bodo teţave v duševnem zdravju
pojavljale pri mladostnikih, ki bolj pogosto uporabljajo spletna socialna omreţja.
S pomočjo hi-kvadrat preizkusa sem ugotovila statistično pomembne povezave med teţavami
v duševnem zdravju in vzpostavljanjem stikov s prijatelji preko drugih spletnih socialnih
omreţij, kot so Facebook (objave na zidu), Twitter, Apps itd. Statistično pomembnih razlik
med teţavami v duševnem zdravju in pogostostjo komuniciranja s prijatelji preko takojšnjega
sporočanja ni bilo.
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Ugotovila sem statistično pomembno povezavo med teţavami na enem ali več področjih ter
pogostostjo komuniciranja s prijatelji preko takojšnjega sporočanja in vzpostavljanja stikov s
prijatelji preko drugih socialnih omreţij. Pribliţno 10 % anketirancev je takšnih, ki je imelo
povišani rezultat in je pogosto komuniciralo s prijatelji preko takojšnjega sporočanja, 7 % pa
takšnih, ki je imelo povišani rezultat in je pogosto vzpostavljalo stike s prijatelji preko drugih
socialnih omreţij.
Prav tako sem ugotovila statistično pomembno povezavo med vznemirjanjem zaradi teţav in
uporabo spletnih socialnih omreţij (takojšnje sporočanje in vzpostavljanje stikov s prijatelji
preko drugih socialnih omreţij). 16 % anketirancev meni, da jih teţave vznemirjajo, od tega
jih 12 % pogosto komunicira s prijatelji preko takojšnjega sporočanja in 9 % pogosto
vzpostavlja stik s prijatelji preko drugih socialnih omreţij.
Pri povezavi med doţivljanjem obupa in ţalosti skozi daljše obdobje in pogostostjo uporabe
spletnih socialnih omreţij so se podatki prav tako izkazali za statistično pomembne. Med
tistimi, ki so v preteklih 12 mesecih dva ali več tednov zapored doţivljali ţalost in obup, je 80
% takšnih, ki pogosto komunicirajo s prijatelji preko takojšnjega sporočanja. Pribliţno 62 %
pa je takšnih, ki pogosto vzpostavlja stike s prijatelji preko drugih socialnih omreţij.
Pri 15-letnikih obstaja statistično pomembna povezava med premišljevanjem o samomoru in
uporabo spletnih socialnih omreţij. Med tistimi, ki so premišljevali o samomoru, je 89 %
takšnih, ki pogosto komunicirajo s prijatelji preko takojšnjega sporočanja in pribliţno 68 %
takšnih, ki pogosto vzpostavljajo stike s prijatelji preko drugih socialnih omreţij.
Potrdim lahko, da obstaja povezava med teţavami v duševnem zdravju in pogosto uporabo
spletnih socialnih omreţij, ne morem pa enako trditi za povezavo med nastankom depresije, ki
je klinično diagnosticirana in pogosto uporabo spletnih socialnih omreţij – to povezavo so
obravnavali drugi avtorji (Rosenquist idr., 2011; Lewis idr., 2015; Pantic idr., 2012; Park idr.,
2013; De Choudhury idr., 2013; Cavazos-Rehg idr., 2015; Hanprathet idr., 2015). Pogosta
uporaba spletnih socialnih omreţij lahko vpliva na slabo počutje, doţivljanje neprijetnih
čustev in čustvenih stanj, kar sta potrdila ţe avtorja Sagioglou in Greitemeyer (2014).
Vzrokov za nastanek teţav v duševnem zdravju in občutkov depresije neposredno nisem
preučevala. Banjanin idr. (2015) navajajo pretirano uporabo komuniciranja preko Facebooka
kot enega izmed razlogov za nastanek depresije oz. depresivnih občutij. Lai idr. (2015) imajo
pojav depresije za večplastni problem, ki se pojavi znotraj drugih problemov, kot so socialna
anksioznost, slabše psihosocialno zdravje in zasvojenost. O zasvojenosti so prav tako govorili
Müller idr. (2016), ki so so na velikem vzorcu (9173) pri mladostnikih ugotovili, da
pogostejša uporaba interneta lahko sproţi simptome zasvojenosti in psihosocialno stisko.
Zasvojenost od spletnih socialnih omreţij vpliva na slabšo kvaliteto spanja, lahko povzroča
celo motnje v kognitivnem delovanju (motnje v koncentraciji in pozornosti, delovanju
spomina) (Xanidis in Brignell, 2016). Nekateri avtorji (Appel idr., 2016; Mukesh, Mayo in
Goncalves, 2014, v Lönnqvist in Deters, 2016; Tandoc, idr. 2015) kot razlog za pojav teţav v
duševnem zdravju in nastanek depresije navajajo druţbeno primerjavo in zavist na spletnih
socialnih omreţjih. Kross idr. (2013) prav tako omenjajo, da druţbena primerjava na spletnih
socialnih omreţjih negativno vpliva na zadovoljstvo posameznikov z ţivljenjem. Chou in
Edge (2012) pojasnjujeta, da stalna uporaba spletnih socialnih omreţij rojeva zavist, saj lahko
posameznik ţivljenje drugega dojema kot boljše ţivljenje (prav tam), kar se povezuje tudi z
občutki podrejenosti, občutki izgube in poraţenosti (Sturman, 2011).
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Mnenja sem, da je razlogov za nastanek teţav v duševnem zdravju in občutkov depresije v
povezavi z uporabo spletnih socialnih omreţij več. Najverjetneje gre za skupek teţav, ki
izvirajo iz posameznika ali okolice. Spletna socialna omreţja pogosto uporabljajo
mladostniki, ki se gibljejo v mejah normalnega rezultata, kar pomeni, da zgolj uporaba
spletnih socialnih omreţij ni edini razlog za nastanek teţav v duševnem zdravju in pojavom
občutkov depresije. Preučevala sem povezanost med teţavami v duševnem zdravju in uporabo
spletnih socialnih omreţjih pri mladostnikih. Ne morem trditi, da se ne bi pojavili drugačni
rezultati, če bi temu primerno prilagodila smer povezanosti raziskave.
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7 SKLEP
S svojim magistrskim delom sem teoretično in empirično raziskovala področje duševnega
zdravja in spletnih socialnih omreţij pri mladostnikih. Opisala sem termin duševnega zdravja,
ga povezala z obdobjem mladostništva, opredelila determinante duševnega zdravja pri
mladostnikih, raziskala varovalne dejavnike in dejavnike tveganja pri mladostnikih in
opredelila pozitivni ter negativni koncept duševnega zdravja. V pomoč pri analizi podatkov
mi je bil Vprašalnik za merjenje duševnega zdravja otrok in mladostnikov, ki ga imenujemo
Vprašalnik prednosti in slabosti.
V drugi polovici teoretičnega dela sem opredelila druţbena in spletna socialna omreţja oz.
druţabna omreţja. V nalogi sem uporabila izraz spletna socialna omrežja, čeprav je tudi ta
izraz nekoliko napačno zasnovan. Spletna socialna omreţja so namreč del druţbenih omreţij,
ki pa ne zajemajo vseh storitev, ki jih v pogovornemu jeziku uvrščamo med spletna socialna
omreţja (izključujejo npr. Instagram, Youtube itd.). To teţavo izpostavijo avtorji Kane idr.
(2014), ki menijo, da bi bil ustreznejši termin ''social media networks'', saj bolj natančno
opredeljuje in zdruţuje spletna socialna omreţja ter ostale internetne storitve v eno kategorijo.
Prilagodila sem se slovenskemu izrazu in tako uporabljala termin spletna socialna omreţja za
vse storitve, ki omogočajo vzpostavitev stikov z drugimi ljudmi (Daniel Nations, 2010, v
Edosomwan idr., 2011), saj bi bilo drugače potrebno posebej ločevati med spletnimi
socialnimi omreţji (Facebook) ter ostalimi storitvami (Youtube, Instagram). Pomemben del
naloge predstavlja poglavje o povezanosti med uporabo spletnih socialnih omreţij in
duševnim zdravjem pri mladostnikih, na podlagi katerega sem v empiričnem delu oblikovala
hipoteze.
V empiričnemu delu me je zanimalo, koliko mladostnikov ima teţave v duševnem zdravju in
pri katerih mladostnikih so pogostejše glede na starost in spol. Zanimala me je tudi povezava
med teţavami v duševnem zdravju in uporabo spletnih socialnih omreţij.
Predvidevala sem, da se bodo teţave v duševnem zdravju pogosteje pojavljale pri dekletih in
15-letnikih. Ugotovila sem, da so se glede na Vprašalnik prednosti in slabosti statistično
pomembne razlike med spoloma pojavile le pri vidiku čustveni simptomi. Statistično
pomembne razlike med starostjo pa so se pojavile pri vidikih: čustveni simptomi,
hiperaktivnost in teţave pri odnosih z vrstniki.
Ugotovila sem, da imajo dekleta več teţav pri doţivljanju občutkov depresije ter več teţav na
enem ali več področjih: čustva, zbranost, obnašanje, ter da jih teţave pogosteje spravijo v
stisko. Rezultati so pokazali, da so dekleta pogosteje kot fantje doţivljale ţalost in obup skozi
daljše obdobje (dva ali več tednov) in pri tem prenehale z opravljanjem nekaterih običajnih
dejavnosti. S pomočjo analiziranja podatkov sem ugotovila, da so dekleta v zadnjih 12
mesecih pogosteje razmišljale o tem, da bi poskušale narediti samomor. Ugotovila sem, da
15-letniki pogosteje doţivljajo občutke depresije kot 13-letniki; pogosteje se teţave pri njih
pojavijo na enem ali več področjih (čustva, zbranost), poleg tega jih teţave pogosteje spravijo
v stisko. Ugotovila sem tudi to, da so 15-letniki pogosteje kot 13-letniki doţivljali ţalost in
obup skozi daljše obdobje (dva ali več tednov) in pri tem prenehali z opravljanjem nekaterih
običajnih dejavnosti.
Predvidevala sem, da se bodo pri mladostnikih, ki pogosteje uporabljajo spletna socialna
omreţja, večkrat pojavljale teţave v duševnem zdravju. S pomočjo obdelave podatkov sem
ugotovila statistično pomembno povezavo med teţavami v duševnem zdravju in
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vzpostavljanjem stikov s prijatelji preko drugih spletnih socialnih omreţij, kot so Facebook
(objave na zidu), Twitter, Apps itd. Statistično pomembnih razlik med teţavami v duševnem
zdravju in pogostostjo komuniciranja s prijatelji ni bilo.
Ugotovila sem statistično pomembno povezavo med doţivljanjem teţav na enem ali več
področjih in uporabo spletnih socialnih omreţij. Prav tako sem ugotovila statistično
pomembno povezavo med vznemirjanjem zaradi teţav in uporabo spletnih socialnih omreţij.
Pri doţivljanju obupa in ţalosti skozi daljše obdobje in pogostostjo uporabe spletnih socialnih
omreţij so se podatki prav tako pokazali za statistično pomembne. Pri 15-letnikih obstaja
statistično pomembna povezava med premišljevanjem o samomoru in uporabo spletnih
socialnih omreţij. Potrjujem, da obstaja povezava med doţivljanjem teţav in pogosto uporabo
spletnih socialnih omreţij, kar pomeni, da je doţivljanje teţav pri mladostnikih lahko
pogojeno s pogostostjo uporabe spletnih socialnih omreţij.
Vpliv spletnih socialnih omreţij na duševno zdravje posameznika ni dovolj raziskano, zato se
je s tem problemom potrebno ukvarjati še naprej. Dobro bi bilo opraviti bolj poglobljeno
analizo, v katero bi poleg spola in starosti vključili tudi druge dejavnike, denimo okolje, v
katerem mladostnik ţivi, socialno-ekonomski poloţaj druţine, osebnostne značilnosti
posameznika, obseg in kakovost socialne mreţe, uspeh v šoli, prostočasne aktivnosti, kar bi
zagotovilo širši vpogled v mladostnikovo ţivljenje. Zanimivo bi bilo vključiti kvalitativno
raziskavo in jo primerjati s podatki kvantitativne raziskave. V raziskavo, predstavljeno v tej
nalogi, prav tako niso bili vključeni vsi tisti mladostniki, ki se ne šolajo (osipniki), zato je
potrebno opozoriti, da podatki ne veljajo za celotno populacijo slovenskih mladostnikov.
S svojo raziskavo sem potrdila, da je javnozdravstveni problem – teţave v duševnem zdravju
med nami prisoten, in da prizadene tudi mlajšo populacijo. Zavedati se je potrebno, da so v
času odraščanja mladostniki zelo občutljivi na sporočila, ki jih prejemajo iz okolice. Zato je
potrebno, da smo pozorni na dejavnike, ki pomembno vplivajo na zdravje posameznika.
Mladostniki, ki so duševno zdravi, lahko namreč ohranjajo optimalno psihološko in socialno
dobrobit. To tudi pomeni, da bo pozitivno duševno zdravje otrok in mladostnikov vplivalo na
druţbeno in gospodarsko stanje v drţavi (Child and Adolescent Mental Health Policies and
Plans, 2005). Za duševno zdravje otrok in mladostnikov skrbimo ţe vse od njihovega razvoja
– predvsem pa v vrtcu in šoli, ustanovah, ki skrbita za procesa vzgoje in izobraţevanja. Zelo
pomembno je, da se skrbi za duševno zdravje lotevamo v smeri promocijskega delovanja, kar
pomeni, da ga krepimo in ohranjamo. Ko teţave ţe nastopijo, je namreč potrebno gasiti poţar,
kar pa je gotovo manj učinkovito. Potrebno je razviti programe, ki bodo spodbujali
posameznikovo pozitivno duševno zdravje in krepili njegova močna področja, kar je še
posebej pomembno v obdobju odraščanja, saj vpliva na samopodobo, obvladovanje stresnih
siuacij itd. V te programe bi bilo po mojem mnenju potrebno vključiti vsebine, ki se nanašajo
na zmerno in premišljeno uporabo interneta in spletnih socialnih omreţij, ki so danes
preplavila ţivljenja mladostnikov. Programi bi bili lahko vključeni v izobraţevanje v šolah
tako, da bi se jih udeleţili mladostniki obeh spolov in starosti. Podatki namreč kaţejo, da 83,6
% mladih v Sloveniji vskodnevno uporablja spletna socialna omreţja (Mednarodni dan
mladih 2014, 2014), kar pomeni, da velika večina mladostnikov sodeluje na spletu in je zato
temu potrebno prilagoditi tudi izobraţevanje v prihodnosti.
Menim, da bi morali strokovni delavci v šolah učence izobraţevati in vzgajati tako, da bi
razvijali posameznikove socialne spretnosti in delovali v smeri spodbujanja kognitivnega in
čustvenega razvoja otrok in mladostnikov. Učitelji in strokovni delavci bi se morali
udeleţevati izobraţevanj na aktualne teme, ki pomembno sooblikujejo našo druţbo. Za boljše
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razumevanje bi tudi sami morali poznati prednosti in pasti sodobne tehnologije. Potrebno se je
zavedati vpliva današnjih druţbenih medijev na oblikovanje identitete, kot je to izpostavila
Ellison (2013). Uporabe spletnih socialnih omreţij mladostnikom ne moremo preprečiti,
lahko pa vplivamo na to, da bodo mladostniki kompetentni na čustvenem in socialnem
področju in si pri tem znali sami pomagati, kadar bodo naleteli na teţave. Premalo
izpostavljamo tudi to, da je mladostnike potrebno naučiti prositi za pomoč. Zavedati se
morajo, da tovrstna gesta ne izpostavlja posameznikovega šibkega značaja, temveč pomeni,
da se posameznik zaveda dejanja in posledic in je pripravljen rešiti teţavo.
Izbrana tematika moje magistrske naloge je vsekakor povezana tudi s področjem mojega
študija – socialne pedagogike. Socialna pedagogika obravnava druţbene probleme in rešuje
teţave, ki nastajajo znotraj druţbe oz. pri posamezniku. Vsekakor je uporaba spletnih
socialnih omreţij lahko druţbeni problem, saj (kot sem ugotovila v raziskavi) vpliva tudi na
duševno zdravje posameznika. Zatreti ali omejiti uporabo spletnih socialnih omreţij je
nesmiselna odločitev. Otroke in mladostnike je potrebno naučiti ravnati s sodobno
tehnologijo. Socialni pedagogi lahko organiziramo delavnice, ki bi posameznikom pomagale
krepiti čustvene in socialne veščine, da se bodo v teţavnih situacijah znali odzvati na
konstruktiven način. Delavnice bi tako bile lahko sestavljene iz pogovora o spletu, spletnih
socialnih omreţij, prednostih in slabostih. Osredotočale bi se na štiri komponente čustvene
kompetentnosti, ki jih v svojem delu omenja Panju (2010). Prva kompotenta je
samozavedanje – potrebno je, da mladostniki prepoznavajo svoje občutke in notranja stanja,
da razumejo vzroke in vpliv lastnih čustev in dejanj, ki vplivajo nanje ter na druge (prav tam).
To pomeni, da bi pridobili vpogled v doţivljanje lastnih čustev in razumeli, kaj pomeni
pogosta uporaba spletnih socialnih omreţij in kakšne posledice prinaša. Druga komponenta je
samokontrola, ki se nanaša na obvladovanje lastnih čustev (prav tam). Mladostniki bi se s
pomočjo delavnice naučili razmišljati o svojih ravnanjih, preden bi na spletu storili kaj takega,
kar bi lahko škodovalo njim ali drugi osebi. Tretja komponenta je empatija, ki pomeni
sposobnost zaznavanja, vţivljanja v čutenje in mišljenje druge osebe in razumevanje njenega
počutja (Simonič, 2010). Pri mladostnikih je potrebno spodbujati empatičen odnos do drugih
in jih spodbujati k temu, da sami sebe povprašajo o tem, kakšna čustva in občutke bi
doţivljali, ko bi bili na mestu nekoga, ki je bil deleţen slabe izkušnje na spletu. Četrta
pomembna komponenta so spretnosti v medosebnih odnosih, kamor sodijo spretnosti
komuniciranja, sodelovanja z drugimi in obvladovanja konfliktov (Panju, 2010), kar lahko še
posebej vpliva na vzpostavljanje in ohranjanje kakovostnih odnosov med mladostniki.
Moţnosti za za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja pri mladostnikih je neskončno,
zavedanje o pomembnosti tega je prvi korak k temu cilju. Za optimalni razvoj otrok in
mladostnikov smo odgovorni vsi, bodisi kot strokovni delavci bodisi kot člani druţine ali širše
skupnosti.
S svojim teoretičnim in empiričnim delom sem ţelela raziskati področje, ki v Sloveniji še ni
dobro raziskano. Ţelela sem prispevati k novim spoznanjem na področju spletnih socialnih
omreţij in njihovega povezovanja z duševnim zdravjem mladostnikov, kar je lahko dobra
osnova za pripravo preventivnih in promocijskih programov na področju duševnega zdravja
mladostnikov v Sloveniji. Poleg tega upam, da bo raziskava prispevala k nadaljnemu razvoju
in raziskovanju področja duševnega zdravja v povezavi z informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo.
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Vloga za pridobitev anonimiziranih podatkov za raziskovalni
namen
1.

Raziskovalec (ime in priimek ter številka raziskovalca): Edita Bajramlid, pod mentorstvom Helene
Jeriček Klanšček

2.

Namen raziskave: Osrednji namen raziskovalnega dela je raziskati, ali se težave v duševnem zdravju
povezujejo z uporabo spletnih socialnih omrežij pri slovenskih mladostnikih.

3.

Kratek opis raziskave (naslov, cilji): Naslov magistrskega dela: Povezanost težav v duševnem zdravju z
uporabo spletnih socialnih omrežij pri mladostnikih.
Cilji: Ugotoviti, koliko mladostnikov ima težave v duševnem zdravju in pri katerih so pogostejše glede
na starost in spol. Cil je tudi ugotoviti, ali se težave v duševnem zdravju povezujejo z uporabo spletnih
socialnih omrežij.

4.

Vir podatkov (ime zbirke/zbirk iz kataloga zbirk IVZ ali zakona, časovni obseg podatkov):Z zdravjem
povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji (Izsledki mednarodne raziskave
HBSC, 2014).

5.

Spremenljivke iz posameznih virov: Iz HBSC raziskave bom vključila podatke o populaciji 13- in 15letnikov v šolskem letu 2013/14, vzorec izbranih razredov v šolskem letu 2013/14, končno strukturo
baze po starosti in spolu, končno struktruro prečiščene baze po spolu. Vključila bom trditve iz
Vprašalnika prednosti in slabosti (SDQ) pri 13- in 15-letnikih za oba spola.
Trditve, ki jih bom vključila (str. 66-71):
 Nemiren/-rna sem, ne morem biti dolgo časa pri miru.
 Imel/-a sem veliko glavobolov, bolečin v želodcu in bilo mi je slabo.
 Zelo se jezim in pogosto izgubim živce.
 Običajno sem sam/-a. Na splošno preživljam prosti čas sam/-a.
 Navadno naredim, kar mi rečejo.
 Zelo sem zaskrbljen/-a.
 Stalno sem nemiren/-rna ali ne morem sedeti pri miru.
 Imam enega dobrega prijatelja ali več.
 Veliko se prepiram. Lahko dosežem, da ljudje naredijo to, kar želim.
 Pogosto sem nesrečen/-čna, potrt/-a ali žalosten/-tna.
 Na splošno me imajo vsi vrstniki radi.
 Hitro izgubim pozornost, težko se zberem.
 V novih situacijah sem nervozen/-zna, hitro izgubim zaupanje vase.
 Pogosto me obtožijo, da lažem ali goljufam.
 Drugi otroci ali mladostniki me zafrkavajo ali me ustrahujejo.
 Premislim, preden kaj naredim.
 Doma, v šoli ali kjerkoli drugje jemljem stvari, ki niso moje.
 Bolje se razumem z odraslimi, kot z osebami moje starosti.
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Imam veliko strahov, hitro se prestrašim
Dokončam delo, ki ga opravljam. Moja pozornost je dobra.
Ali misliš, da imaš težave na enema li več področjih: čustva, zbranost, obnašanje?
Ali te težave vznemirijo ali spravijo v stisko?
Ali si bil /-a v preteklih 12 mesecih kdaj dva ali več tednov zapored skoraj vsak dan tako
žalosten/-tna ali obupan/-a, da si preneha/-la opravljati nekatere običajne dejavnosti?
 Ali si v zadnjih 12 mesecih kdaj resno razmišljal(-a o tem, da bi poskušal/-a narediti samomor?
Uporabljeni bodo tudi nekateri podatki o druženju z vrstniki v živo in preko elektronskega načina komunikacije
oziroma interneta (str.74-75):
 Prijatelji mi resnično poskušajo pomagati.
 Če gre kaj narobe, se lahko zanesem na prijatelje.
 Imam prijatelje, s katerimi lahko delim žalost in veselje.
 S prijatelji se lahko pogovarjam o svojih težavah.
 Kako pogosto se pogovarjaš s prijatelji po telefonu ali preko internet?
 Kako pogosto si v stiku s svojimi prijatelji preko pošiljanja kratkih sporočil/sms-ov?
 Kako pogosto klepetaš s prijatelji preko takojšnjega sporočanja (npr. preko Windows
messengerja, klepeta preko Facebooka)?
 Kako pogosto si v stiku s svojimi prijatelji preko drugih socialnih / družabnih omrežij, kot so
Facebook (objavena zidu, ne klepet), My Space, Twitter, Apps (npr. Instagram), Thumbler, igre
(npr. Xbox), Youtube itd.?
 Kako pogosto se srečuješ s prijatelji izven šole pred 8.uro zvečer?
 Kako pogosto se srečuješ s priajtelji izven šole po 8.uri zvečer?
Prosim še za socialno demografske podatke:
- Spol
- Starost
- Kaj meniš, kako dobro denarno gre tvoji družini?
6.
7.

Katera programska orodja bodo uporabljena za analizo podatkov: SPSS, Microsoft Excel.
V kakšni obliki in kje bodo rezultati objavljeni: Objavljeno bo v obliki magistrskega dela. Rezultati bodo
objavljeni na spletni strani Cobiss.

8.

Kdaj bodo objavljeni prvi rezultati raziskave: Predvidoma septembra 2016.

9.

Kdaj bodo objavljeni končni podatki raziskave: Predvidoma septembra 2016.

10. Način prejema podatkov: 1) na CD-ju

2) Obisk »Varne sobe na IVZ«

11. Priloga: potrdila o znanstveno-raziskovalnem namenu (npr. odobritev teme s strani interne komisije za
raziskovalno dejavnost ali komisije fakultete oz. univerze; potrdilo o prijavljeni raziskovalni nalogi;
potrdilo glavnega mentorja, da gre za raziskavo v okviru specializacije; ustrezen akt Javne agencije za
raziskovalno dejavnost RS ali druge organizacije, ki dokazuje obstoj raziskave)
12. Kontaktna oseba (ime, priimek, e-naslov, telefon):
a. Ime in priimek: Edita Bajramlid
e-naslov: editchab@gmail.com
telefon:

Datum vloge: 16.12.2015

Podpis predlagatelja:

Odobrila odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov:
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