
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V 

NOVI GORICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKA  NALOGA 

VISOKOŠOLSKEGA 

UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA PRVE STOPNJE 

 

 

 

 

 

TJAŠA PERŠIČ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V 

NOVI GORICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKA  NALOGA 

VISOKOŠOLSKEGA UNIVERZITETNEGA 

ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE 

VPLIV SPLETNIH SOCIALNIH 

OMREŽIJ NA MEDOSEBNE ODNOSE 

MED MLADIMI 

Mentor: izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 

 

 

 

 

 

Nova Gorica, avgust 2012                    Avtor: Tjaša Peršič                             

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA O AVTORSTVU  

 

Študentka TJAŠA PERŠIČ izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga 

napisala pod mentorstvom izr. prof. dr. ZDENKE ZALOKAR DIVJAK, in da dovoljujem 

objavo diplomskega dela na spletnih straneh fakultete.  

 

 

 

 

 

Nova Gorica, ___________________                                 Podpis: __________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala 

Zahvaljujem se mentorici izr. prof. dr. Zalokar-Divjak Zdenki za jasne napotke, strokovne 

nasvete ter veliko podporo pri pisanju diplomskega dela. Zahvaljujem se anketirancem ter 

intervjuvancema  za pripravljenost in pomoč pri diplomskem delu. Hvala, prevajalki Maji 

Mozetič in lektorici Jasmini Vrtovec ter vsem prijateljem, ki so me spodbujali in mi po svojih 

močeh zelo pomagali. Velika zahvala gre tudi očetu in fantu, ki sta me skozi celoten študij 

spodbujala in verjela vame. 

HVALA! 

 

 

 

 



POVZETEK 

 

Predmet diplomske naloge so spletna socialna omrežja in njihov vpliv na medosebne odnose 

mladih. Z nalogo smo želeli ugotoviti, ali mladi poznajo in uporabljajo spletna socialna 

omrežja, njihove motive za uporabo le-teh, ter kako le-ta vplivajo na njihove medosebne 

odnose v resničnem svetu.  

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. V teoretičnem delu so predstavljeni ključni 

pojmi, kot so spletna socialna omrežja, računalniško posredovana komunikacija in medosebni 

odnosi. Teoretični del smo zaključili s predstavitvijo nekaterih dosedanjih ugotovitev 

raziskav, ki so bile izvedene na področju uporabe interneta med mladimi.  

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati in ključne ugotovitve kvantitativne ter 

kvalitativne raziskave. Iz opravljenih raziskav smo prišli do zaključka, da se ugotovitve 

empiričnega dela skladajo z ugotovitvami teoretičnega dela. Ugotovili smo, da mladi zelo 

dobro poznajo spletna socialna omrežja, saj so skoraj vsi uporabniki spletnih socialnih 

omrežij, da jih najpogosteje uporabljajo z namenom preganjanja dolgčasa ter ohranjanja že 

vzpostavljenih medosebnih odnosov v resničnem življenju. Vendar, kljub veliki uporabi 

spletnih socialnih omrežij, rezultati kvantitativne raziskave kažejo na to, da se današnja 

mladina še vedno zaveda, da je osebni stik kvalitetnejši in pristnejši, ker omogoča prave in 

pristne medosebne odnose, kar pa spletna socialna omrežja ne morejo omogočiti. Z 

opravljeno kvalitativno raziskavo, pa smo prišli do ugotovitve, da spletna socialna omrežja 

tako pozitivno kot negativno vplivajo na mladostnikove medosebne odnose, odvisno pa je od 

tega, kako jih posameznik uporablja. 

 

Ključne besede: spletna socialna omrežja, mladi, medosebni odnosi, medosebni odnosi na 

spletnih socialnih omrežjih, vpliv spletnih socialnih omrežij na medosebne odnose mladih  

 



ABSTRACT 

 

The subject of the diploma thesis is online social networks and their impact on interpersonal 

relationships of young people. Our study aimed to determine whether young people know and 

use online social networks, their motives for these networks, and how online social networks 

affect their interpersonal relationships in the real world. 

The thesis consists of two parts. The theoretical part presents the key concepts, such as online 

social networks, computer-mediated communication and interpersonal relations. The 

theoretical part is concluded with a presentation of some findings of previous researches 

carried out in the field of Internet use among young people. 

The empirical part presents the results and key findings of the quantitative and qualitative 

research. From the research that was carried out we come to the conclusion that the empirical 

findings are consistent with the theoretical ones. We found out that young people are very 

familiar with online social networks, since almost all of them are users of online social 

networks, and these networks are commonly used to kill time and to maintain the already 

established interpersonal relationships in real life. However, despite the great use of online 

social networks, the results of the quantitative research shows that today’s youth are still 

aware of the fact that the personal contact is of better quality and more authentic, because it 

allows the true and genuine interpersonal relationships which cannot be provided by online 

social networks. After doing the qualitative research, we came to the conclusion that online 

social networks both positively and negatively affect adolescents' interpersonal relationships; 

the effect depends on how an individual uses these networks. 

 

Keywords: online social networks, young people, interpersonal relationships, interpersonal 

relationships in online social networks, the effect of online social networks on interpersonal 

relationships of young 
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1. UVOD 

 

 

Ob poplavi množice najrazličnejših medijev se mladim danes ponujajo drugačni načini 

ohranjanja medosebnih odnosov s svojimi prijatelji in vrstniki. Medtem ko so se naše babice, 

dedki ter starši, pa tudi mi osebno v srednješolskih letih srečevali osebno, na raznih skupnih 

druženjih, je danes ta osebni stik v veliki meri zamenjal internet in danes še posebej zloglasna 

spletna socialna omrežja.  

Nove komunikacijske tehnologije so popolnoma spremenile socialne interakcije. Vse več 

ljudi, posebej pa mladih, se čedalje pogosteje poslužuje različnih tehnologij za ohranjanje in 

vzdrževanje stikov. Tako danes osebne stike nadomeščajo t. i. »virtualni stiki«, katere 

ohranjamo s pomočjo sodobne tehnologije.  

 

Spletna socialna omrežja so postala nov socialni fenomen in so v današnjem času najbolj 

popularen komunikacijski medij, zlasti pa med mlajšo generacijo, ki se ga tako rekoč stalno 

poslužuje in tako zanemarja medosebne odnose v realnem svetu. Omenjena socialna omrežja 

nudijo svojim uporabnikom možnost interakcije, vzpostavljanje novih ter tudi ohranjanje 

starih medosebnih odnosov oziroma stikov. Tako lahko uporaba spletnih socialnih omrežij 

popolnoma spremeni naše medosebne odnose, saj jih postavljamo v virtualni svet, kjer pa ni 

prostora za čustva.  

 

Razlog za izbiro te teme je naša skrb za današnjo mladino, saj že pri sebi oziroma pri naši 

generaciji opažamo, da so spletna socialna omrežja resnično spremenila naše medosebne 

odnose. Ko koga pokličeš za druženje ob kavi nam odgovori, da nima časa, oziroma da se 

lahko pogovorimo kar na Facebooku in tako tudi prihranimo tisti evro za pijačo. Kaj ni to 

žalostno? Da so se naši odnosi prevesili v online odnose in časa za prijatelje, da bi se z njimi v 

živo dobili, šli v naravo, na igrišče, preprosto ni več.  

Ravno na podlagi te slike je nastala ideja o diplomskem delu, katerega glavni cilj je odkriti 

prisotnost spletnih socialnih omrežij pri današnji mladini, osvetliti in preučiti spletna socialna 

omrežja kot novo orodje za medosebno komuniciranje ter njihov vpliv na medosebne odnose 

med mlajšo generacijo.  
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V teoretičnem delu diplomske naloge smo skušali zaobjeti definicije spletnih socialnih 

omrežij. Nato smo se posvetili mladim uporabnikom spletnih socialnih omrežij in podrobneje 

predstavili, zakaj so spletna socialna omrežja tako priljubljena ter razširjena med mladimi. 

Potem smo se posvetili posredovani komunikaciji, kjer smo natančneje opisali računalniško 

posredovano komunikacijo, ki je poseben segment posredovane komunikacije, ki se s 

pojavom nove tehnologije in v času v katerem živimo bliskovito razvija in širi, in brez katere 

se ne da pojasniti spletnih socialnih omrežij. Opisali smo medosebne odnose, medosebno 

komuniciranje in razliko med medosebnim in posredovanim komuniciranjem, ter prikazali 

sodobne medosebne odnose mladih na spletnih socialnih omrežjih. V zadnjem delu pa smo se 

sprehodili skozi nekatere že opravljene raziskave, ki se nanašajo na obravnavano tematiko, ki 

so nam bile v pomoč za nadaljnje delo.  

 

V empiričnem delu smo odgovore na postavljena raziskovalna vprašanja iskali s pomočjo 

opravljenih anketnih vprašalnikov, ki smo jih razdelili med 142 mladih v goriški regiji, ter s 

pomočjo opravljenih intervjujev z izr. prof. dr. Zdenko Zalokar-Divjak in terapevtom Mihom 

Kramlijem, ki deluje v novogoriškem zdravstvenem domu ter se ukvarja z zasvojenostjo z 

internetom, pridobili še strokovni pogled na obravnavano tematiko. S pomočjo empiričnega 

dela želimo raziskati, kako so spletna socialna omrežja prisotna pri mladih ter kako vplivajo 

na medosebne odnose. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA  

 

2.1 Socialno omrežje   

 

Vsak izmed nas je tako rekoč vpet v socialna omrežja. Okoli sebe imamo vsaj nekaj socialnih 

omrežij, s katerimi se z močnimi ali šibkimi vezmi povezujemo z drugimi člani socialnih 

omrežij. Živimo v času, ko tako rekoč ne moremo brez socialnih omrežij, saj so v samem  

središču naše pozornosti. Zato se v nadaljevanju posvečamo definicijam socialnega omrežja.  

 

Socialna omrežja so po Igličevi sestavljena iz relativno stabilnih vezi, katere posameznik 

vzdržuje s svojim socialnim okoljem (Iglič 2001, str. 170). Tako lahko socialno omrežje, 

predstavlja skupina posameznikov, ki so med seboj povezani s pomočjo različnih vrst 

socialnih vezi (npr. povezani so lahko v družinsko, prijateljsko, delovno razmerje, ali pa je ta 

njihova povezanost površna). Antropolog J. A. Barnes definira socialne mreže kot »niz točk,  

ki so med seboj povezane s črtami«. Po njegovem, pike predstavljajo ljudi ali skupine, črte pa 

prikazujejo, kako so ti ljudje oziroma skupine v stiku drug z drugim (kot prikazuje spodnja 

Slika 2.1) (SOS Web Marketing).   

 

Slika 2.1: Socialna omrežja 

 

Vir: SOS Web Marketing. 

 

Garton in drugi (1997) definirajo socialno omrežje kot »množico ljudi (ali organizacij ali 

drugih družbenih subjektov), ki so povezani z vrsto družbenih odnosov«.  

Lenarčič (2010, str. 121) pa opredeli socialno omrežje kot »razvejano in dinamično družbeno 

strukturo«, ki je po njegovem mnenju sestavljena iz vozlišč (posameznikov), ki jih povezuje 

vsaj eden izmed specifičnih tipov medsebojne odvisnosti, kot so na primer vrednote, 

prijateljstvo, ideje, ipd. Pri tem pa poudarja, da naj bi bila sama vrednost določenega omrežja 

določena s potencialno uporabnostjo, ki jo ima to za posameznega člana. 
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Ravno tako Vehovar (2007, str. 195) definira socialno omrežje kot »množico akterjev (npr. 

posameznikov, skupine ljudi, organizacije ali druge družbene entitete), ki jih določeni 

družbeni odnosi povezujejo skupaj (npr. sorodstvene vezi, prijateljstvo, izmenjava informacij 

in izmenjava socialne opore)«. 

Iz vseh omenjenih opredelitev socialnih omrežij vidimo, da so si vse skupne, saj gre v vseh 

primerih za posameznike, ki si ustvarijo neko »mrežo« oziroma omrežje ljudi, s katerimi so si 

blizu.  

 

Danes lahko izraz socialno omrežje uporabljamo na dva načina. Prvič ga lahko uporabljamo v 

»tradicionalnem« smislu (kot so nam prikazale do sedaj predstavljene definicije socialnega 

omrežja). V tem smislu je socialno omrežje predstavljeno kot nabor posameznikov, ki so 

povezani z neko vrsto odnosa (npr: družina, prijateljstvo, delovno razmerje, itd.), in, ki si med 

seboj delijo skupne interese. V zadnjem času pa osebni stik ni več tako pomemben, saj 

ohranjamo svoje socialno omrežje in naše medosebne odnose s pomočjo spletnih socialnih 

omrežij, torej je izraz socialno omrežje veliki vzpon doživelo s pojavom nove tehnologije, in 

predvsem s pojavom spletnih socialnih omrežjih (kot so npr. Facebook, MySpace, Twitter, 

itd.). Tako na drugi strani sam izraz socialno omrežje danes uporabljamo za označevanje 

spletnih strani, ki omogočajo oblikovanje virtualnih socialnih mrež, kar bo v nadaljevanju tudi 

predstavljeno.   

 

2.1.1 Spletna socialna omrežja  (»Social networks«) 

 

V slovenskem jeziku za angleški izraz »social networks« nimamo pravega izraza, lahko pa 

zasledimo številne različice, kot so na primer: spletna socialna omrežja, spletne mreže, 

socialne spletne skupnosti, družabna omrežja, družbene spletne stani, itd. Odločili smo se, da 

bomo v diplomskem delu uporabili izraz spletna socialna omrežja, kot je razvidno tudi v 

nadaljevanju.   

 

Spletna socialna omrežja, kot so na primer Facebook, Netlog, Myspace, Twitter, itd., so le v 

nekaj letih svojega delovanja postala izjemno priljubljeno orodje, zlasti med mladimi 

uporabniki interneta. Omenjena omrežja so predvsem namenjena predstavitvi posameznikov, 

ki si na omrežju oblikujejo svoje lastne profile, vzpostavljajo nove stike ter ohranjajo stare. 

Uporabniki spletnih socialnih omrežjih si med seboj lahko izmenjujejo informacije, pošiljajo 

in objavljajo fotografije, videoposnetke, lahko klepetajo v živo in izvajajo podobne aktivnosti.  
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Omenjene aktivnosti, ki jih nudijo spletna socialna omrežja njihovim uporabnikom, pomagajo 

graditi in vzdrževati odnose z drugimi člani omrežja.  

Vsa spletna socialna omrežja nudijo svojim uporabnikom vzpostavljanje novih stikov ter tudi 

ohranjanje starih poznanstev. Četudi se na prvi pogled med seboj razlikujejo, je vsem 

spletnim socialnim omrežjem skupno le eno, in to je omogočanje medosebnih odnosov, tako 

novih kot starih, tudi online. 

 

Spletno socialno omrežje je precej širok pojem, ki v najširšem pomenu obsega tako rekoč 

vsako spletno stran, na kateri obstaja možnost komuniciranja z drugimi uporabniki in 

pridobivanje novih stikov. Tako se lahko med socialne mreže prišteva najrazličnejše spletne 

storitve, od blogov pa vse do portalov za objavljanje slik. Najpogosteje s pojmom spletna 

socialna mreža pa so označene spletne storitve, na katerih je poudarek predvsem na 

pridobivanju oziroma širjenju človekovega socialnega kapitala (Socialne mreže na internetu), 

ki označuje vključenost posameznika v družbene vezi in omrežja (Adam in drugi  2008, str. 

1).  

 

Če se osredotočimo k sami definiciji spletnih socialnih omrežij, lahko podamo Boydovo in 

Ellisonovo definicijo. Boyd in Ellison (2007, str. 211) definirata spletna socialna omrežja kot 

»spletne storitve, ki posameznikom omogočajo tri poglavitne stvari: 

 izgradnjo javnega ali delno javnega profila znotraj omenjenega sistema; 

 oblikovanje seznama drugih uporabnikov spletnih socialnih omrežij, t.j. ljudi, s 

katerimi želijo biti v stiku in  

 vpogled v lasten seznam stikov v spletnem socialnem omrežju«. 

 

Socialno omrežje tvorijo skupine ljudi, ki so na kateri koli način povezane med seboj. Danes 

se izraz »Social Network« uporablja za označevanje orodja za ustvarjanje in vzdrževanje 

virtualnih omrežij in spletnih skupnosti. Boyd in Ellison, kot smo videli že prej opredelita 

spletne socialne mreže kot tiste spletne storitve, ki omogočajo ustvarjanje javnega oziroma 

pol-javnega profila, v okviru omenjenega sistema, uporabnikom pa omogoča tudi oblikovanje 

lastnega seznama stikov (Boyd in Ellison 2007, str. 211). Tako omenjene storitve, ki jih 

omogočajo spletna socialna omrežja, omogočajo uporabnikom upravljanje in krepitev 

obstoječih prijateljstev preko spleta, ali razširitev mreže stikov (Lupo in drugi, 2011).  
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Spletna socialna omrežja so v večini zasnovana tako, da je njihova uporaba zelo enostavna. 

Na samem začetku pa si mora uporabnik ustvariti svoj lasten profil, kjer razkrije osnovne 

podatke o sebi, lahko doda tudi fotografijo, vse pa je odvisno od tega koliko in kaj vse želi 

razkriti svetu. Na spletnih socialnih omrežjih se pojavi okence »Friends« (prijatelji), kjer 

uporabnik zbira prijatelje oziroma znance, ki imajo na istem spletnem socialnem omrežju svoj 

profil. Tako začne izbirati svojo socialno mrežo prijateljev. S tole zbirko uporabniki ohranjajo 

medsebojne odnose oziroma stike s svojimi prijatelji in znanci. Tako jim je na spletnem 

seznamu prijateljev na voljo celoten pregled kaj kdo počne in se jim ni treba več truditi za 

srečanja v živo, saj imajo vse na enem mestu (Crnović, 2007).  

 

Če vzamemo pod drobnogled spletno socialno omrežje Facebook1, ki ga sicer tudi sami 

uporabljamo, lahko na tem mestu dodamo misel Petriča, docenta za družboslovno informatiko 

na Fakulteti za družbene vede, ki pravi, da »Facebook temelji bolj kot na »virtualnih« 

prijateljih na starih poznanstvih« (Crnović, 2007). S tem se strinjamo tudi mi, saj vidimo  

kako je pri nas, saj imamo v večini dodane na seznam prijateljev osebe, ki jih srečujemo 

redno v resničnem življenju, drugo pa predstavljajo osebe, katere stik smo izgubili in ga lažje 

ohranjamo s pomočjo spletnega socialnega omrežja zaradi same oddaljenosti oziroma 

nedosegljivosti v resničnem življenju. Petrič v nadaljevanju pravi, da gre pri Facebooku za 

ohranjanje dejanskega socialnega omrežja oziroma za ponovno grajenje takega omrežja. Med 

seboj se povežejo ljudje, ki so lahko vsak dan v neposrednem stiku ali pa so nekoč bili v 

kratkotrajnem ali dolgotrajnem začasnem socialnem krogu. Hkrati se vzpostavljajo nova 

poznanstva, šibke vezi, na primer, prijatelji prijateljev ali zanimivi neznanci, ki lahko zelo 

učinkovito pomagajo pri grajenju socialnega kapitala. Tako je »družbeno dogajanje na 

Facebooku večinoma slika realnosti, a brez majhnih odmikov od nje in minimalnega napora 

pri artikulaciji medosebnih odnosov, servis ne bi bil tako priljubljen«, pravi Petrič (Crnović, 

2007).     

 

Zavedati pa se je potrebno, da so spletna omrežja le ena izmed metod za ohranjanje vezi, saj 

poznamo veliko drugačnih metod oziroma načinov za ohranjanje vezi, ki so bolj učinkovita in 

bolj resnična od omenjenih spletnih socialnih omrežij. Tako lahko na primer ohranjamo stike 

in vezi z neposrednim stikom t. i. »face-to-face« (iz oči v oči, ki je najbolj učinkovito 

                                                 
1 Facebook je najbolj priljubljeno spletno socialno omrežje, ki ga je Mark Zuckerberg ustanovil leta 

2004. 



 

 7 

 

 

sredstvo), s sestanki, telefonom, e-pošto, pisanjem, in drugimi komunikacijskimi sredstvi 

(Garton in drugi, 1997). 

 

2.1.2 Spletna socialna omrežja in mladi  

 

»V Sloveniji spletna socialna omrežja uporablja 74 odstotkov mladih od osmega do 

devetnajstega leta starosti, od tega jih vsak dan uporablja kar 42 odstotkov«, razlaga 

Lobetova, predavateljica na ljubljanski fakulteti za družbene vede, ki je vodja raziskave Mladi 

na netu 2010 (Petkovič, 2010). Dejstvo je, da so dandanes mladi postali »zasvojeni« s 

spletnimi socialnimi omrežji, in, da se jih prav oni v največjem številu poslužujejo. Če je bilo 

leta 2010 74 odstotkov uporabnikov spletnih socialnih omrežij mladih, se lahko vprašamo, 

kako je to leta 2012, saj vemo, da se svet stalno spreminja in številke so se tudi v tem primeru 

povečale.   

 

Projekt RIS2 je leta 2010 opravil tudi raziskavo o rabi socialnih omrežij v Sloveniji. Njihovi 

rezultati kažejo na to, da ima več kot polovica anketiranih (60%) oblikovan profil na vsaj 

enem izmed spletnih socialnih omrežij. Med njimi prevladujejo predvsem mlajši, stari med 16 

in 25 let (75%), malenkostno več je zastopan ženski spol (63% žensk v primerjavi s 57% 

moških), kot je tudi razvidno iz spodnje tabele 2.1 (Jerman-Kuželički in drugi, 2011).  

 

Tabela 2.1: Raba socialnih omrežij v Sloveniji, 2010  

 V82 Ali imate svoj osebni profil na katerem 

izmed naslednjih socialnih omrežij? Bebo, 

Facebook, Friends Reunited, Friendster, 

Habbo, Hi5, ii2, LinkedIn, MySpace, 

Netlog, Piczo, Sagazone, Twitter, Xanga… 

1 - Ne % 2 - Da % 

Spol Moški 277 43,2 364 56,8 

 Ženske 184 37,2 311 62,8 

Starost 10 – 15 let 19 33,9 37 66,1 

 16 – 20 let 31 22,8 105 77,2 

 21 – 25 let 55 25,6 160 74,4 

 26 – 30 let 79 34,5 150 65,5 

 31 – 35 let 41 36,6 71 63,4 

 36 – 40 let 36 37,1 61 62,9 

 41 – 50 let 95 62,5 57 37,5 

 51 let in več 92 73,6 33 26,4 

Vir: Jerman-Kuželički, in drugi (2011) 

                                                 
2 RIS - Raba interneta v Sloveniji.   
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Med uporabniki spletnih socialnih omrežij absolutno prevladujejo učenci osnovnih ter 

srednjih šol, zato smo se tudi v diplomski nalogi osredotočili na to starostno skupino, in sicer 

zajeli smo mlade stare od 13 do 18 let, ki so po našem mnenju najbolj dovzetni za spletna 

socialna omrežja. To starostno mejo smo izbrali, ker otrok oziroma mladina nad 12 let, kot 

pravita Šterk in Zupanič (2006, str. 7) »že uporablja celoten spekter različnih internetnih 

možnosti in se vse bolj znajde v virtualnem svetu«. To je ravno tisto obdobje, ko čas, ki ga 

otrok preživi na računalniku, narašča.  

 

Ravno mladim je svet, ki ga omogočajo spletna socialna omrežja zanimiv oziroma 

fascinanten, saj predstavlja »njihov« svet, dostopen in viden njihovim vrstniškim skupinam. 

»Svet spletnih socialnih omrežjih je vznemirljiv, dojemajo ga kot razmeroma varnega, za 

izpeljavo zahtevnih nalog mladostne dobe – konstruirajo, raziskujejo in predstavljajo t. i. 

»reflektirani projekt o sebi znotraj danega družbenega konteksta«, pojasni dr. Oblak-Črnič, 

docentka na katedri za medijske in komunikacijske študije na Fakulteti za družbene vede 

(Finc, 2008). 

 

Do sedaj smo lahko ugotovili, da lahko definiramo spletna socialna omrežja kot nekakšna 

spletna mesta, ki so med mladimi zelo priljubljena in na katerih se lahko mladi »družijo« s 

prijatelji. Danes vidimo vse manj polna igrišča, kjer so se mladi včasih zadrževali s svojimi 

prijatelji, saj raje hitijo domov pred računalnik, kjer vzpostavljajo in ohranjajo odnose s 

prijatelji.  

 

Dr. Zalokar-Divjakova pravi, da se današnja mladina premalo druži s svojimi vrstniki. Tako 

se lahko spomnimo časov, ko so se mladi igrali zunaj in so se ob mraku vračali domov 

(Zalokar-Divjak 2008, str. 98). Tudi sami se spominjamo našega otroštva, ko smo se s 

prijatelji družili na »ulici«, sedaj pa vse pogosteje to izpodbijajo oziroma zamenjujejo razne 

dejavnosti ali še huje, računalniški ekrani.   

Citiramo iz knjige »Otroci, mladostniki, starši«, avtorice Zalokar-Divjakove misel, oziroma 

stavka, ki sta nas nagovorila: »Ves dan smo se lahko igrali. Navsezgodaj smo odšli od doma 

in se vrnili, tik preden se je stemnilo. Nihče ni vedel, kje smo, pa tudi nikogar ni skrbelo«. 

»Nismo imeli plejstejšonov, videoigric, petdeset televizijskih kanalov, ne videofilmov, ne 

osebnih računalnikov, ne prenosnih telefonov in SMS-ov, ne internetnih klepetalnic. Imeli smo 

prijatelje in z njimi smo hodili naokoli« (Zalokar-Divjak 2008, str. 148). Tako je bilo pred leti, 

ko še ni bilo na voljo vse te tehnologije. Kako je pa s tem danes? Že prej smo opozorili na to, 
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da postajajo igrišča prazna, ker se današnja mladina raje druži s svojimi prijatelji in vrstniki 

preko spletnih socialnih omrežij, saj jim ta oblika »druženja« vzame manj časa in to počnejo 

lahko kar od doma. Danes so mladi zasedeni z računalnikom in tako postajajo oni kot tudi 

njihovi odnosi otopeli ter prazni. 

 

Današnja mladina si s težavo predstavlja kako so lahko živele njihove babice in dedki ter 

njihovi straši brez vse te tehnologije, ki njim pomeni vse. Najverjetneje so se veliko več 

pogovarjali in družili. Sodobna tehnologija pa to preprečuje, kljub temu, da si vzamemo prosti 

čas, pa smo tudi v tem času aktivni na »netu« preko pametnih telefonov. Je pa res, da ko se 

pogovarjamo preko klepeta na Facebooku ali preko t. i. zidu se ravno tako družimo, vendar ne 

v živo. V sedanjem času so mnogokrat ravno te nove tehnologije krive za marsikateri razkol v 

družini, zvezi ali prijateljstvu (Rems, 2009).  

Spletna socialna omrežja predstavljajo današnji mladini najboljšo možnost za preganjanje 

prostega časa oziroma dolgčasa. Potrebno pa se je zavedati, da te novodobne tehnologije 

mlade deformirajo in ne gradijo. Spletna socialna omrežja imajo tako poleg nekaterih 

pozitivnih učinkov tudi negativne, saj ob pretirani in nepravilni uporabi lahko postanejo mladi 

vedno bolj razdražljivi, slabo kontrolirajo svoja čustva, postajajo agresivni (agresivnost se 

npr. kaže v njihovem izražanju) ter, da ne govorimo o pasivnosti do dela in učenja, ki ga 

računalnik na veliko spodbuja, opozarja Zalokar-Divjakova (Zalokar-Divjak 2008, str. 132).  

 

»Nemški nevrolog in psihiater Manfred Spitzer, ki dela na Institutu za učenje v Ulmu in ki že 

desetletje proučuje vpliv televizije in računalnikov na možgane otrok in mladostnikov 

napoveduje, da bo v prihodnje štirideset tisoč otrok obolelo za resnimi boleznimi zaradi 

televizije in računalnikov« (Zalokar-Divjak 2008, str. 132). Pravi tudi, da bodo otroke in 

mladostnike ubile bolezni, kot so infarkt, rak na pljučih, diabetes. K temu je treba prišteti še 

nekaj sto dodatnih umorov (Televizija in računalnik sta nevarna za otroka, 2011). Po Spitzerju 

otroci pred dvanajstim letom ne bi smeli gledati televizije, k računalniku pa naj bi sedli še 

pozneje (Zalokar-Divjak 2008, str. 132). Mlade je potrebno do neke meje omejevati, oziroma 

pustiti jim je potrebno tudi nekaj svobode, da se tako sami izoblikujejo v odrasle in odgovorne 

osebe. Tako da se s Spitzerjevo izjavo o tem, da otroci pred dvanajstim letom ne bi smeli sesti 

pred TV ekrane, ne strinjamo oziroma vsaj ne v celoti. Mnenja smo, da se otroku lahko 

omogoči gledanje TV in uporabo računalnika, vendar, naj se to ne dogaja več ur dnevno. 

Mladim je treba omogočiti in jih spodbujati, da svoje življenje živijo tudi zunaj s svojimi 

vrstniki in tako gradijo dobre medosebne odnose. S tem se strinjata tudi avtorici Šterk in 
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Zupanič (2006, str. 15), ki pravita, da starši ne smejo otrokom računalnika oziroma interneta 

prepovedati, saj je pomemben del družabnega življenja. Vendar svetujeta, da naj vzpostavijo 

neka družinska pravila za uporabo interneta in sicer, katera spletna mesta lahko otroci  

obiščejo in kaj lahko tam počnejo. Starši pa lahko postavijo tudi časovno omejitev za 

aktivnosti na internetu, tako lahko postavijo pravilo, na primer, da ko bo napisana domača 

naloga sledi »srfanje« po internetu.  

Tu mora biti prisoten stalen nadzor s strani staršev oziroma starejših oseb, nad tem, kaj mladi 

počnejo. Odrasli morajo paziti ali njihov otrok zaradi interneta zanemarja svoje obveznosti ter 

družabno življenje, v tem primeru mu morajo to omejiti, saj to lahko privede do poslabšanja 

otrokovega družabnega življenja.   

 

2.2 Posredovano komuniciranje   

 

 »Komuniciranje ima osrednjo vlogo v naših življenjih. Brez komuniciranja ne bi bilo 

odnosov, sodelovanja, intimnosti, (so)čustvovanja, socialnega in javnega življenja, itd.« (Ule 

2009, str. 12). In to velja za vsakršno komuniciranje, tako torej tudi za posredovano.  

 

»Posredovano komuniciranje je širok termin in z vsako tehnološko inovacijo postaja še širši«. 

Posredovana komunikacija zajema vse oblike komuniciranja, ki temeljijo na posebnih 

tehnoloških procesih. Posredovano komuniciranje pa ni nov pojem, saj je kot tehnološko 

podprto komuniciranje staro, vsaj toliko kot sam izum pisave. Izjemno pa je napredovalo z 

izumom tiska in nato s pojavom nedigitalnih (analognih) električnih medijev, kot so na primer 

telegraf, telefon, radio, telefaks in televizija; svoj vrhunec pa je doživelo s pojavom digitalnih 

medijev (npr. mobilni telefon, elektronska pošta, spletna socialna omrežja, itd. ) (Ule v Oblak-

Črnič in Luthar 2009, str. 131).  

 

Posredovano komuniciranje; torej komuniciranje s pomočjo komunikacijskih tehnologij 

(elektronskih medijev) je postalo danes zelo razširjeno, zlasti med mladimi, saj ima praktično 

vsak izmed nas svoj mobilni aparat, računalnik ter dostop do interneta. Vendar se je potrebno 

zavedati, da vse to lahko vpliva na same odnose, ki s temi sredstvi lahko postanejo nepristni. 

Razlog zakaj mladi raje uporabljajo posredovano komunikacijo kot neposredovano (iz oči v 

oči) je v tem, ker jim ta oblika komunikacije olajša komuniciranje ter jim omogoča ohranjanje 

nekih navideznih stikov s prijatelji in znanci.  
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2.2.1 Računalniško posredovana komunikacija  

 

»Računalniško posredovana komunikacija je pomembna oblika človeške komunikacije in je 

danes postala nekakšen prostor srečevanja milijonov ljudi« (Praprotnik 2003b, str. 515).  

Računalniško posredovana komunikacija je poseben segment posredovane komunikacije, 

katera je bistvenega pomena za razumevanje spletnih socialnih omrežij, in zaradi tega so v 

nadaljevanju predstavljene nekatere njene definicije. 

 

»Računalniško posredovano komuniciranje (ang. »computer – mediated communication – 

CMC«) je vsako komuniciranje s pomočjo omrežnega računalnika« (Škerlep v Vehovar 1998, 

str. 24–25).  

Škerlep (v Vehovar in drugi 1998, str. 25) definira računalniško posredovano komunikacijo 

»kot komunikacijo med ljudmi, ki je posredovana prek računalnikov«, kateri so vključeni v 

računalniško omrežje. Z izrazom »posredovana« želi poudariti, da ne gre zgolj za 

komunikacijo med računalniki ali pa interakcijo med človekom in računalnikom, temveč, da 

gre predvsem za komunikacijo med ljudmi. 

S to Škerlepovo definicijo, ki daje poudarek na komunikaciji med ljudmi pa se strinja tudi 

Rheingold, ki ravno tako pravi, da na mreži ne gre za povezovanje strojev s stroji (torej 

računalnikov z drugimi računalniki), niti za pretok informacij po informacijski avtocesti, 

ampak za povezovanje ljudi z drugimi ljudi (Oblak 2000, str. 1059). 

Naslednjo definicijo računalniško posredovane komunikacije podaja December, ki jo definira 

»kot proces človeške komunikacije prek računalnikov, ki vključuje ljudi, situirane v določenih 

kontekstih in zapletene v procese z določenimi cilji« (Škerlep v Vehovar in drugi 1998, str. 

25).  

Vse te, do sedaj predstavljene definicije, so za nas pomembne, ker prav vse poudarjajo 

udeleženca (posameznika) računalniško posredovane komunikacije. Poudarjajo »situiranost 

udeležencev v določenih socialnih kontekstih in njihovem možnem sodelovanju v določenih 

ciljno usmerjenih dejavnostih oziroma družbenih praksah, tako, da daje poudarek človeškemu 

faktorju« (Škerlep v Vehovar in drugi 1998, str. 25).  

 

Uletova (2005, str. 403) pravi, »da je računalniško posredovano komuniciranje razmeroma 

skopo in pusto«, saj po njenem mnenju ni primerno za uspešno komuniciranje predvsem pri 

odnosnih in čustveno kompleksnih problemih. Z njo se tudi mi strinjamo, saj smo mnenja, da 

je boljša oblika neposredovana komunikacija, kjer lahko sogovorniku zremo v oči. Takšna 
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komunikacija je pristnejša, saj v njej sodelujejo tudi neverbalni znaki, ki so v sami 

komunikaciji izjemnega pomena, saj pri komunikaciji predstavlja največji delež (55 %) ravno 

neverbalna komunikacija, to je: govorica telesa, izrazi obraza, oči in pogled, dotikanje, 

prostor, barve, zunanji videz posameznika, itd.  

 

Na splošno, pa lahko opredelimo računalniško posredovano komuniciranje kot proces, v 

katerem lahko ljudje ustvarjajo, si izmenjujejo informacije s pomočjo uporabe računalniškega 

sistema (telekomunikacijskega omrežja), ki jim omogoča kodiranje, prenos ter dekodiranje 

sporočil (Kragelj, 2002). Ne smemo pa pozabiti, da igra pomembno vlogo človek in ne stroj.    

 

2.2.2 Zakaj je računalniško posredovano komuniciranje tako privlačno in 

učinkovito? 

 

Danes se ne postavlja več vprašanje: »ali je računalniško posredovano komuniciranje lahko 

podporno?«, ampak se danes postavlja kot temeljno vprašanje: »zakaj je računalniško 

komuniciranje tako učinkovito?« (Ule v Oblak-Črnič in Luthar 2009, str. 139), še zlasti pa 

med mladimi. 

 

Na podlagi različnih raziskav lahko na tem mestu predstavimo štiri pomembne značilnosti 

računalniško posredovanega komuniciranja, ki ga v določenih kontekstih naredijo 

privlačnejšega in uspešnejšega od neposrednega medosebnega komuniciranja – iz oči v oči 

(Ule v Oblak-Črnič in Luthar 2009, str. 139): 

 

 Zmanjšanje socialne distance: »uporabniki posredovanega komuniciranja čutijo 

emocionalno razbremenitev, ker lahko o svojih težavah spregovorijo z nekom, ki ni v 

njihovi neposredni bližini, oziroma lahko pridejo v stik z nekom, ki jim ni neposredno 

dostopen« (Ule v Oblak-Črnič in Luthar 2009, str. 139); 

 Omogočanje anonimnosti: »računalniško posredovano komuniciranje v nekaterih 

svojih oblikah (npr. pri tekstualnem komuniciranju) omogoča anonimnost 

komuniciranja«. Tako pa povečuje možnost za izogibanje stigmatizaciji (kot so npr. 

etnična pripadnost, barva kože, veroizpoved, politično prepričanje, starost, izobrazba, 

itd). To pa je še posebej pomembno za tiste, ki v svojem okolju ne najdejo oseb, s 

katerimi bi razvijali odnose, ter za pripadnike obrobnih skupin, kateri so ponavadi 
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tarča posmeha, ter tudi katere njihovo okolje dojema kot manjvredne in so deležni 

tako fizičnega kot tudi psihičnega nasilja (Ule v Oblak-Črnič in Luthar 2009, str. 139); 

 Upravljanje z odnosi: »računalniško posredovano komuniciranje je bolj prijazno za 

tiste, ki imajo težave pri vzpostavljanju neposrednih medosebnih odnosov, saj jim 

namreč omogoča bolj preprosto vstopanje in izstopanje iz odnosov, kot pri 

neposrednih medosebnih odnosih« (Ule v Oblak-Črnič in Luthar 2009, str. 139). Lažje 

pa je zaradi tega, ker posredovano komunikacijo lahko, ko se nam zahoče na hitro 

prekinemo, pri neposredovani komunikaciji pa tega ne moremo zlahka storiti;  

 Večja dostopnost: »pogosto je lažje dobiti nasvet ali podporo od anonimnega člana 

kakšne podporne skupine na spletu, kot od oseb, ki so sicer fizično blizu nas, vendar 

nimajo časa«. Tako se nam s pomočjo računalniško posredovane komunikacije poveča 

možnost, da so vedno nekje potencialni poslušalci ali dajalci podpore (Ule v Oblak-

Črnič in Luthar 2009, str. 139).  

 

Na koncu pa lahko izpostavimo še eno prednost posredovanega komuniciranje, saj nekateri 

uporabniki računalniško posredovane komunikacije trdijo, da je prednost te vrste 

komunikacije v tem, da je osebno srečanje sogovornikov pravzaprav skoraj nemogoče, zato 

posamezniki med seboj lažje komunicirajo, saj niso »pod pritiskom« socialnih norm in 

estetskih idealov (Praprotnik 2003a, str. 84).  

 

Ravno zaradi teh omenjenih značilnosti je postalo računalniško posredovano komuniciranje 

tako privlačno in priljubljeno, da ga skoraj vsak izmed nas uporablja, saj nam lahko omogoča 

veliko prednosti pred neposredovano medosebno komunikacijo – iz oči v oči. In zaradi tega se 

število uporabnikov iz dneva v dan veča. 

 

2.3 Medosebni odnosi  

 

Ko pomislimo na besedo odnos, imamo takoj v mislih starševski, ljubezenski, prijateljski, 

sosedski, … odnos. Že iz tega je razvidno, da medosebni odnosi zadevajo prav vsakega 

človeka. Človek je družbeno bitje in kot že beseda sama namiguje potrebuje za svoj obstoj 

družbo, torej potrebuje odnose, da se lahko razvija. Zavedati pa se je potrebno, da je odnos 

zelo zapleten pojav.  
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Pojem »odnos« pomeni socialno vključevanje z določenimi osebami za določeno obdobje.  

Odnosne veščine so vsebovane v medsebojni povezanosti oseb. »Ljudje drug drugega 

potrebujemo, saj so ravno odnosi osrednji del človekove eksistence« (Kristančič in Ostrman 

1999, str. 48).   

»Odnos je vedno nekaj, kar se dogaja med dvema ali pa se ne dogaja«. Da ustvarimo odnos še 

zdaleč ni dovolj, da si ga želimo, ampak ga moramo negovati, zanj moramo skrbeti, da 

slučajno ne bi zašel v navado ali v izkoriščanje ali pa v še kaj hujšega (Zalokar-Divjak 2008, 

str. 45).  

 

Uletova (2009, str. 316) pravi, da medosebni odnosi »potekajo kot komunikacijsko dogajanje, 

v katerem udeleženci tega dogajanja drug drugemu predstavljajo sami sebe, svoja videnja 

drug drugega in odnosa drug z drugim«. »To dogajanje zajema tako verbalno kot tudi 

neverbalno komuniciranje, poteka pa tako na zavedni kot tudi na nezavedni ravni in je 

namerno ter spontano«. Pravi tudi, da »ljudje v medosebnih odnosih ne komuniciramo le 

različnih vsebin, temveč si tudi sporočamo različne »predstavitve« odnosov«. Te pa si 

sporočamo v jeziku gest, simbolov, mimike, ki služijo prav tem namenom in z njimi 

poudarjamo svojo navezanost na situacijo. 

 

Torej na kratko so »medosebni odnosi, odnosi med dvema ali več osebami, za katere je 

značilna močna in raznolika soodvisnost, ki traja dlje časa« (Ule 2009, str. 316). Na vedenjski 

ravni se medosebni odnos kaže kot zaporedje vedenjskih interakcij med osebama. Te 

interakcije imajo značaj, kot je bilo že prej omenjeno, izmenjav gest, besed in gibov. Vendar 

je pa tudi res, da medosebni odnos lahko obstaja tudi brez neposrednih tovrstnih interakcij, 

kot na primer odnos med osebami, ki so ločene druga od druge (Ule 2009, str. 316–317). 

Potemtakem lahko obstaja medosebni odnos tudi na spletnih socialnih omrežjih, saj so osebe 

med seboj fizično ločene ena od druge, povezuje jih samo računalniško oziroma internetno 

omrežje, ki jim omogoča vzpostavljanje stika. 

 

2.3.1 Medosebno komuniciranje  

 

Medosebno komuniciranje v najširšem pomenu lahko razumemo kot »kakršno koli verbalno 

ali neverbalno vedenje, ki ga zazna druga oseba«. Bolj specifično pa ga opredelimo kot 

sporočilo, ki ga pošiljatelj zavestno pošlje prejemniku (ali več prejemnikom), z namenom 
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vplivanja na njegovo oziroma njihovo vedenje. Torej je sam namen medosebne komunikacije 

vplivati na drugo osebo, jo spremeniti (Lamovec 1993, str. 33).  

 

Uletova (2009, str. 21) definira medosebno komuniciranje, kot »dogajanje, za katerega so 

značilni navzočnost ekspresivnih dejanj pri eni ali več osebah, zavestna ali nezavedna zaznava 

takšnih dejanj pri drugih ljudeh in povratno opazovanje, da takšno ekspresivno dejanje 

zaznavajo drugi«.  

Lamovec (1993, str. 33) pa medosebno komunikacijo definira kot »proces, v katerem vsi 

udeleženci sprejemajo, pošiljajo in interpretirajo sporočila oziroma znake, ki so nosilci 

določenega pomena«. Ves ta proces, pa se pogosto odvija istočasno.  

»Medosebno komuniciranje se odvija v fizični bližini udeležencev«. V angleški literaturi 

pogosto zasledimo izraz »face-to-face«, ki torej govori o vidni bližini, česar pa na primer pri 

računalniško posredovani komunikaciji ni (Trček 1998, str. 7). Medosebna komunikacija  »je 

dosledno dvosmerna, vključuje povratno zvezo in ima vzpostavljen »feedback« kot bistveni 

pogoj« (Trček 1998, str. 82).  

 

2.3.2 Posredovano komuniciranje VS. neposredovano medosebno komuniciranje 

(bistvene razlike) 

 

Do sedaj sta bili predstavljeni tako računalniško posredovano kot medosebno komuniciranje, 

kjer lahko vidimo, da je elektronsko oziroma posredovano komuniciranje po načinu 

komuniciranja precej podobno medosebnemu komuniciranju (Ule 2005, str. 400). Vseeno pa 

obstaja nekaj pomembnih razlik, ki so v nadaljevanju predstavljene.  

 

Prva izmed pomembnih razlik je v tem, da pri posredovanem komuniciranju obstaja med 

pošiljateljem sporočila in prejemnikom komunikacijski kanal, ki ga v neposredovani 

komunikaciji ni, saj med pošiljateljem in prejemnikom sporočila ni nobenega posrednika. 

Razlika je tudi v tem, da je posredovano komuniciranje bistveno manj učinkovito od 

neposredovanega komuniciranja, saj pri posredovani komunikaciji ni možen takojšnji 

»feedback« oziroma povratna informacija. Na samo učinkovitost pa vplivajo tudi možne 

motnje, ki se lahko pojavijo v komunikacijskem kanalu (Ucman 2003, str. 5).  

 

Naslednja razlika je v tem, da pri posredovanem komuniciranju pogosto komuniciramo z 

anonimnimi osebami in tako »smo omejeni v odnosnem in neverbalnem komuniciranju« (Ule 
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2005, str. 400). »Tako lahko postane prav vsak sporočevalec in prav vsak se lahko s svoje 

strani vmeša v produkcijo sporočil, pri čemer prostorska razdalja ne igra nobene vloge več« 

(Ule 2009, str. 400).  

 

Nekatere raziskave potrjujejo, da naj bi bilo v posredovanem komuniciranju v primerjavi z 

medosebnim komuniciranjem, več izrazov borbe in nasprotovanja, ter da je poslanih več k 

nalogam usmerjenih sporočil (Ule 2005, str. 401–402). Tako nekateri raziskovalci 

ugotavljajo, da je pri posredovanem komuniciranju težje priti do konsenza oziroma 

soglasja/dogovora kot pri neposrednemu komuniciranju (iz oči v oči), kateri tudi opozarjajo 

na to, da je posredovano medosebno komuniciranje bolj storilnostno usmerjeno kot 

neposredno komuniciranje (Ule 2009, str. 401). 

Z omenjenima raziskovalcema se strinjajo tudi anketiranci, ki smo jih leta 2011 anketirali v 

zvezi s seminarsko nalogo z naslovom »Sodobna komunikacija mladih«, kjer smo prišli do 

ugotovitve (glej spodnji Graf 2.1), da se tudi naši anketiranci v večini strinjajo s trditvijo, teh 

je 62 %, da je v elektronskem komuniciranju oziroma posredovanem komuniciranju težje priti 

do soglasja kot pa pri neposredni komunikaciji (iz oči v oči). Le 19 % anketiranih se s to 

trditvijo ne strinja, ostalih 16 % pa je nekje vmes. 

 

Graf 2.1: Lažja pot do konsenza 

Pri posredovanem komuniciranju je težje priti do 

konsenza (soglasja) kot pri neposredovani komunikaciji 

27%

35%

19%

16%
3%

popolnoma se strinjam

strinjam se

niti se ne strinjam niti se

strinjam

ne strinjam se

sploh se ne strinjam

 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2011). 

 

Naslednja razlika je v tem, da posredovano komuniciranje poteka počasneje kot 

neposredovano – iz oči v oči. Posredovano komuniciranje v primerjavi z neposredovanim 

potrebuje predvsem več časa, če želi postati oziroma doseči enake učinke kot komunikacija iz 

oči v oči. Če pa v posredovani komunikaciji ni časovnih omejitev, lahko ljudje dosežejo zelo 
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podobne ravni izražanja in razvoja odnosov kot pri neposredovani medosebni komunikaciji iz 

oči v oči (Ule v Oblak-Črnič in Luthar 2009, str. 135–136).  

 

In še zadnja izmed pomembnih razlik med posredovanim komuniciranjem in komuniciranjem 

iz oči v oči je, da preko profilov na spletu tujcem pustimo vpogled v naša življenja. V realnem 

življenju pa ponavadi najprej človeka dobro spoznamo, preden mu dovolimo vpogled v našo 

zasebnost, na spletu pa to je popolnoma drugače. Na spletnih socialnih omrežjih smo bolj 

izpostavljeni spletnim kriminalcem in nadlegovalcem, ki naše podatke lahko zlorabijo v slabe 

namene. Vendar ravno anonimnost (kot je bilo že prej predstavljeno) je tista bistvena 

značilnost, ki uporabnika spletnega socialnega omrežja opogumi in mu omogoča, da pove 

mnogo več kot bi si upal v neposredovani komunikaciji (iz oči v oči) (Glotić 2011, str. 19), to 

pa je še zlasti mladim zanimivo.  

 

2.3.3 Sodobni medosebni odnosi mladih na spletnih socialnih omrežjih  

 

Danes se vse spreminja s svetlobno hitrostjo. In tako tudi naši medosebni odnosi, saj nam vse 

bolj primanjkuje časa za bližnje in tako tudi za samo komunikacijo med njimi ter ohranjanje 

odnosov z  njimi. Po drugi strani pa mladi vse bolj stopamo v medosebne odnose na drugačen 

način, katerega nam omogočajo spletna socialna omrežja. Tako lahko s pomočjo spletnih 

socialnih omrežij gradimo ter vzdržujemo svoje odnose. Danes izbiramo drugačno 

komunikacijo, ki je za nas preprostejša od komunikacije iz oči v oči, saj nam vzame precej 

manj časa. 

 

Medosebne odnose v sodobnih družbah vse pogosteje razumemo kot skupke ali zaporedja 

»stikov« (ang. connections). Danes ljudje ne govorijo, da so v odnosu, temveč, da so 

povezani. Tako namesto, da bi govorili o partnerjih v odnosih, raje govorimo o omrežjih. V 

sedanjem času socialnim odnosom bolj ustreza fragmentiranost, ohlapnost stikov in omrežij in 

zaradi tega se nam zdijo stiki in omrežja ustreznejši termin od odnosov (Ule 2009, str. 407). 

Današnji medosebni odnosi mladih vedno bolj temeljijo na posredovanih interakcijah, na 

primer po spletnih socialnih omrežjih. Tako pa se s tem izrine neposredne, medosebne odnose 

in postajajo odnosi vedno bolj površinski, brezosebni in manj trdni. Postavlja se vprašanje, ali 

spletna socialna omrežja slabijo ali povečujejo pomen socialnih omrežij za mlade in ali 

spreminjajo njihove medosebne odnose (Vehovar 2007, str. 194). 
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Do sedaj smo lahko ugotovili, da so spletna socialna omrežja spremenila način 

posameznikovega komuniciranja, ter obliko njihovih odnosov. Nova socialna omrežja 

omogočajo posameznikom, da ustvarijo osebni profil in se povežejo z drugimi posamezniki, s 

katerimi lahko vzpostavljajo »odnose«. Tako lahko rečemo, da so danes spletna socialna 

omrežja postala eno izmed poglavitnih in najbolj priljubljenih orodij komuniciranja, s 

katerimi mladi ohranjajo njihove medosebne odnose (Rhoades in drugi, 2009), tako, da jim 

omogočajo ohranjanje stikov s prijatelji iz resničnega življenja, pomagajo jim pri obnavljanju 

odnosov s starimi prijatelji ali pa celo pomagajo pri nastajanju novih odnosov (Social 

networking websites review, 2012).  

 

Ferličeva in Nagličeva (2011, str. 11) pravita, da je »kakovost vrstniških, zlasti pa prijateljskih 

odnosov v mladostništvu najboljši napovednik posameznikovega prilagajanja v odraslosti«. 

Mladostniki, ki ne uspejo vzpostaviti zadovoljivih medosebnih odnosov z vrstniki v obdobju 

zgodnjega odraščanja, imajo kasneje v življenju veliko težav pri navezovanju stikov in tako 

pri ustvarjanju dobrih medosebnih odnosov. 

Današnja mladina preživlja prosti čas največkrat kar v lastni sobi, kjer so opremljeni z novo 

tehnologijo in kjer gradijo svoje medosebne odnose. Mladi se morajo zavedati, da je njihov 

prosti čas vezan na odnose z drugimi vrstniki in prijatelji v resničnem življenju, in da tega ne 

morejo zamenjati z online odnosi, ki jim ne nudijo intenzivne medsebojne obogatitve, kot to 

nudijo odnosi v resničnem svetu. Spletna socialna omrežja kljub vsej svoji privlačnosti in 

pomembnosti ne morejo dati mladostniku tistega, kar potrebuje pri svojem odraščanju in kar 

mu lahko da skupina prijateljev in vrstnikov (Bajzek in drugi 2008, str. 278).  

»Britanska najstnica je storila samomor, potem ko so jo njeni »prijatelji« na Facebooku 

že dalj časa psihično zlorabljali. Skočila je s cestnega nadvoza in umrla pod kolesi 

avtomobilov. 15–letnica je sicer večino svojega prostega časa preživela pred 

računalnikom in na spletni strani Facebook, so povedali njeni starši« (Samomor zaradi 

Facebooka: Britanska najstnica je zaradi nesramnih spletnih sporočil skočila z mostu, 

2009).  

Tovrstne novice nas dandanes ne bi smele več presenečati, saj se vse vrti okrog spletnih 

socialnih omrežij, ki imajo zelo velik vpliv na mladino. Tako kot je tudi iz tega groznega 

dnevnikovega članka razvidno, da mladi ne ločujejo več med realnostjo ter virtualnostjo. 
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Internet ter drugi digitalni mediji imajo lahko tudi negativne socialnopsihološke učinke na 

posameznikove medosebne odnose (kot je razvidno tudi iz priloženega dnevnikovega članka), 

saj lahko pri posamezniku povečujejo socialno izolacijo.  

Sodobna informacijska tehnologija spodbuja ljudi, da se osredotočajo okrog medija 

komuniciranja, tako pa jih tudi spodbuja k temu, da so medosebni odnosi in stiki posredovani 

in da pozabljajo na socialni kontekst svojega početja. Tako so, na primer uporabniki spletnih 

socialnih omrežij hkrati socialno izolirani od svojega življenjskega socialnega okolja, in 

komunikacijsko povezani z osebami, s katerimi trenutno komunicirajo po internetu. 

»Virtualne skupnosti zamenjujejo fizično druženje in bližino skupnosti« (Ule 2005, str. 412–

413).  

 

Širjenje uporabe spletnih socialnih omrežij vpliva na socialne interakcije in na medosebne 

odnose med mladimi tako, da spreminja obstoječe medosebne odnose. Z neprestanim 

razvojem tehnologij se posamezniku poveča možnost izbire med različnimi komunikacijskimi 

napravami za komuniciranje s člani omrežij. Različna sredstva za komuniciranje omogočajo 

posameznikom premagovanje časovnih in geografskih ovir z osebami, s katerimi 

komunicirajo. S pojavom novih tehnologij so posamezniki neprestano dosegljivi. Spletna 

socialna omrežja omogočajo njihovim uporabnikom »večjo prilagodljivost in učinkovitost pri 

vzdrževanju stikov z drugimi osebami« (Vehovar 2007, str. 198–199). Torej imajo spletna 

socialna omrežja pomemben vpliv na življenja njihovih uporabnikov, še zlasti pa mladih, saj 

jim omogočajo izboljšanje in upravljanje družbenih interakcij.  

 

Danes mladi govorijo o tem, da jim spletna socialna omrežja (npr. Facebook) predstavljajo 

njihov pravi svet, svet, v katerem lahko vzdržujejo svoja prijateljstva, brez, da bi to počeli v 

resničnem svetu. In tako se kvarijo njihovi medosebni odnosi.  

Kaj bi mladi brez Facebooka? Danes obstajata dve vrsti resničnosti: prava, naravna resničnost 

in virtualna, umetna. Med njima seveda obstajajo bistvene razlike.   

Mnogi članki, govorijo o tem, da spletna socialna omrežja pri veliki večini ljudi, še zlasti pa 

med mladimi, zapolnjujejo veliko njihovega časa, ki ga tako izgubimo, namesto, da bi 

opravljali bolj pomembne stvari, na primer branje, druženje s prijatelji, itd. Danes lahko tudi 

spletna socialna omrežja predstavljajo zasvojenost, ki lahko vodi v resne psihološke bolezni, 

ravno tako kot droga. Facebook in podobna spletna socialna omrežja izčrpavajo človekove 

medosebne odnose, ki jih vodijo v t. i. »virtualne« odnose. 
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Na koncu lahko zaključimo, da spletna socialna omrežja pomembno vplivajo na medosebne 

odnose in spreminjajo njihovo nastajanje ter ohranjanje ter, so postala nepogrešljivi del 

življenja mladostnikov. In tako postaja tudi čedalje bolj razširjeno raziskovanje družbenih 

posledic uporabe spletnih socialnih omrežij (Vehovar 2007, str. 194). Prav v ta namen, je v 

nadaljevanju predstavljen vpliv spletnih socialnih omrežij na medosebne odnose mladih.  

 

2.4 Vpliv spletnih socialnih omrežij na medosebne odnose med mladimi  

 

Kot smo videli so nove komunikacijske tehnologije popolnoma spremenile socialne 

interakcije. Vse več ljudi, posebej pa mladih, se čedalje pogosteje poslužuje različnih 

tehnologij za ohranjanje in vzdrževanje stikov. Tako danes osebne stike nadomeščajo t. i.  

»virtualni stiki«, katere ohranjamo s pomočjo sodobne tehnologije. 

Pomembnost spletnih socialnih omrežij kot nov način komunikacije med mladimi je postalo 

danes zelo razširjen pojav, ki mnoge raziskovalce zanima, vendar se šele začenja razvijati, saj 

je ta način komunikacijske tehnologije komaj na začetku svojega »delovanja«, vendar se iz 

dneva v dan širi. Internet igra pri tem poglavitno vlogo, saj omogoča priključitev na spletna 

socialna omrežja in tako tudi pomembno vpliva na medosebne odnose.   

 

2.4.1 Socialni kapital in internet 

 

Internet je povezan s socialnim kapitalom. Tako Nie (Ellison in drugi, 2007), na primer, trdi, 

da naj bi uporaba interneta zmanjševala čas, ki ga posameznik preživi  »face-to-face« (iz oči v 

oči) z drugimi. Vendar je ta perspektiva dobila močno kritiko, saj nekateri raziskovalci trdijo, 

da je mogoče internetne interakcije dopolniti ali celo nadomestiti z realnim svetom. To 

potrjujejo tudi nekatere študije fizičnih (geografskih) skupnosti, kot so Netville skupnost v 

Torontu ali Blacksburg Electronic Village, ki so ugotovile, da so imele računalniško 

posredovane interakcije pozitivne učinke na posameznike in njihove interakcije s skupnostjo, 

vključenostjo in socialnim kapitalom.  

 

Hlebec in drugi (2006) (Zdešar in Kogovšek v Vehovar 2007, str. 197) preučujejo vpliv 

interneta na socialna omrežja. S preučevanjem so ugotovili, da imajo ljudje, ki uporabljajo 

internet nekoliko večja socialna omrežja kot tisti, ki interneta ne uporabljajo. »Omrežja 

uporabnikov interneta so manj »tradicionalna«. Uporabniki interneta se po socialno oporo 

pogosteje obračajo k prijateljem kot k sorodnikom in sosedom, člani njihovih omrežij pa so 
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tudi bolj geografsko oddaljeni. Internet je namenjen posameznikom kot nekakšno dopolnilo 

osebnemu komuniciranju, ki je najpogostejši in najbolj učinkovit način komuniciranja v 

medosebnih odnosih. Internet sam po sebi ne slabi medosebnih odnosov, ampak predstavlja le 

dodaten možen način komuniciranja med člani omrežij. Omogoča usklajevanje dejavnosti, ki 

se dogajajo na internetu, in dejavnosti, ki se dogajajo v fizičnem, realnem svetu.  

Tako so lahko spletna socialna omrežja dober pripomoček, posebej pa še za posameznike, ki 

imajo težave pri oblikovanju in vzdrževanju dobrih medosebnih odnosov. Nekatere raziskave 

so pokazale, da lahko spletna socialna omrežja pomagajo posameznikom, ki imajo nizko 

psihično počutje, ustvariti vezi s prijatelji in sosedi (Ellison in drugi, 2007).  

 

Raziskovalci gledajo na spletno socialno omrežje kot na učinkovit mehanizem za vzdrževanje 

in premostitev socialnega kapitala. Socialno omrežje pomaga uporabnikom vzdrževati 

socialni kapital s podporo obstoječih offline odnosov. Na primer, ko otrok maturira in gre na 

faks, ki je v drugem mestu, kjer ima prijatelje, postane ta oseba fizično ločena od svoje 

socialne mreže. Ampak, če so on in njegovi prijatelji prijavljeni na primer na spletno socialno 

omrežje Facebook lahko kljub razdalji še vedno vzdržujejo socialno mrežo (Ross, 2007).  

 

Danes smo še vedno priče razpravam med raziskovalci in socialnimi kritiki o tem, »ali splet 

izboljšuje ali slabša medosebne odnose in življenje v (realni) skupnosti«. Tako lahko ločimo 

pri raziskavah o socialnih učinkih uporabe spleta dve strani; in sicer na eni strani tiste, ki splet 

vidijo v pozitivni luči, in trdijo, da naj bi splet pozitivno učinkoval na mladostnikovo socialno 

angažiranostjo. Ti avtorji, so po Cerarjevi mnenja, da splet izboljšuje socialne odnose tako, da 

ljudi osvobaja omejitev geografske ločenosti, stigem zaradi bolezni, socialnih hib in 

osebnostnih lastnosti. Na drugi strani pa najdemo tiste, ki na to gledajo z negativnimi očmi, 

saj trdijo, da naj bi uporaba spleta povzročila veliko negativnih posledic pri mladostnikovi 

socialni mreži v vsakdanjem okolju. Po njihovem naj bi uporaba spleta povzročala socialno 

izolacijo in naj bi zmanjševala število vsakdanjih socialnih odnosov uporabnikov. Po 

njihovem mnenju uporabniki, ki strmijo v zaslone in komunicirajo z anonimnimi tujci skozi 

nadomestni medij (v tem primeru splet), izpuščajo »bogatost«, ki jo ponujajo odnosi v živo 

(Cerar 2007, str. 299–300).  

Tako vedno obstaja dva pola. Sami bi se bolj nagnili k prvemu polu, torej k prvi trditvi, da 

lahko splet in s tem imamo v mislih tudi spletna socialna omrežja resnično pomagajo 

nekaterim posameznikom, ki imajo v vsakdanjem življenju težave pri navezovanju odnosov 

oziroma stikov. Vendar, kot je bilo že do sedaj razvidno, imamo tudi pomisleke oziroma, še 
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vedno trdimo, da so resnični medosebni odnosi tisti, ki nam v življenje prinašajo srečo in brez 

katerih ne moremo oziroma jih ne moremo nadomestiti z »online« odnosi, kjer sočloveku ne 

moremo zreti v oči, torej mu ne zremo v dno duše. Tako smo pristaši neposredovanih 

medosebnih odnosov, saj le-ti nudijo pravo globino odnosa oziroma, kot je bilo zgoraj 

omenjeno pravo »bogatost«. 

 

Internet pa lahko nudi svojim uporabnikom veliko koristnih storitev (npr. elektronska pošta in 

spletna socialna omrežja), ki lahko večajo intenzivnost njihovih odnosov z njihovimi 

bližnjimi. To pa kažejo tudi rezultati empirične raziskave, ki je bila izvedena leta 2006 na 

naključnem vzorcu 935 mladih američanov (starih od 12 do 17 let). V tej raziskavi so prišli do 

ugotovitve, »da kar 91 odstotkov vseh anketiranih najstnikov, ki uporabljajo spletna socialna 

omrežja to počnejo zaradi tega, da obdržijo stike s svojimi prijatelji, s katerimi se tudi v živo 

pogosto srečujejo, medtem ko jih 82 odstotkov uporablja tovrstne storitve z namenom 

obdržati stik s prijatelji, ki jih ne videvajo pogosto« (Lenarčič 2010, str. 66). 

 

Za diplomsko delo pa je še kako zanimiva empirična študija, ki je bila izvedena leta 2008 in, 

ki so jo izvedli pri Universal McCann. Ta omenjena študija je bila izvedena na globalnem 

vzorcu 17.000 rednih uporabnikov storitev interneta starih od 16 do 54 let. Iz tabele, ki jo je 

avtor Lenarčič priložil v svoji knjigi, in ki je tudi spodaj priložena (glej tabelo 2.2), vidimo, da 

večina rednih uporabnikov internetnih storitev še vedno raje ohranja stike in s tem tudi 

medosebne odnose s prijatelji preko neposredne komunikacije (iz oči v oči), saj je teh kar 86,3 

odstotkov, sočasno s tem pa postajajo vedno bolj pomembni tehnološki kanali (Lenarčič 2010, 

str. 66). Tako, da se mladi, kljub porastu uporabe spletnih socialnih omrežij zavedajo, da je za 

pristne medosebne odnose potreben osebni stik, ki ga pa spletna socialna omrežja ne morejo 

nadomestiti.  

 

Tabela 2.2: Sredstvo/način ohranjanja stikov s prijatelji (Kako ohranjate stike s prijatelji?)  

Sredstvo/način Ohranjanje stika s prijatelji (%) 

neposredno 86,3 

elektronska pošta 79,4 

telefon 82,4 

instant messenger 66,9 

osebni blog 31,1 

sociabilna programska oprema 45,7 

navadno pismo 39,2 

Vir: Lenarčič (2010, str. 66) 
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V kontekstu teme, ki jo avtor Lenarčič preučuje, podaja v nadaljevanju pomembno 

ugotovitev, ki so jo ugotovili Wellman in drugi in ta je, »da se s tem, ko število prejete in 

poslane elektronske pošte narašča, število interakcij v fizičnem svetu ter telefonskih klicev ne 

zmanjšuje«. Vendar tu Lenarčič poda še drugo stran zgodbe, ko iz anketne raziskave 

uporabnikov storitev interneta, ki sta jo izvedla avtorja Nie in Erbring leta 2000, kjer sta prišla 

povsem do nasprotnih ugotovitev. Njuni rezultati kažejo, da uporabniki storitev interneta v 

primerjavi z obdobjem, ko še niso bili uporabniki, namenijo 5 odstotkov manj časa 

obiskovanju družabnih dogodkov, 9 odstotkov manj časa druženju z družinskimi člani in 9 

odstotkov manj časa neposrednemu druženju s prijatelji. Na koncu pa avtorja zaključita, »da 

več ur, ko posamezniki uporabljajo internet, manj časa namenijo neposrednemu druženju« 

(Lenarčič 2010, str. 67). Če pogledamo objektivno smo tudi sami mnenja, da nam internet,  

posebej pa še tako danes zloglasna spletna socialna omrežja, krajšajo čas, ki smo ga prej 

porabili za druženje s prijatelji in bližnjimi, kot to potrjujejo zgoraj omenjeni podatki. Tako se 

dandanes raje pogovarjamo online, kot pa da bi si privoščili dolg klepet ob kavici iz oči v oči.  

 

Iz omenjenih raziskav, ki jih je v svoji knjigi »Socialni kapital v virtualnih skupnostih« 

omenil Lenarčič (2010, str. 68), vidimo, da so si ugotovitve raziskav nasprotujoče. Kljub 

temu, pa postajajo spletna socialna omrežja vse bolj dopolnilna dejavnost družabnim 

dejavnostim posameznikov v realnem svetu in ne njihova zamenjava.  

Putnam pa trdi ravno obratno; saj pravi, »da imajo novi mediji negativen vpliv na medsebojno 

druženje posameznikov«. Putnam to argumentira s tem, da naj bi se posamezniki zaradi 

uporabe IKT3 zapirali v domove, namesto, da bi se medsebojno družili v javnih prostorih. 

Vendar kasneje leta 2003 svoje prepričanje začne spreminjati, saj iz kasnejših delov začne 

ugotavljati, da so IKT zelo pomembne kot podpora in spodbuda dolgoročnih oblik skupnosti. 

Ti, t. i. »novi mediji« lahko pomenijo grožnjo medosebnim odnosom, če jih ne pravilno 

uporabljamo. Potrebno se je zavedati resničnega in virtualnega sveta in da to ni eno in isto. Če 

ta dva svetova združimo in se ju dejansko zavedamo, ter se zavedamo njunih razlik, nam 

lahko pomagata, tako kot je Putnam kasneje ugotovil (Lenarčič 2010, str. 68).  

 

Na drugi strani pa najdemo raziskavo iz leta 2006, ki je bila opravljena med mladimi 

uporabniki spletnih forumov in klepetalnic in je bila širšega značaja. V raziskavi so 

raziskovalci ugotavljali »razlike v pogostosti komuniciranja z znanimi in neznanimi 

                                                 
3 IKT - Informacijsko-komunikacijska tehnologija. 
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sogovorniki v virtualnem okolju ter razlike v številu prijateljev istega in različnega spola v 

virtualnem in realnem okolju kot posledice različne stopnje somovrednotenja pri 

mladostnikih« (Cerar 2007, str. 301). Za samo diplomsko nalogo je zanimivo to, da je 

raziskava pokazala, da je virtualno okolje za razliko od realnega okolja socialni prostor, v 

katerem je status udeležencev komunikacije v veliki meri izenačen. Virtualni prostor naj bi 

tako nekaterim posameznikom vendarle odpiral nove možnosti pri navezovanju stikov in 

zadovoljevanju njihovih potreb po socialnih interakcijah. Še posebno, če so te v njihovem 

vsakdanjem okolju okrnjene – tako zaradi zunanjih okoliščin kot določenih osebnostnih 

lastnosti posameznikov (Cerar 2007, str. 306).  

Mladostniki, ki uporabljajo spletna socialna omrežja, ustvarjajo virtualne odnose, ki na mnoge 

pozitivno vplivajo, saj se lahko nekateri mladostniki v realnem življenju znajdejo v velikih 

težavah pri vzpostavljanju stikov oziroma grajenju odnosov. V virtualnem prostoru pa to 

lahko počnejo brez težav. Ravno tako kot v resničnem svetu tudi v virtualnih odnosih iščejo 

prave prijatelje, družbeno podporo ter občutek pripadnosti (Cerar 2007, str. 308).  

 

Danes ne moremo mimo tega, da se svet iz dneva v dan spreminja in tako je danes skoraj vse 

povezano preko interneta. Pri uporabi spletnih socialnih omrežij pa je potrebna previdnost, saj 

ne smejo poseči v naš resnični svet in ga zamegliti. Potrebno se je zavedati, da so spletna 

socialna omrežja le sredstva pri ohranjanju odnosov oziroma stikov, in da jih v resničnem 

svetu ne morejo nadomestiti.  

 

3. EMPIRIČNI DEL  

 

 

Empirični del diplomske naloge smo razdelili na dva dela; in sicer, na kvantitativni del in na 

kvalitativni. V prvem kvantitativnem delu smo opravili anketni vprašalnik, ki smo ga  

razdelili na eno osnovno šolo, na eno srednjo šolo, ter med skupino animatorjev in birmancev 

v goriški regiji. V kvalitativnem delu, pa smo svoje rezultate nadgradili s pomočjo dveh 

intervjujev – z  izr. prof. dr. Zalokar-Divjak Zdenko, ki je kompetentna na področju 

medosebnih odnosov, ter Mihom Kramlijem, ki deluje na področju zasvojenosti z internetom 

v Novi Gorici, kjer smo tako pridobili še strokovni pogled iz prve roke. 
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3.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

 

Glede na že obstoječe raziskave in pregledano literaturo smo si za svojo raziskovalno nalogo 

postavili raziskovalni problem, in sicer preučiti ali lahko, ter kako spletna socialna omrežja 

vplivajo na same medosebne odnose med mladimi. V teoretičnem delu diplomske naloge so 

predstavljene nekatere obstoječe raziskave na temo spletnih socialnih omrežij in njihov vpliv 

na medosebne odnose mladih. Kot pa smo že omenili, je to področje raziskovanja dokaj novo, 

tako, da smo želeli s svojima raziskavama to dopolniti oziroma preveriti za izbrano 

geografsko področje.   

 

3.2 Namen in cilji raziskave 

 

Osnovni namen in cilj diplomske naloge je preveriti, ali lahko ter kako spletna socialna 

omrežja vplivajo na medosebne odnose med mladimi.  

Spletna socialna omrežja so postala v zadnjem času zelo zanimiv ter zelo razširjen fenom, 

zlasti med mladimi, ki so jih tako rekoč zasužnjili. In prav zaradi tega nas je zanimalo, v 

kolikšni meri so spletna socialna omrežja prisotna pri današnji mladini.  

 

Z opravljenima raziskavama, tako kvalitativno in kvantitativno, bomo preverili postavljene 

hipoteze tako, da jih bomo ali ovrgli ali potrdili.  

 

3.3 Kvantitativni del 

 

3.3.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteze kvantitativne paradigme raziskovanja 

 

Raziskovalna vprašanja kvantitativne raziskave so: 

V1: Ali mladi poznajo in uporabljajo spletna socialna omrežja? 

V2: Zakaj mladi uporabljajo spletna socialna omrežja? 

V3: Ali lahko medosebni odnosi preko spletnih socialnih omrežij nadomestijo neposredne 

medosebne odnose?  

V4: Zakaj je uporaba spletnih socialnih omrežij tako priljubljena in razširjena med mladimi? 

V5: Katera komunikacija prevladuje pri mladostnikih? 

V6: Ali lahko »druženje« na spletnih socialnih omrežij nadomešča druženje v resničnem 

svetu? 
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V7: Ali obstajajo razlike glede na spol pri ohranjanju medosebnih odnosov preko spletnih 

socialnih omrežij? 

V8: Ali mlajšim uporabnikom spletnih socialnih omrežij srečanja online, v večji meri 

nadomeščajo srečanja v živo, v primerjavi s starejšimi uporabniki? 

V9: Ali se ženske raje družijo s svojimi prijatelji online, preko spletnih socialnih omrežij, ali 

se raje družijo z njimi v živo, v primerjavi z moškimi? 

V10: Kdo, glede na spol, se počuti bolj sproščen v posredovani komunikaciji, kot pa v 

neposredovani komunikaciji (iz oči v oči)? 

 

S pomočjo statističnih analiz, ki jih bomo opravili v kvantitativnem delu, bomo lahko potrdili 

ali ovrgli naslednje hipoteze: 

H1: Mladi poznajo in uporabljajo spletna socialna omrežja.  

H2: Mladi uporabljajo spletna socialna omrežja predvsem za vzdrževanje že vzpostavljenih 

medosebnih odnosov v resničnem svetu, v manjši meri pa za vzpostavljanje novih 

medosebnih odnosov.  

H3: Medosebni odnosi, ki nastanejo s pomočjo spletnih socialnih omrežij, ne morejo 

nadomestiti resničnih neposrednih medosebnih odnosov.  

H4: Uporaba spletnih socialnih omrežij omogoča njihovim uporabnikom preprostejše 

vstopanje v odnose in izstopanje iz njih. 

H5: Mladi porabijo več časa za komunikacijo s svojimi prijatelji s pomočjo spletnih socialnih 

omrežij (posredovana komunikacija) kot za neposredovano komunikacijo (iz oči v oči). 

H6: Druženje preko spletnih socialnih omrežij pri mladih nadomešča srečanja v živo.  

H7: Ženske se v povprečju lažje pogovarjajo in ohranjajo oziroma vzdržujejo medosebne 

odnose online, preko spletnih socialnih omrežij kot v živo, v primerjavi z moškimi. 

H8: Osnovnošolcem srečanja online preko spletnih socialnih omrežij, v večji meri 

nadomeščajo srečanja v živo, v primerjavi s srednješolci.  

H9: Ženske se raje družijo s svojimi prijatelji preko spletnih socialnih omrežij v primerjavi z 

moškimi. 

H10: Moški so bolj sproščeni v posredovani komunikaciji v primerjavi z ženskami. 
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3.4 Metodologija  

 

3.4.1 Predstavitev baze podatkov in opis vzorca 

 

Anketni vprašalnik zajema 16 vprašanj zaprtega tipa. Na začetku smo najprej postavili tri 

demografska vprašanja, in sicer spol, starost in letnik šolanja. Pri sestavljanju vprašanj smo 

poskušali biti čim bolj objektivni, saj anketirancem nismo želeli vsiljevati svojih idej. Primer 

anketnega vprašalnika se nahaja v poglavju priloge, pod Priloga 1. 

 

Anketiranje se je izvajalo v mesecu aprilu in maju; in sicer: od 24. aprila, 2012 do 15. maja, 

2012. Razdeljenih je bilo 150 anketnih vprašalnikov med osnovnošolce in srednješolce 

goriške regije. Končno število anketnih vprašalnikov, ki so bili pravilno izpolnjenji in 

vključeni v nadaljnjo analizo je znašalo 142. 

 

V anketni vprašalnik je bila zajeta populacija mladih iz goriške regije, starih od 13. do 18. 

leta. Pri anketnemu vprašalniku so sodelovale dve goriški šoli, in sicer: Osnovna šola Šempas, 

Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica, ter ena skupina, ki predstavlja 

osnovnošolce in srednješolce iz občine Šempeter–Vrtojba. 

 

Demografski podatki o anketiranih:  

 

Graf 3.1: Struktura anketirancev po spolu 

Struktura anketirancev po spolu

44%

56%

moški

ženske

 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012). 
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Kot vidimo iz zgornjega grafa, je bilo v raziskavo zajetih več žensk kot moških, saj je bilo teh 

56%, kar predstavlja 79 anketirancev, medtem ko je bilo moških 44%, kar predstavlja 63 

anketiranih mladih. 

 

Tabela 3.1: Starost anketirancev 

 N Aritmeti

čna 

sredina 

Standard

ni 

odklon 

Koeficient 

sploščenosti  

Koeficient 

asimetričnosti  

Minim

um 

Maksim

um 

Starost  

(v letih) 

142 15,28 1,32 -,89 ,29 13,00 18,00 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012) 

 

Graf 3.2: Starost anketirancev 
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Vir: Peršič, lastna raziskava (2012). 

 

Povprečna starost anketiranih je bila 15,28 let. Najmlajši anketiranec je star 13 let, najstarejši 

pa 18 let. Na podlagi standardnega odklona, ki znaša 1,32 lahko ugotovimo, da se letnice 

rojstva iz vzorca razlikujejo za + in – 1,32, to pa pomeni, da približno 2/3 (68%) anketirancev 

iz vzorca je starih med 13,96 in 16,6 let. 

 

Kot vidimo iz spodnjega grafa je bilo v raziskavo zajetih malenkostno več osnovnošolcev, kot 

srednješolcev, saj je teh skupaj 73%, srednješolcev pa 69%.  
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Graf 3.3: Letnik šolanja 
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Vir: Peršič, lastna raziskava (2012). 

 

3.4.2 Opis spremenljivk  

 

Na samem začetku anketnega vprašalnika, smo operirali s tremi neodvisnimi 

spremenljivkami, ki so služile predvsem kot statistična podlaga za samo strukturo 

anketirancev. Te spremenljivke so sledeče:  

 V1: Spol: anketiranci so izbirali med dvema odgovoroma moški – M (vrednost 1) in 

ženski – Ž (vrednost 2). Spremenljivka je kategorična. 

 V2: Starost v letih: anketiranci so povedali svojo letnico rojstva. Spremenljivka je 

numerična.            

 V3: Letnik šolanja: anketiranci so izbirali med šestimi možnimi razredi; od 8. razreda 

devetletke, do 3. letnika srednje šole. Spremenljivka je kategorična.  

 

V nadaljevanju naloge pa smo uporabili še deset  spremenljivk, in sicer pet kategoričnih in pet 

numeričnih:  

 V4: Uporaba spletnih socialnih omrežij: anketiranci so morali odgovoriti na vprašanje, 

ali uporabljajo spletna socialna omrežja, pri čemer, so imeli na voljo, dva možna 

odgovora; da (1) in ne (2). Spremenljivka je kategorična.  

 V9: Najpogostejši razlog uporabe spletnih socialnih omrežij: anketiranci so izbirali 

med devetimi možnimi odgovori. Spremenljivka je kategorična.  
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 V10: Prosti čas: anketiranci so morali izmed šestih možnih odgovorov izbrati 

najprimernejšega za njih. Spremenljivka je kategorična.  

 V11a: Spletno socialno omrežje je postalo del mojega življenja: anketiranci so izbirali 

med petimi možnimi odgovori, in sicer; od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se z omenjeno 

trditvijo sploh ne strinjajo, 2, da se ne strinjajo, 3, da se niti ne strinjajo, niti se 

strinjajo, 4, pomeni, da se strinjajo in 5, da se popolnoma strinjajo. Spremenljivka je 

numerična.  

 V11b: Zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji: anketiranci so izbirali med petimi 

možnimi odgovori, in sicer; od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se z omenjeno trditvijo sploh 

ne strinjajo, 2, da se ne strinjajo, 3, da se niti ne strinjajo, niti se strinjajo, 4, pomeni, 

da se strinjajo in 5, da se popolnoma strinjajo. Spremenljivka je numerična. 

 V11c: Lažje se je pogovarjati in vzdrževati stike online, preko spletnih socialnih 

omrežij, kot pa v živo: anketiranci so izbirali med petimi možnimi odgovori, in sicer; 

od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se z omenjeno trditvijo sploh ne strinjajo, 2, da se ne 

strinjajo, 3, da se niti ne strinjajo, niti se strinjajo, 4, pomeni, da se strinjajo in 5, da se 

popolnoma strinjajo. Spremenljivka je numerična. 

 V11e: Srečanja online, preko spletnih socialnih omrežij, pri meni nadomeščajo 

srečanja v živo: anketiranci so izbirali med petimi možnimi odgovori, in sicer; od 1 do 

5, kjer 1 pomeni, da se z omenjeno trditvijo sploh ne strinjajo, 2, da se ne strinjajo, 3, 

da se niti ne strinjajo, niti se strinjajo, 4, pomeni, da se strinjajo in 5, da se popolnoma 

strinjajo. Spremenljivka je numerična. 

 V15: V kateri komunikaciji se počutite bolj sproščeni in se lažje izražate: anketiranci 

so izbirali med tremi možnimi odgovori. Spremenljivka je kategorična.  

 V16: Za katero komunikacijo s prijatelji porabite več časa: anketiranci so morali 

izbrati med dvema odgovoroma. Spremenljivka je kategorična.  

 V17: Se strinjate s trditvijo, da kljub veliki pestrosti sodobne komunikacije, je še 

vedno osebni stik kvalitetnejši, pristni in izraža globino komuniciranja med 

posamezniki, kar pa npr. internetna komunikacija (npr. Facebook) ne omogoča: 

anketiranci so izbirali med petimi možnimi odgovori, in sicer; od 1 do 5, kjer 1 

pomeni, da se z omenjeno trditvijo sploh ne strinjajo, 2, da se ne strinjajo, 3, da se niti 

ne strinjajo, niti se strinjajo, 4, pomeni, da se strinjajo in 5, da se popolnoma strinjajo. 

Spremenljivka je numerična. 
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3.4.3 Predstavitev uporabljenih metod raziskovanja za dokazovanje hipotez   

 

Za kvantitativno analizo smo s statističnim programom PSPP na podlagi izbranih 

spremenljivk za potrebe diplomske naloge izvedli naslednje statistične metode: 

 

 Aritmetična sredina: oziroma povprečje. Je najbolj pogosta srednja vrednost (Brvar 

2007, str. 69). 

 Standardni odklon: je mera razpršenosti (Manoilov 2010, str. 53). Standardni odklon 

nam pove, za koliko se v povprečju odklanjajo posamezne vrednosti od aritmetične 

sredine (Brvar 2007, str. 109).  

 Koeficient asimetričnosti: pokaže, ali je spremenljivka normalno porazdeljena. 

Koeficient se mora nahajati med -1 in +1 (Manoilov 2010, str. 53). 

 Koeficient sploščenosti: pokaže, ali je spremenljivka normalno porazdeljena. 

Koeficient se mora nahajati med -1 in +1 (Manoilov 2010, str. 53). 

 

Pri bivariatni analizi smo uporabili:  

 T-test za neodvisna vzorca, kjer smo primerjali aritmetične sredine numerične 

spremenljivke za vsakega izmed dveh odgovorov kategorične spremenljivke (za dve 

neodvisni skupini) (Manoilov 2010, str. 58). 

 Enosmerno analizo variance (ang. One Way ANOVA), kjer smo primerjali aritmetične 

sredine numerične spremenljivke za vsakega izmed odgovorov kategorične 

spremenljivke, pri čemer je imela izbrana kategorična spremenljivka več kot dva 

možna odgovora (Manoilov 2010, str. 60). 

 Hi-kvadrat test, ki smo ga uporabili pri dokazovanju zadnjih veh hipotez, kjer smo 

imeli dve kategorični spremenljivki. Z omenjenim testom smo preverjali ali sta izbrani 

kategorični spremenljivki med seboj povezani (Manoilov 2010, str. 62).  

 

3.4.4 Postopek zbiranja podatkov, morebitne omejitve in etična vprašanja 

 

Na samem začetku raziskovanja, preden smo anketni vprašalnik razdelili, smo opravili manjšo 

pilotno raziskavo na vzorcu petih ljudi, v slučaju, da bi odkrili kakšne nejasnosti glede samih 

vprašanj.  
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Podatki za raziskavo so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, kjer so anketiranci 

odgovarjali na 16 vprašanj zaprtega tipa. V anketnem vprašalniku je vprašanje številka 4, 

ločilo med uporabnike in neuporabnike spletnih socialnih omrežij. Anketni vprašalnik je vsem 

anketirancem zagotavljal anonimnost.  

Prvi sklop vprašanj, od 1. do 3. vprašanja, vsebuje vprašanja, ki so demografskega značaja 

(spol, starost in letnik šolanja). Drugi sklop vprašanj, od 4. do 8. vprašanja, se navezuje 

predvsem na uporabnike spletnih socialnih omrežij. Tretji in zadnji sklop vprašanj, od. 8. do 

16. vprašanja, pa se navezujejo predvsem na neposredne medosebne odnose mladih, čeprav se 

tudi v tem drugem sklopu pojavijo vprašanja, ki so vezana na spletna socialna omrežja.  

 

Največja omejitev raziskave je sam vzorec, saj je nereprezentativen, torej rezultatov iz 

opravljene raziskave ne gre posploševati na celotno populacijo mladih. Pridobljeni rezultati, 

ki so predstavljeni v empiričnem delu (kvantitativni del) veljajo torej samo za ta izbrani 

vzorec.  

 

3.4.5 Metoda obdelave 

 

Podatki, zbrani v anketnem vprašalniku, so bili obdelani v statističnem programu PSPP in v 

programu Microsoft Office Excel 2003. Obdelava podatkov je bila kvantitativna. Rezultati so 

v nalogi prikazani s pomočjo grafov in tabel.  

 

3.5 Rezultati in interpretacija   

 

Graf 3.4: Uporaba spletnih socialnih omrežij 

Ali uporabljate spletna socialna omrežja?

97%

3%

da

ne

 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012). 
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Zgornji graf nam jasno prikaže, da so spletna socialna omrežja zelo prisotna pri današnji 

mladini, saj jih skoraj vsi anketiranci uporabljajo. Kot vidimo jih je teh 97% (kar predstavlja 

138 anketirancev), medtem ko le slabe 3%  (4 anketiranci) anketiranih ne uporablja spletna 

socialna omrežja.  

 

Graf 3.5: Najpogosteje uporabljeno spletno socialno omrežje 

Najpogosteje uporabljeno spletno socialno omrežje 
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Vir: Peršič, lastna raziskava (2012). 

 

Kot vidimo iz zgornjega grafa, je najbolj razširjeno in največ uporabljeno spletno socialno 

omrežje med mladimi Facebook. Spletno socialno omrežje MySpace pa med anketiranimi 

mladimi ni priljubljeno, saj se niti enkrat ne pojavi.  

 

Graf 3.6: Razlogi za neuporabo spletnih socialnih omrežij 

Zakaj ne uporabljate spletnih socialnih omrežij?
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Vir: Peršič, lastna raziskava (2012). 
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Tukaj nas je zanimalo, kaj je glavni vzrok pri neuporabnikih spletnih socialnih omrežij za 

neuporabo teh omrežij. Kot lahko vidimo iz zgornjega grafa, je najpogostejši razlog ta, da se 

ti mladi raje družijo s svojimi prijatelji v živo, kot da bi to počeli preko spleta, en anketirani 

pravi, da ga to ne zanima, enemu pa mu starši ne dovolijo. Za ostala dva razloga (nočem biti 

na ogled vsem in skrbi me, da bi bili moji osebni podatki zlorabljeni), ki sta bila navedena v 

odgovorih se noben ni odločil.   

 

Tabela 3.2: Koliko časa na dan povprečno uporabljate spletna socialna omrežja? 

 Vrednost 

spremenljivk  

Frekvenca Deleži Veljavni 

deleži  

Seštevek 

deležev   

od 0–30min  1 20 14,08 14,49 14,49 

od 30min-1h  2 38 26,76 27,54 42,03 

o 1h-2h 3 46 32,39 33,33 75,36 

od2h-3h 4 20 14,08 14,49 89,86 

več kot 3h 5 14 9,86 10,14 100,00 

  4 2,82 Manjkajoči  

Skupaj 142 100,0 100,0  

N Veljavni 138 

 Manjkajoči 4 

Aritmetična sredina  2,78 

Standardni odklon  1,17 

Koeficient sploščenosti  -,63 

Koeficient asimetričnosti  ,27 

Minimum  1,00 

Maksimum  5,00 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012) 

 

Zgornja tabela prikazuje koliko časa na dan v povprečju anketirani mladi preživijo na spletnih 

socialnih omrežij. Kot lahko vidimo jih največ preživi od 1 do 2 ure (33,3% anketirancev), 

več kot 3 ure pa jih preživi dobrih 10% anketirancev. Ta meja že preveč posega v 

mladostnikov čas in lahko privede do zasvojenosti. Tako v povprečju anketirani mladi 

preživijo na spletnih socialnih omrežij 2,8 ur , standardni odklon znaša 1,2, kar pomeni, da 

čas, ki ga preživijo na spletnih socialnih omrežij se giblje med 1,6 ure in 4 ure. 
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Tabela 3.3: Število prijateljev na spletnem socialnem omrežju  

 Vrednost 

spremenljivk  

Frekvenca Deleži  

manj kot 100 1 10 7,25 

od 100 – 250 2 27 19,57 

od 250 – 400 3 47 34,06 

od 400 – 500 4 19 13,77 

več kot 500 5 35 25,36 

  4 Manjkajoči 

 Skupaj 142 100,0 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012) 

 

Kot vidimo iz zgornje tabele imajo anketirani v povprečju največ med 250–400 online 

prijateljev, s katerimi se družijo preko spletnih socialnih omrežij. Sledijo jim tisti, ki jih imajo 

več kot 500 prijateljev. To je kar zaskrbljujoče, saj to kaže na trend, ki ga imajo omenjena 

omrežja na mlade; »več prijateljev kot imaš na Facebooku  več veljaš«.  

 

Tabela 3.4: Zakaj najpogosteje uporabljate spletna socialna omrežja?  

 Vrednost 

spremenljivk 

Frekvenca Deleži Veljavni 

deleži 

Seštevek 

deležev 

da preženem 

dolgčas 

1 47 33,10 34,06 34,06 

da ohranjam stike 

in odnose s svojimi 

prijatelji iz 

resničnega življenja 

2 28 19,72 20,29 54,35 

da ohranjam stike 

in odnose s 

prijatelji, s 

katerimi se v živo 

redko vidim 

3 24 16,90 17,39 71,74 

da navezujem nove 

stike 

4 15 10,56 10,87 82,61 

ker lahko ceneje 

pošiljam sporočila 

vsem 

5 8 5,63 5,80 88,41 

ker sem bolj 

sproščen/a pri 

pogovorih z 

drugimi kot v 

resničnem življenju  

6 6 4,23 4,35 92,75 

ker se tako počutim 

sprejetega v družbi 

7 3 2,11 2,17 94,93 

ker tako lahko 

pridobim pozornost 

8 1 ,70 ,72 95,65 
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ostalih  

ker lahko 

komuniciram z 

ljudmi, ki imajo 

podobne interese 

9 6 4,23 4,35 100,0 

  4 2,82 Manjkajoči  

 Skupaj 142 100,0 100,0  

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012) 

 

Kot vidimo iz zgornje tabele, mladi uporabljajo spletna socialna omrežja predvsem zato, da 

preženejo dolgčas, saj je teh kar dobrih 34%. Naslednji vzrok, ki sledi, je ohranjanje stikov in 

odnosov s svojimi prijatelji iz resničnega življenja. Iz tabele je tudi razvidno še, da anketirani 

mladi pogosto uporabljajo spletna socialna omrežja, zaradi cenejše dostave sporočil, ter ker so 

v tej vrsti komunikacije bolj sproščeni kot v resničnem življenju. Najmanj pogost vzrok 

uporabe je pridobivanje pozornosti ostalih.  

 

Tabela 3.5: Spletni medosebni odnosi  

 Vrednost 

spremenljivk 

Frekvenca Deleži Veljavni 

deleži 

Seštevek 

deležev 

pomenijo grožnjo 

resničnim 

medosebnim 

odnosom 

1 26 18,31 18,31 18,31 

ne morejo 

nadomestiti 

resničnih 

medosebnih 

odnosov 

2 58 40,85 40,85 59,15 

lahko nadomestijo 

resnične 

medosebne odnose 

3 15 10,56 10,56 69,72 

so manj kvalitetni 

kot medosebni 

odnosi v realnem 

življenju  

4 43 30,28 30,28 100,00 

 Skupaj 142 100,0 100,0  

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012) 

 

Anketirani mladi se strinjajo, da spletni medosebni odnosi ne morejo nadomestiti resničnih 

medosebnih odnosov, teh je kar 40,8%. Anketiranci pa pravijo tudi, da so spletni medosebni 

odnosi manj kvalitetni od resničnih medosebnih odnosov v realnem življenju (30,3%). Tako, 

da iz teh odgovorov, oziroma rezultatov lahko strnemo, da se anketirani mladi resnično 
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zavedajo pomena pravih medosebnih odnosov v resničnem svetu, in da so tej pristnejši od 

tistih medosebnih odnosov, ki jih ustvarjajo ali vzdržujejo na spletnih socialnih omrežjih.  

 

Graf 3.7: Zakaj je posredovano komuniciranje uspešnejše in privlačnejše od 

neposredovanega? 

Zakaj je posredovano komuniciranje tako uspešno in privlačno?
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Vir: Peršič, lastna raziskava (2012). 

 

60% anketirancev uporablja spletna socialna omrežja zaradi preprostejšega in lažjega 

vstopanja ter izstopanja iz odnosov, saj pravijo, da jim ta pomagajo pri vzpostavljanju 

medosebnih odnosov. Torej spletna socialna omrežja njihovim uporabnikom omogočajo lažje 

upravljanje z odnosi, predvsem pa tistim, ki imajo težave pri vzpostavljanju neposrednih 

medosebnih odnosov, kot je bilo tudi opisano v teoretičnem delu naloge. 

 

Graf 3.8: Za katero komunikacijo porabite največ časa? 
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Vir: Peršič, lastna raziskava (2012). 
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Iz zgornjega grafa lahko vidimo, da anketirani mladi namenijo več časa neposredovani 

komunikaciji (iz oči v oči) (76%) kot posredovani (preko spletnih socialnih omrežij).  

 

Tabela 3.6: Deskriptivna analiza spremenljivke V11e  

 N Aritmeti

čna 

sredina 

Standard

ni 

odklon 

Koefici

ent 

splošče

nosti 

Koefici

ent 

asimetr

ičnosti 

Minim

um 

Maksim

um 

Srečanja online, 

preko spletnih 

socialnih omrežij, 

pri meni 

nadomeščajo 

srečanja v živo 

142 1,91 1,12 -,29 ,91 1,00 5,00 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012) 

 

Anketirani mladi so svoje strinjanje z omenjeno trditvijo ocenjevali na pet stopenjski lestvici, 

od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 2 »ne strinjam se«, 3 »niti se ne 

strinjam niti se strinjam«, 4 »strinjam se«, in ocena 5 pomeni »popolnoma se strinjam«. Kot je 

iz rezultatov razvidno, je aritmetična sredina anketirancev iz vzorca 1,9 in standardni odklon 

od povprečja znaša 1,1. Na podlagi standardnega odklona, je možno ugotoviti, da ima 

približno 2/3 (68%) anketirancev iz vzorca ocene med 0,8 in 3,0.  

Glede na to, da je razpon lestvice spremenljivke V11e med 1 in 5, je vrednost 3 ravno na 

sredini lestvice. Aritmetična sredina 1,9 torej ni ravno blizu sredine lestvice med obema 

poloma 1 in 5. Tako je iz tega možno ugotoviti, da so anketirani mladi v povprečju nekoliko 

bližje polu ne strinjanja s trditvijo (2), kot polu strinjanja (5).  

 

3.5.1 Bivariatne statistične analize  

 

Pri bivariatni analizi so predstavljene povezave oziroma razlike med dvema spremenljivkama 

(Manoilov 2010, str. 39). 

 

Tabela 3.7: T-test za dva neodvisna vzorca (V1 * V11c) 

 Spol N Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon  

Standardna 

napaka  

Lažje se je pogovarjati in  

vzdrževati stike online, kot pa v 

živo 

moški 63 2,41 1,32 ,17 

ženske 79 2,47 1,35 ,15 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012) 
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Iz rezultatov, ki so prikazani v zgornji tabeli je razvidno, da se v povprečju anketirane ženske 

bolj strinjajo s trditvijo, da se je lažje pogovarjati in vzdrževati stike online, preko spletnih 

socialnih omrežij, kot pa v živo kot moški (aritmetična sredina V1 - Spol je pri ženskah 2,47, 

medtem ko je pri moških 2,41).  

 

Tabela 3.8: Enosmerna analiza variance (V11e * V3)  

  N Aritmet

ična 

sredina 

Standa

rdni 

odklon 

Standa

rdna 

napaka 

95% interval 

zaupanja za 

razlike 

Mini

mu

m 

Maks

imum 

spodnja 

meja 

zgornja 

meja 

Srečanja 

online, 

preko 

spletnih 

soc. 

omrežij, 

pri meni 

nadomešč

ajo 

srečanja 

v živo 

8. 

razred  

18 2,17 1,10 ,26 1,62 2,71 1 4 

9. 

razred 

55 2,11 1,21 ,16 1,78 2,44 1 5 

1. 

letnik 

11 1,82 1,08 ,33 1,09 2,54 1 4 

2. 

letnik 

36 1,64 1,05 ,17 1,28 1,99 1 5 

3. 

letnik  

22 1,68 ,99 ,21 1,24 2,12 1 4 

Skupaj 14

2 

1,91 1,12 ,09 1,72 2,09 1 5 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012) 

 

Iz tabele lahko ugotovimo, da anketirani mladi, ki jim srečanja online, preko spletnih 

socialnih omrežij zamenjujejo njihova srečanja v živo, so mlajši (osnovnošolci). 

Spremenljivka V11e, je bila ocenjena na pet stopenjski lestvici, od 1 do 5, pri čemer, višja kot 

je ocena, bolj se strinjajo z omenjeno trditvijo.  

 

Tabela 3.9: Hi-kvadrat test (V10 *V1)  

Kaj najpogosteje počnete v 

prostem času? 

Spol Skupaj 

moški ženski 

se družim s prijatelji v živo  17,0 

27,0% 

-,9 

27,0 

34,2% 

,9 

44,0 

31,0% 

,0 

berem 2,0 13,0 15,0 
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3,2% 

-2,6 

16,5% 

2,6 
10,6% 

,0 

poslušam glasbo 18,0 

28,6% 

,8 

18,0 

22,8 

-,8 

36,0 

25,4% 

,0 

se učim 4,0 

6,3% 

1,1 

2,0 

2,5% 

-1,1 

 

6,0 

4,2% 

,0 

se družim online s 

prijatelji, preko spletnih 

soc. omrežij 

13,0 

20,6% 

,2 

15,0 

19,0% 

-,2 

28,0 

19,7% 

,0 

grem v naravo 9,0 

14,3% 

1,9 

4,0 

5,1% 

-1,9 

13,0 

9,2% 

,0 

Skupaj 63,0 

100,0% 

79,0 

100,0% 

142,0 

100,0% 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012) 

 

Kot je razvidno iz stolpca Skupaj, 31% anketiranih mladih, se raje s svojimi prijatelji druži v 

živo, 10,6% anketirancev jih v prostem času raje bere, 25,4% jih raje posluša glasbo, le 4,2% 

se jih raje posveča šoli, 19,7% anketirancev se raje druži online s prijatelji, preko spletnih 

socialnih omrežij, in 9,2% jih gre raje v naravo. Če se osredotočimo samo na delež tistih, ki se 

raje s svojimi prijatelji družijo online, preko spletnih socialnih omrežij, je možno ugotoviti, da 

je med anketiranimi moškimi delež teh malenkostno večji kot pri ženskah (moški 20,6%, 

ženske 19,0%).  

 

Tabela 3.10: Hi-kvadrat test (V15 * V1)  

V kateri komunikaciji se počutite 

bolj sproščeni in se lažje 

izražate? 

Spol Skupaj 

moški ženski 

neposredovana komunikacija 27,0 

42,9% 

-,5 

37,0 

46,8% 

,5 

64,0 

45,1% 

,0 

računalniško posredovana 

komunikacija 

18,0 

28,6% 

1,5 

14,0 

17,7% 

-1,5 

32,0 

22,5% 

,0 

v obeh, ni razlik 18,0 

28,6 

-,9 

28,0 

35,4% 

,9 

46,0 

32,4% 

,0 

Skupaj 63,0 

100,0% 

79,0 

100,0% 

142,0 

100,0% 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012) 
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Kot je razvidno iz stolpca Skupaj, 45,1% anketiranih mladih, je bolj sproščenih v 

komunikaciji iz oči v oči (neposredovani komunikaciji), 22,5% je bolj sproščenih preko 

spletnih socialnih omrežij (posredovani komunikaciji), in 32,4% anketirancev v obeh. Če se 

osredotočimo samo na delež tistih, ki so bolj sproščeni v posredovani komunikaciji, s 

pomočjo spletnih socialnih omrežij, je možno ugotoviti, da je med anketiranimi moškimi 

delež teh večji  kot pri ženskah (moški 28,6%, ženske 17,7%).  

 

3.5.2 Ugotovitve kvantitativnega dela   

 

V opravljeni raziskavi smo prišli do zelo pomembnih in zanimivih ugotovitev v zvezi z 

diplomsko nalogo. V sami raziskavi je sodelovalo 142 mladih, starih med 13 in 18 let. 

Prevladovale so ženske, 56%, medtem ko je bilo moških 44%.  

 

Na začetku empiričnega dela diplomske naloge smo si postavili deset raziskovalnih vprašanj 

in deset hipotez, na katere lahko sedaj, s pomočjo teoretičnega dela in opravljenih statističnih 

analiz, tudi odgovorimo: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ugotovili smo, da so skoraj vsi anketirani mladi uporabniki spletnih socialnih omrežij, le 

štirje izmed vseh 142 anketiranih teh omrežji ne uporabljajo zaradi različnih razlogov (npr. s 

svojimi prijatelji se raje družijo v živo,  ne dovolijo jim starši, ali ker jih to ne zanima).  

To, da ravno mladi poznajo in najpogosteje uporabljajo spletna socialna omrežja potrjuje tudi 

Lobetova, vodja raziskave »Mladi na netu 2010«, saj je z raziskavo prišla do ugotovitve, da 

mladi poznajo in uporabljajo spletna socialna omrežja, in tako prišla do zaključka, da kar 74% 

mladih starih od 8. do 19. leta uporablja spletna socialna omrežja. 

 

Kot najpogostejši motiv za uporabo spletnih socialnih omrežij so anketirani mladi izpostavili 

preganjanje dolgčasa, tako, da drugo postavljeno hipotezo »Mladi uporabljajo spletna 

socialna omrežja predvsem za vzdrževanje že vzpostavljenih medosebnih odnosov v resničnem 

svetu, v manjši meri pa za vzpostavljanje novih medosebnih odnosov«, nismo uspeli v celoti 

potrditi. Šele na to, kot najpogostejši motiv oziroma razlog navajajo, da spletna socialna 

omrežja uporabljajo za vzdrževanje že vzpostavljenih, torej že obstoječih medosebnih 

odnosov, medtem ko omenjena omrežja manjkrat uporabljajo za navezovanje novih stikov.  

Spletna socialna omrežja so lahko zelo koristna, saj omogočajo njihovim uporabnikom ostati 

v stiku s prijatelji, znanci, in tako vzdržujejo njihove medosebne odnose s pomočjo spletnih 
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socialnih omrežij. V raziskavi smo prišli ravno do te ugotovitve, saj je bil ravno ta vzrok 

uporabe spletnih socialnih omrežij na drugem mestu po pogostosti. Nič manj pogost motiv za 

uporabo je ohranjanje stikov in odnosov s prijatelji, s katerimi se v živo redko vidijo, saj 

spletna socialna omrežja omogočajo uporabnikom, da lahko kljub na primer geografski 

razdalji ostanejo v stiku, in tako ohranjajo njihove odnose.  

Mnenja smo, da mladi uporabniki spletnih socialnih omrežij uporabljajo ta omrežja predvsem 

za zabavo ter preganjanje dolgčasa (kot je razvidno tudi iz rezultatov), hkrati pa dopolnjujejo 

njihova druženja v realnem življenju, s prijatelji in znanci, ker lahko tako postanejo odnosi 

bolj trdni. 

Rezultati tako kažejo na to, da ima današnja mladina preveč prostega časa, ki ga tako namenja 

spletnim socialnim omrežjem, kot pa da bi se raje posvetili bolj zdravim aktivnostim, kot je na 

primer branje, učenje, izlet v naravo, druženje s svojimi prijatelji.  

 

Uspeli smo potrditi tretjo postavljeno hipotezo: »Medosebni odnosi, ki nastanejo s pomočjo 

spletnih socialnih omrežij, ne morejo nadomestiti resničnih neposrednih medosebnih 

odnosov«, saj se anketirani mladi strinjajo, da medosebni odnosi, ki nastanejo s pomočjo 

spletnih socialnih omrežij ne morejo nadomestiti resničnih medosebnih odnosov, (teh je bilo 

40,8%). Anketirani mladi pravijo tudi, da so spletni medosebni odnosi manj kvalitetni od 

resničnih medosebnih odnosov v realnem življenju (30,3%).  

Tako, da iz teh odgovorov, oziroma rezultatov lahko strnemo, da se anketirani mladi resnično 

zavedajo pomena pravih medosebnih odnosov v resničnem svetu, in da so tej pristnejši od 

medosebnih odnosov, ki jih ustvarjajo ali vzdržujejo na spletnih socialnih omrežjih. 

 

Ravno tako smo potrdili tudi četrto hipotezo, ki se glasi: »Uporaba spletnih socialnih omrežij 

omogoča njihovim uporabnikom preprostejše vstopanje v odnose in izstopanje iz njih«. Iz 

pridobljenih rezultatov smo tako ugotovili, da kar 60% anketiranih mladih uporablja spletna 

socialna omrežja ravno zaradi tega, torej zaradi lažjega upravljanja z odnosi, saj jim 

omogočajo lažje vstopanje ter izstopanje iz njih.  

Spletna socialna omrežja njihovim uporabnikom omogočajo lažje upravljanje z odnosi, 

predvsem tistim, ki imajo težave pri vzpostavljanju neposrednih medosebnih odnosov, kot so 

to opisale tudi različne raziskave. 
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Peto postavljeno hipotezo: »Mladi porabijo več časa za komunikacijo s svojimi prijatelji s 

pomočjo spletnih socialnih omrežij (posredovana komunikacija), kot za neposredovano 

komunikacijo (iz oči v oči)«, smo iz pridobljenih rezultatov zavrgli, saj je v našem primeru 

razvidno, da anketirani mladi večino časa namenijo neposredovani komunikaciji (iz oči v oči).  

Ta rezultat nas je malo presenetil, saj smo bili mnenja, da pri današnji mladini prevladuje 

najbolj posredovana komunikacija, saj so tako rekoč iz vseh strani »obsuti« z novo 

tehnologijo, ki jim omogoča takšno komunikacijo, ki jim vzame precej manj časa. Vendar nas 

po drugi strani veseli, da smo se zmotili, saj dobljeni rezultati kažejo na to, da se današnja 

mladina zaveda, da je še vedno osebni stik pri medosebnih odnosih ključnega pomena.  

 

Šesto postavljeno hipotezo: »Druženje preko spletnih socialnih omrežij pri mladih nadomešča 

srečanja v živo«, smo ravno tako zavrgli. Ugotovili smo, da so anketirani mladi v povprečju 

nekoliko bližje polu ne strinjanja s trditvijo (2), kot polu strinjanja (5).   

Tako, da lahko iz tega sklepamo, da anketiranim srečanja online, preko spletnih socialnih 

omrežij, ne zamenjujejo njihova srečanja v živo, kar je zopet spodbudno, saj vsi ti dobljeni 

rezultati kažejo na to, da se anketirani mladi resnično zavedajo pomena živih medosebnih 

odnosov.  

 

Sedmo hipotezo: »Ženske se v povprečju lažje pogovarjajo in ohranjajo oziroma vzdržujejo 

medosebne odnose online, preko spletnih socialnih omrežij kot v živo, v primerjavi z 

moškimi«, smo potrdili, saj je iz rezultatov opravljene raziskave razvidno, da se v povprečju 

anketirane ženske bolj strinjajo s trditvijo, da se je lažje pogovarjati in vzdrževati stike online, 

preko spletnih socialnih omrežij, kot pa v živo kot moški.   

 

Ravno tako, potrjujemo tudi osmo hipotezo: »Osnovnošolcem srečanja online preko spletnih 

socialnih omrežij, v večji meri nadomeščajo srečanja v živo, v primerjavi s srednješolci«. Iz 

rezultatov ugotavljamo, da anketirani mladi, ki jim srečanja online, preko spletnih socialnih 

omrežij, zamenjujejo njihova srečanja v živo, so mlajši (osnovnošolci).  

Menja smo, da je temu tako, ker so ravno osnovnošolci najbolj dovzetni za tovrstni svet in 

tako na spletnih socialnih omrežjih preživijo večino njihovega prostega časa. Srednješolci pa 

se bolje zavedajo pomena osebnega stika in tako posvetijo temu več svojega časa.  

 

Na podlagi lastnih izkušenj smo predvidevali, da se »ženske raje družijo s svojimi prijatelji 

preko spletnih socialnih omrežij, v primerjavi z moškimi«. Vendar se je v izbranem vzorcu 
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pokazalo ravno nasprotno. Čeprav tako ženske kot moški uporabljajo spletna socialna omrežja 

in na njih preživijo kar precej njihovega časa, so moški tisti, ki več časa namenijo druženju s 

prijatelji online, preko spletnih socialnih omrežij, vendar je potrebno omeniti, da ni velikih 

razlik med spoloma.  

 

Zadnjo postavljeno hipotezo, da: »Moški so bolj sproščeni v posredovani komunikaciji v 

primerjavi z ženskami«, smo potrdili. Osredotočili smo se samo na delež tistih, ki so bolj 

sproščeni v posredovani komunikaciji, s pomočjo spletnih socialnih omrežij. Tako smo 

ugotovili, da je med anketiranimi moškimi delež teh večji kot pri ženskah (moški 28,6%, 

ženske 17,7%). Torej obstajajo razlike med spoloma. 

 

3.6 Kvalitativni del   

 

V primeru, ko želimo pridobiti globlje razumevanje področja, ki ga proučujemo, uporabljamo 

kvalitativne raziskovalne metode. Za našo raziskavo smo si izbrali strukturiran intervju, ker 

združuje na nek način opazovanje z udeležbo in intervju, in tako omogoča dostop do 

podatkov, ki jih ne moremo na enostaven način izbrati samo s tema dvema metodama. Gre za 

raziskovalno metodo, s katero se pridobivajo resnični, življenjski podatki v socialnem okolju, 

z interakcijo med udeleženci. Ta metoda je fleksibilna, relativno poceni, hitro daje rezultate, 

raziskovalci pa z njo ostanejo v realnosti.   

»Analiza gradiva je postopek, pri katerem s kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva 

oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj povežemo in oblikujemo teoretične modele in 

pojasnitve«. Intervjuja, ki sta v našem primeru osnovno empirično gradivo, uredimo tako, da 

ga čitljivo prepišemo. Pri prepisovanju pustimo na desni strani širši rob, kamor kasneje 

vpisujemo pojme. Besedilo, ki ga nameravamo analizirati najprej razčlenimo na sestavne dele, 

da dobimo enote kodiranja. Enota kodiranja je lahko fraza, stavek, odstavek, poglavje, 

dogodek, misel itd. Mesec definira odprto kodiranje kot »postopek kategoriziranja in 

razvrščanja podatkov, v katerem posameznim delom besedila pripisujemo pojme; besedila, ki 

smo jim pripisali isti pojem zberemo, jih ločimo od besedil, ki spadajo pod drug pojem, in 

tako organiziramo podatke« (Mesec 1998, str. 76–77).  

Na opisan način smo zapiske intervjujev uredili in pretipkali. Vsak intervju smo uredili v 

tabelo, ga postavili na levo stran, na desni strani pa smo pustili prazen prostor, kjer smo 

kasneje vpisovali pojme. Vsak pojem je označen z drugo barvo, da se jih hitreje loči in najde. 

Sam transkript intervjujev je predstavljen v prilogah (glej Prilogo 3 in Prilogo 4).  
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Raziskovalno vprašanje kvalitativne raziskave se glasi: Ali lahko spletna socialna omrežja 

vplivajo na neposredne medosebne odnose mladih«?  

 

3.6.1 Predstavitev intervjuvancev  

 

Za izvedbo kvalitativne raziskave smo se obrnili na dva strokovnjaka, ki sta na področju 

obravnavane tematike kompetentna. Ti osebi smo izbrali, ker se spoznata na področje spletnih 

socialnih omrežij in na medosebne odnose med mladimi.  

V stik z izbranima intervjuvanca smo prišli osebno. Prvega intervjuvanca smo najprej 

telefonsko kontaktirali, in se tako dogovorili za samo izvedbo intervjuja. Z drugo  

intervjuvanko pa smo prišli v stik preko elektronske pošte, saj zaradi njene narave dela ni bila 

v času opravljanja intervjuja, prisotna.   

Oba sodelujoča v raziskavi sta podala ustno izjavo za sodelovanje v raziskavi. V obeh 

primerih bomo pridobili še strokovni pogled na obravnavano tematiko in tako poglobili samo 

temo.   

Prvi intervjuvanec je univ. dipl. teolog, terapevt Miha Kramli, ki deluje na področju 

zasvojenosti z internetom v Novi Gorici in je vodja centra za zdravljenje odvisnosti.  

Druga intervjuvanka je izr. prof. dr. Zdenka Zalokar-Divjak, ki predava na Fakulteti za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici (Komunikacijski trening), na Teološki Fakulteti v 

Ljubljani –  Pedagogiko in andragogiko, na magistrskem študiju Visoke poslovne šole v 

Novem mestu (Ustvarjalnost v organizaciji) ter na Visoki Zdravstveni šoli Novo mesto 

(Psihologija). Za sabo ima čez trideset let praktičnega dela zlasti s področja psihologije 

osebnosti, medosebnih odnosov, pomena komunikacije in to v izobraževalnem, svetovalnem 

in terapevtskem delu (Društvo ljubiteljev narave Krško). 

Prvi intervju z univ. dipl. teologom Miho Kramlijem je bil opravljen 10. maja, 2012. Intervju 

smo izvedli v prostorih zdravstvenega doma v Novi gorici na centru za bolezni odvisnosti. 

Sam intervju je trajal 45 minut. Intervju smo zaradi lažje obdelave podatkov snemali, vendar 

smo se z intervjuvancem dogovorili, da podatki, ki nastanejo med raziskovalnim pogovorom, 

ostanejo v prostorih zdravstvenega doma, da snemamo le zaradi natančnejšega in lažjega 

zapisa povedanega, da bo kaseta po tem, ko bo iz nje sneto besedilo, uničena. Moderatorka 

sem bila jaz Tjaša Peršič, pomočnika pa nismo imeli. Na začetku smo udeležencu pojasnili, za 

kaj gre, se predstavili, razložili namen izvajanja intervjuja in ga prosili, za dovoljenje za 

snemanje z diktafonom. 
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Drugi intervju z izr. prof. dr. Zdenko Zalokar-Divjak pa smo opravili v pisni obliki, in sicer, 

tako, da smo ji vprašanja poslali po elektronski pošti, dne 14. maja, 2012, odgovore na 

vprašanja pa smo prejeli 17. maja, 2012, ravno tako preko elektronske pošte. Razlog zakaj 

smo drugi intervju opravili v pisni obliki je ta, da ni bilo mogoče vzpostaviti osebnega stika, 

zaradi narave dela dr. Zalokar-Divjakove.  

 

Cilj intervjujev je v našem primeru natančnejša osvetlitev vpliva spletnih socialnih omrežij, ki 

jih imajo na medosebne odnose med mladimi. 

 

3.6.2 Analiza kvalitativnega dela  

 

V tabeli 5.6 (glej Prilogo 5) so predstavljene ključne ugotovitve iz analize intervjujev. Tabela 

je razdeljena na tri ravni. 1. raven predstavlja podatke, ki smo jim pripisali isti pojem iz obeh 

intervjujev. 2. raven predstavlja enote kodiranja, ki smo jih uporabili pri intervjujih. 3. raven 

predstavlja sklope, na katere je intervju razdeljen, in sicer spletna socialna omrežja in mladi, 

spletna socialna omrežja in medosebni odnosi, vpliv spletnih socialnih omrežij na medosebne 

odnose med mladimi. Pri tem so odgovori terapevta Kramlija označeni z modro barvo, 

odgovori izr. prof. dr. Zalokar-Divjakove pa z rdečo barvo. Tabela nam je pomagala pri 

samem oblikovanju končnih ugotovitev, ki smo jih pridobili iz intervjujev. 

 

3.6.3 Ugotovitve kvalitativnega dela 

 

Po podatkih, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, smo ugotovili, da so spletna 

socialna omrežja zelo razširjena med današnjo mladino (glej tabelo 3.4). In ravno tako sta 

mnenja tudi oba intervjuvanca, saj kot pravi Zalokar-Divjakova, so mladi izredno dojemljivi 

za vse novosti, ki se pojavijo, tako tudi za vso novo tehnologijo. Po mnenju Kramlija, pa so 

spletna socialna omrežja razširjena in tako priljubljena med mladimi, zaradi tega, ker so na 

razpolago takoj in zdaj in kjer ni potrebno večjega fizičnega napora, ter tudi zaradi tega, ker 

omogočajo mladim razvijati njihovo inteligenco brez kakršnega koli večjega truda, vendar 

poudari, da s tem ravnanjem svoje osebnosti ne gojijo in tako lahko začne celo razpadati.  

 

Kot glavni razlog mladih za uporabo spletnih socialnih omrežij Zalokar-Divjakova vidi 

popularnost, –  biti in, ter samo dostopnost in veliko število kontaktov. Kramli pa navaja to, 

da lahko na ta način mladi svoje mnenje spustijo v širši eter, kjer jim na drugi strani nekdo 
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odgovarja. To je njim privlačno in jim tako zapolni njihov prazni čas, kjer pa poudari, da to ni 

enako prostemu času. Tako lahko na spletnih socialnih omrežjih mladi prebijejo ure in ure, 

tako, da na primer gledajo profile svojih prijateljev, gledajo slike svojih prijateljev ter si z 

njimi dopisujejo.  

 

Ena izmed glavnih značilnosti komunikacije je ta, da »gre za osebno izpostavljanje, odprtost 

in ranljivost človeka, ki vstopa v medosebni odnos z drugo osebo« (Ucman 2003, str. 3). To 

pa potrjuje tudi Zalokar-Divjakova, saj pravi, da zahteva odnosna komunikacija vedno osebno 

angažiranost, torej da so osebe »pri stvari«. Pri posredovani komunikaciji pa lahko počnemo 

po njenem mnenju še druge stvari, tako da nam ni treba biti popolnoma »pri stvari«. In ravno 

to je tisti razlog, da je posredovana komunikacija s pomočjo spletnih socialnih omrežjih pri 

mladih bolj priljubljena od komunikacije iz oči v oči, saj mladim ni treba »biti pri stvari«. 

Zraven lahko počnejo še marsikatero drugo stvar, ki pa jo v neposredovani komunikaciji iz 

oči v oči ne bi morali opravljati. Pri komunikaciji iz oči v oči se mora človek posvetiti drugi 

osebi in njej nameniti vso pozornost. Vendar pa pravi, da je komunikacija iz oči v oči boljša, 

saj omogoča tudi neverbalni del komunikacije, ki je bolj sporočilen od verbalnega, kot je bilo 

razvidno tudi v samem teoretičnem delu diplomske naloge.  

In s tem se strinja tudi Kramli, saj pravi, da so mladi za živo komunikacijo. Živi komunikaciji 

se po njegovem »izognejo samo tisti mladi, ki so postali že zasvojeni z računalnikom, ostali 

pa še vedno radi govorijo iz oči v oči, so odprti, radi komunicirajo in so radovedni«. Po 

njegovem je izrednega pomena ohranjanje te žive komunikacije iz oči v oči, saj pravi, da so 

zanjo mladi zelo dojemljivi. Kot to dokazujejo tudi rezultati opravljene kvantitativne 

raziskave, kjer lahko vidimo, da se anketirani mladi zavedajo prednosti komunikacije iz oči v 

oči in tako tudi raje komunicirajo iz oči v oči (teh je bilo 76%), kot pa preko spletnih socialnih 

omrežij (glej Graf 3.8).  

 

Tako Zalokar-Divjakova kot Kramli se strinjata s psihiatrom Spitzerjem, ki pravi, da naj 

otroci pred dvanajstim letom ne bi smeli gledati televizije, k računalniku pa naj bi sedli še 

pozneje. Zalokar-Divjakova, pravi, da se lahko zdi na prvi pogled ta meja previsoka, vendar 

se vseeno strinja s Spitzerjem, saj pravi, da je »on nevrolog, ki točno ve kaj se dogaja z 

mladostnikovimi možgani, če so prezgodaj izpostavljeni televiziji ali računalniku«. Kramli pa 

prav tako to njegovo idejo pozdravlja in se z njo strinja. Vendar pravi tudi, da naj bi bila meja 

nekje med petnajstim letom, oziroma, da naj bi se po petnajstem letu, mlade pustilo k uporabi 

spletnih socialnih omrežij.  
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Oba dva intervjuvanca se strinjata, da obstaja razlika med medosebnimi odnosi na spletnih 

socialnih omrežjih in med medosebnimi odnosi v resničnem svetu. Po mnenju Zalokar-

Divjakove je ta razlika bistvena in se kaže v sami kvaliteti in prisili. Kot primer navaja to, da 

se prijateljstvo na spletnem socialnem omrežju Facebook meri po številu prijateljev, ki jih 

imamo dodane na seznamu prijateljev, ne pa po odnosih, ki jih imamo, in pravi tudi, da se tej 

odnosi zelo razlikujejo. Ravno tako Kramli vidi bistvene razlike med medosebnimi odnosi na 

spletnih socialnih omrežjih in med medosebnimi odnosi v resničnem svetu, saj pravi, da nekaj 

je zapisati na spletu, in povsem drugega je stati za tem v resničnem svetu. Tako, da je zelo 

velika razlika med živimi odnosi in odnosi preko spleta, saj živi odnosi zahtevajo celotno 

osebnost, spletni odnosi pa so le neko izražanje in pisanje in ni nujno, da človek za tem tudi 

stoji. To so prilagojeni odnosi, narejeni in niso iz mesa in krvi. In na koncu pravi oziroma 

poudari, da so potrebni ti živi odnosi.  

Oba intervjuvanca sta istega mnenja, da je možno, da lahko spletna socialna omrežja 

pomagajo pri ohranjanju oziroma pri vzdrževanju medosebnih odnosov mladih, saj jim 

pomagajo pri izmenjavi mnenj, stališč in informacij in so pri temu zelo koristna.  

In ravno tako Zalokar-Divjakova kot Kramli pravita, da so se medosebni odnosi s spletnimi 

socialnimi omrežji začeli spreminjati. Po mnenju Zalokar-Divjakove gradijo površne odnose, 

ki niso avtentični in tako niso mladi več sposobni pristnih odnosov v resničnem svetu, kar pa 

nas mora po njenem skrbeti. Po Kramliju pa se je zmanjšala potreba po fizičnih kontaktih, po 

nežnostih, ljubljenju, po dotikih, kar pripelje do velikega osiromašenja čustev.  

 

Na vprašanje »Ali lahko in če da, kako (oziroma na kakšen način) spletna socialna omrežja 

vplivajo na oblikovanje medosebnih odnosov pri mladih?«, sta oba intervjuvanca odgovorila 

pritrdilno, in sicer, da spletna socialna omrežja lahko vplivajo na medosebne odnose mladih. 

Tako Zalokar-Divjakova pravi, da lahko pomagajo tistim, ki si ne morejo oziroma, ki težje 

vzpostavljajo medosebne odnose v resničnem svetu, in se spustijo v to komunikacijo in iščejo 

tudi svoj prostor v odnosih. Po Kramliju pa lahko spletna socialna omrežja tako izboljšujejo 

kot tudi slabšajo medosebne odnose mladih. Ali jih slabšajo ali jih izboljšujejo pa je po 

njegovem odvisno od vsakega posameznika posebej oziroma od njegove uporabe, ki je lahko 

pretirana, kar vodi v slabšanje medosebnih odnosov v resničnem svetu, saj večino časa 

posameznik nameni spletnim medosebnim odnosom, ali pa pravilna uporaba, kjer se 

posameznik zaveda pomena živih odnosov, ki jih je možno zgraditi in ohranjati le v 

resničnem življenju.  
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Kot nasvet mladim, da bi znali ločevati med resničnimi in virtualnimi odnosi, pa vsak poda 

svoj nasvet. Tako Zalokar-Divjakova vidi, da bi morali odrasli oziroma starši biti tisti, ki bi 

mladim pokazali kako so lahko spletna socialna omrežja lahko škodljiva, da imajo tudi  

pozitivne učinke, vendar obstajajo tudi negativni, ki bi jih morali odrasli poznati in jih 

posredovati mladim. Medtem ko pa Kramli svetuje mladim, saj pravi, da mladi morajo znati 

ločevati med resničnimi in virtualnimi odnosi, primerno ter pravilno morajo uporabljati 

spletna socialna omrežja, da je tako lahko njihov vpliv pozitiven. Mladi morajo po njegovem 

mnenju  kljub temu živeti svojo mladost in se več gibati. 

 

V kvalitativnem delu diplomske naloge smo s pomočjo opravljenih intervjujev skušali 

odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje, ki se glasi: »Ali lahko spletna socialna 

omrežja vplivajo na neposredne medosebne odnose mladih«? 

Na raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da lahko spletna socialna omrežja vplivajo tako 

pozitivno kot negativno na mladostnikove neposredne medosebne odnose. To pa je seveda 

odvisno od mladostnikove uporabe teh omrežij. Naša intervjuvanca pravita, da je potrebno 

biti previden pri njihovi uporabi, kajti ob nepravilni in pretirani uporabi lahko to slabo vpliva 

na mladostnikove medosebne odnose ter tudi na njihovo zdravje, saj lahko postanejo 

zasvojeni in tako opuščajo svoje neposredne medosebne odnose v resničnem svetu. Spletna 

socialna omrežja lahko vplivajo tako pozitivno kot negativno na mladostnikove neposredne 

medosebne odnose. To na kakšen način bodo na določenega posameznika vplivale, pa je 

odvisno prav od njega samega in kako jih bo uporabljal. 

 

4. SKLEPNE MISLI  

 

 

V diplomski nalogi smo se posvetili spletnim socialnim omrežjem, ki so danes postala pravi 

»fenomen«, zlasti med mlajšo generacijo, saj jim omogočajo nenehno izmenjavanje 

informacij, mnenj, stališč, itd. Zanimalo nas je, kako so spletna socialna omrežja razširjena pri 

današnji mladini in ali lahko spletna socialna omrežja vplivajo na medosebne odnose mladih 

ter na kakšen način.  

 

Mladi morajo razumeti spletna socialna omrežja kot orodje, ki jim lahko pomaga ohranjati 

njihove medosebne odnose, ne pa kot nadomestilo za njihovo družabno življenje. 
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Danes, kot smo videli, postajajo igrišča prazna in vse prevečkrat nimamo časa za druženje s 

svojimi prijatelji in vrstniki v živo. Druženje v živo danes zamenjujejo spletna socialna 

omrežja, ki nam omogočajo, da smo lahko v stikih tudi iz domačega »fotelja«, brez, da bi 

drugi osebi zrli v oči. A kljub temu, da se svet spreminja, je opravljena raziskava prikazala 

povsem drugačno realnost.  

Glede na raziskovalna vprašanja lahko zaključimo, da so se na splošno ugotovitve 

empiričnega dela skladale s prej podanimi teoretičnimi postavkami ter zastavljenimi 

hipotezami. Ugotovili smo, da anketirani mladi spletna socialna omrežja zelo dobro poznajo 

in jih tako rekoč skoraj vsi uporabljajo. Čeprav so spletna socialna omrežja postala pravi 

fenomen, se mladi anketiranci zavedajo pomena pravih medosebnih odnosov, saj prevladuje 

mnenje, da so neposredni medosebni odnosi boljši, pristnejši od medosebnih odnosov, ki jih 

ustvarjamo in vzdržujemo s pomočjo spletnih socialnih omrežij.  

Kljub temu, da je uporaba spletnih socialnih omrežij tako razširjena in priljubljena med 

mladimi, se mladi dobro zavedajo, da je za ohranjanje ter vzpostavljanje dobrih medosebnih 

odnosov potreben osebni stik, ki omogoča tiste pristne medosebne odnose.   

 

Spletna socialna omrežja predstavljajo današnji mladini pomemben del njihovega življenja, 

saj so tako rekoč prisotna na vsakem njihovem koraku (na mobilnih telefonih, pametnih 

telefonih, računalnikih, itd.). In tako, kot je omenil terapevt Kramli v intervjuju, je potrebna 

pravilna ter premišljena uporaba teh socialnih omrežij, saj v nasprotnem primeru lahko 

pripelje do zasvojenosti, in še huje do razpada medosebnih odnosov, ki so za človeka 

ključnega pomena, saj smo prav vsi vpeti v medosebne odnose, ker smo odnosna bitja, kot 

pravi dr. Zalokar-Divjakova. 

Poudarili bi še, da so možna odstopanja glede dobljenih rezultatov, saj je bilo v raziskavo 

vključenih le 142 oseb, kar pa vsekakor ni reprezentativen vzorec. Rezultati bi lahko bili 

drugačni tudi, če bi število vprašanj povečali in tako dobili bolj podrobne informacije.  

Zavedamo se, da je bil naš vzorec vsekakor premajhen, da bi lahko rezultate posplošili na 

celotno populacijo. Kljub temu, pa smo prepričani, da lahko iz ugotovitev izluščimo neko 

sliko, ki je vsaj približek realnemu stanju. 

 

Opravljena raziskava bi lahko bila povod za nadaljnje, bolj poglobljene raziskave, ki bi dale 

tudi bolj strokovne rezultate. Zdi se, da bi bilo prav, da bi na to temo izvedli kakšno bolj 

obširno raziskavo, saj menimo, da je vpliv spletnih socialnih omrežij na medosebne odnose 

pri današnji mladini pomembna tema sodobnega časa.  
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Tako bi bilo zanimivo primerjati uporabnike spletnih socialnih omrežij z neuporabniki. 

Smiselno bi bilo, na primer izvesti kvalitativno raziskavo, in sicer izvesti fokusno skupino, v 

kateri bi bili vključeni, uporabniki in neuporabniki spletnih socialnih omrežij. Tako bi osebno 

pridobili njihovo mnenje o spletnih socialnih omrežjih ter njihov vpliv na medosebne odnose. 

Zaradi starostne skupine, ki smo jo v diplomskem delu obravnavali to ni bilo smiselno izvesti, 

saj je bila populacija premlada. Tako bi bilo smiselno izvesti fokusno skupino s starejšimi 

uporabniki spletnih socialnih omrežij, na primer od 18. leta naprej, saj bi od te starostne 

skupine pridobili bolj iskrene in globoke odgovore.   

Glede nadaljnjega raziskovanja predlagamo tudi, da bi raziskovalna vprašanja zastavili tako, 

da bi večkrat uporabili vprašalnico »kako« in redkeje »ali«, ter, da bi sama vprašanja bolje 

strukturirali in jih oblikovali tako, da bi dobili bolj jasne odgovore na zastavljena vprašanja. 

Dobro bi bilo, da bi v raziskavo vključili večje število intervjuvancev.  

 

Omeniti moramo tudi, da smo se pri pisanju diplomske naloge srečali z nekaterimi 

omejitvami. Največjo težavo je namreč predstavljala literatura, saj gre za novo področje 

raziskovanja in zaradi tega je tudi literatura dokaj omejena, posebej pa v novogoriški 

knjižnici. Tako so nam bili poleg dostopnih strokovnih člankov v veliko pomoč pri pisanju 

diplomske naloge internetni viri v obliki elektronskih publikacij, ter druge spletne strani s 

podobno tematiko.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik  

 

Vpliv spletnih socialnih omrežij na medosebne odnose med mladimi  

 

Pozdravljeni!  

 

Sem absolventka na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, smer Uporabne 

družbene študije. Pišem diplomsko nalogo o vplivu spletnih socialnih omrežij na medosebne 

odnose med mladimi, pri čemer bi mi bilo v veliko pomoč, če bi odgovorili na spodnji 

vprašalnik čim bolj iskreno.  

 

Zagotavljam Vam, da je vprašalnik anonimen in da bo uporabljen izključno v namen 

diplomske naloge! 

Za vašo pomoč in sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem. 

 

Lep Pozdrav  

 

Tjaša Peršič  

 

Navodila: Vprašalnik je sestavljen iz 16-ih vprašanj. Vprašanja so sestavljena tako, da je 

potrebno obkrožiti eno pravilno trditev. 

 

1. Spol (obkroži):            M            Ž 

 

2. Starost (v letih):    ________________ 

 

3. Letnik šolanja:   

a) 8. razred devetletke 

b) 9. razred devetletke 

c) 1. letnik srednje šole 

d) 2. letnik srednje šole 



 

  

 

 

e) 3. letnik srednje šole 

 

4. Ali uporabljate spletna socialna omrežja? (kot so npr. Faebook, Twitter, MySpace, 

Netlog, itd.)  

a) DA 

b) NE 

 

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA; katero spletno socialno omrežja 

najpogosteje uporabljate? 

a) Facebook 

b) MySpace 

c) Twitter 

d) Google + 

e) Netlog 

f) drugo ______________________________________________ 

5. Če ste na vprašanje številka 4 odgovorili z NE; zakaj ne uporabljate spletnih socialnih 

omrežij? - SAMO ZA NEUPORABNIKE 

a) ne zanimajo me 

b) nočem biti na ogled vsem 

c) starši mi ne pustijo 

d) s svojimi prijatelji se raje družim v živo 

e) skrbi me, da bi bili moji osebni podatki zlorabljeni 

 

6. Koliko časa na dan povprečno uporabljate spletna socialna omrežja? 

a) od 0 do 30 minut 

b) od 30 minut do 1 ure 

c) od 1 ure do 2 ure 

d) od 2 ure do 3 ure 

e) več kot 3 ure 

 

7. Koliko prijateljev imaš na spletnem socialnem omrežju? 

a) manj kot 100 

b) od 100 do 250 

c) od 250 do  400 



 

  

 

 

d) od 400 do 500 

e) več kot 500 

 

8. Zakaj najpogosteje uporabljate spletna socialna omrežja? 

a) da preženem dolgčas 

b) da ohranjam stike in odnose s svojimi prijatelji iz resničnega življenja 

c) da ohranjam stike in odnose s prijatelji, s katerimi se v živo redko vidim 

d) da navezujem nove stike  

e) ker lahko ceneje pošljem sporočila vsem 

f) ker sem bolj sproščen/a pri pogovorih z drugimi kot v resničnem življenju  

g) ker se tako počutim sprejetega v družbi 

h) ker tako lahko pridobim pozornost ostalih 

i) ker lahko komuniciram z ljudmi, ki imajo podobne interese 

 

9. Kaj najpogosteje počnete v prostem času? 

a) se družim s prijatelji v živo 

b) berem 

c) poslušam glasbo 

d) se učim 

e) se družim online s prijatelji, preko spletnih socialnih omrežij 

f) grem v naravo 

 

10. V kolikšni meri za vas veljajo naslednje trditve (lestvica od 1–5, kjer 1 pomeni – sploh 

se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

 5 

popolnoma 

se strinjam 

4 

strinjam 

se 

3 

niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

2 

ne 

strinjam 

se 

1 

sploh se 

ne 

strinjam 

a) Spletno socialno omrežje 

je postalo del mojega 

življenja 

 

     

b) Počutim se zasvojenega s 

spletnimi socialnimi omrežji 

     

c) Lažje se je pogovarjati in 

vzdrževati stike online, 

preko spletnih socialnih 

     



 

  

 

 

omrežij, kot pa v živo 

d) Odkar imam spletno 

socialno omrežje in mam več 

prijateljev 

     

e) Srečanja online, preko 

spletnih socialnih omrežij, 

pri meni nadomeščajo 

srečanja v živo 

     

 

11. Označite, kaj za vas drži oz. s čim se strinjate (možen en odgovor): 

Spletni medosebni odnosi: 

a) pomenijo grožnjo resničnim medosebnim odnosom v živo 

b) ne morejo nadomestiti resničnih medosebnih odnosov 

c) lahko nadomestijo resnične medosebne odnose 

d) so manj kvalitetni kot medosebni odnosi v realnem življenju 

 

12. . Zakaj je po vašem mnenju posredovano komuniciranje (komuniciranje z uporabo 

elektronskih medijev, kot je npr. Facebook) uspešnejše in privlačnejše od 

neposredovanega komuniciranja (iz oči v oči)? 

a) Zaradi tega ker lahko o svojih težavah spregovorim z nekom, ki ga osebno ne 

poznam in se mu lažje »odprem«. 

b) Zaradi anonimnosti, saj tako zmanjšuje možnost za stigmatizacijo. 

c) Pomaga mi pri vzpostavljanju neposrednih odnosov, saj omogoča preprostejše 

vstopanje v odnose in izstopanje iz njih. 

 

13. Ali vam spletna socialna omrežja omogočajo lažjo komunikacijo kot odnosi v živo? 

a) DA 

b) NE 

c) NE VEM 

 

14. V kateri komunikaciji se počutite bolj sproščeni in se lažje izražate? 

a) v komunikaciji iz oči v oči (neposredovana komunikacija) 

b) preko spletnih socialnih omrežij (posredovana komunikacija) 

c) v obeh, ni razlik 

15. Za katero komunikacijo s prijatelji porabite več časa? 

a) iz oči v oči (neposredovana komunikacija) 



 

  

 

 

b) preko spletnih socialnih omrežij (posredovana komunikacija) 

 

16. Se strinjate s trditvijo, da kljub veliki pestrosti sodobne komunikacije, je še vedno 

osebni stik kvalitetnejši, pristnejši in izraža globino komuniciranja med posamezniki, 

kar pa npr. internetna komunikacija (npr. Facebook) ne omogoča? 

a) popolnoma se strinjam 

b) strinjam se 

c) niti se ne strinjam niti se strinjam 

d) ne strinjam se 

e) sploh se ne strinjam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hvala za sodelovanje- 

 

 

 

 



 

  

 

 

Priloga 2: Ostale ugotovitve kvantitativne analize  

 

Tabela 5.1: Deskriptivna analiza spremenljivke V11a  

 N Aritmetična 

sredina 

Standard

ni 

odklon 

Koeficient 

sploščenos

ti  

Koeficient 

asimetrično

sti 

Minim

um 

Maksi

mum 

Spletno 

socialno 

omrežje je 

postalo del 

mojega 

življenja 

142 3,16 1,26 -1,08 -,14 1,00 5,00 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012) 

 

Anketiranci so v tem primeru svoje strinjanje z omenjeno trditvijo ocenjevali na 5-stopenjski 

lestvici, od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 2 »ne strinjam se«, 3 

»niti se ne strinjam niti se strinjam«, 4 »strinjam se«, in ocena 5 pomeni »popolnoma se 

strinjam«. Kot je iz rezultatov iz zgornje tabele razvidno, je aritmetična sredina anketirancev 

iz vzorca 3,2 in standardni odklon od povprečja znaša 1,3. Na podlagi standardnega odklona, 

je možno ugotoviti, da ima približno 2/3 (68%) anketirancev iz vzorca ocene med 1,9 in 4,5.  

Glede na to, da je razpon lestvice spremenljivke V11a med 1 in 5, je vrednost 3 ravno na 

sredini lestvice. Aritmetična sredina 3,2 je torej blizu sredine lestvice med obema poloma 1 in 

5, vendar ker je aritmetična sredina večja od 3 (znaša 3,2), je možno ugotoviti, da so 

anketirani mladi v povprečju nekoliko bližje polu strinjanja s trditvijo (5), kot polu 

nezadovoljstva. Tako, da lahko iz tega sklepamo, da se anketirani mladi v večji meri strinjajo 

s trditvijo, da je postalo spletno socialno omrežje del njihovega življenja, kar pomeni, da so že 

tako rekoč »zasužnjeni« s spletnimi socialnimi omrežji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Tabela 5.2: Deskriptivna analiza spremenljivke V11b  

 N Aritmetič

na 

sredina 

Standardni 

odklon  

Koeficient 

sploščenosti 

Koeficient 

asimetričn

osti 

Mini

mum 

Maksi

mum 

Počutim 

se 

zasvojeneg

a s 

spletnimi 

soc. 

omrežji 

142 1,89 1,13 ,64 1,21 1,00 5,00 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012) 

 

Tudi v tem primeru so anketirani mladi  svoje strinjanje z omenjeno trditvijo ocenjevali na pet 

stopenjski lestvici, od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 2 »ne strinjam 

se«, 3 »niti se ne strinjam niti se strinjam«, 4 »strinjam se«, in ocena 5 pomeni »popolnoma se 

strinjam«. Kot je iz rezultatov iz zgornje tabele razvidno, je aritmetična sredina anketirancev 

iz vzorca 1,9 in standardni odklon od povprečja znaša 1,1. Na podlagi standardnega odklona, 

je možno ugotoviti, da ima približno 2/3 (68%) anketirancev iz vzorca ocene med 0,8 in 3.  

Glede na to, da je razpon lestvice spremenljivke V11b med 1 in 5, je vrednost 3 ravno na 

sredini lestvice. Aritmetična sredina 1,9, ni torej ravno blizu sredine lestvice med obema 

poloma 1 in 5. Tako ker je v tem primeru aritmetična sredina manjša od 3 (znaša 1,9), je 

možno ugotoviti, da so anketirani mladi v povprečju nekoliko bližje polu ne strinjanja s 

trditvijo (2), kot polu strinjanja (5). Tako, da lahko iz tega sklepamo, da se anketirani mladi v 

večji meri ne počutijo zasvojene s spletnimi socialnimi omrežji, kar pa je dobro, saj lahko 

spletna socialna omrežja predstavljajo resne težave, v kolikor bi prišlo do zasvojenosti, (kot 

tudi navaja terapevt Kramli).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Tabela 5.3: Deskriptivna analiza spremenljivke V11c  

 N Aritmet

ična 

sredina 

Standard

ni odklon 

Koeficien

t 

sploščeno

st 

Koefici

ent 

asimetr

ije 

Minim

um 

Maksi

mum 

Lažje se je 

pogovarjati in 

vzdrževati stike 

online, preko 

spletnih soc. 

režij, kot pa v 

živo  

142 2,44 1,33 -,96 ,48 1,00 5,00 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012) 

 

Ravno tako so tudi tukaj anketirani mladi svoje strinjanje z omenjeno trditvijo ocenjevali na 

pet stopenjski lestvici, od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 2 »ne 

strinjam se«, 3 »niti se ne strinjam niti se strinjam«, 4 »strinjam se«, in ocena 5 pomeni 

»popolnoma se strinjam«. Kot je iz rezultatov razvidno, je aritmetična sredina anketirancev iz 

vzorca 2,4 in standardni odklon od povprečja znaša 1,3. Na podlagi standardnega odklona je 

možno ugotoviti, da ima približno 2/3 (68%) anketirancev iz vzorca ocene med 1,1 in 3,7.  

Glede na to, da je razpon lestvice spremenljivke V11c med 1 in 5, je vrednost 3 ravno na 

sredini lestvice. Aritmetična sredina 2,4, je torej ravno blizu sredine lestvice med obema 

poloma 1 in 5, vendar je v tem primeru aritmetična sredina manjša od 3. Tako je iz tega 

možno ugotoviti, da so anketirani mladi v povprečju nekoliko bližje polu ne strinjanja s 

trditvijo (2) kot polu strinjanja (5). Tako, da lahko iz tega sklepamo, da se anketirani mladi v 

večji meri lažje pogovarjajo in vzdržujejo svoje stike v živo, kot pa online, s pomočjo spletnih 

socialnih omrežij, kar je spet pohvalno, saj torej še vedno čutijo in se zavedajo, da je osebni 

stik kvalitetnejši ter pristnejši od stikov na spletnih socialnih omrežjih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Tabela 5.4: Deskriptivna analiza spremenljivke V11d  

 N Aritmet

ična 

sredina 

Standard

ni odklon 

Koeficien

t  

sploščeno

sti 

Koefici

ent 

asimetr

ije 

Minim

um 

Maksi

mum 

Odkar 

uporabljam 

spletno soc. 

omrežje imam 

več prijateljev 

142 2,34 1,28 -,90 ,53 1,00 5,00 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012) 

 

Anketirani mladi so svoje strinjanje z omenjeno trditvijo ocenjevali na pet stopenjski lestvici, 

od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 2 »ne strinjam se«, 3 »niti se ne 

strinjam niti se strinjam«, 4 »strinjam se«, in ocena 5 pomeni »popolnoma se strinjam«. Kot je 

iz rezultatov razvidno, je aritmetična sredina anketirancev iz vzorca 2,3 in standardni odklon 

od povprečja znaša 1,3. Na podlagi standardnega odklona, je možno ugotoviti, da ima 

približno 2/3 (68%) anketirancev iz vzorca ocene med 1,0 in 3,6.  

Glede na to, da je razpon lestvice spremenljivke V11d med 1 in 5, je vrednost 3 ravno na 

sredini lestvice. Aritmetična sredina 2,3, torej ni ravno blizu sredine lestvice med obema 

poloma 1 in 5, saj je v tem primeru aritmetična sredina manjša od 3 (znaša 2,3). Tako je iz 

tega možno ugotoviti, da so anketirani mladi v povprečju nekoliko bližje polu ne strinjanja s 

trditvijo (2) kot polu strinjanja (5). Tako, da lahko iz tega sklepamo, da se anketirani mladi v 

povprečju ne strinjajo s trditvijo, da odkar imajo spletna socialna omrežja imajo več 

prijateljev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Tabela 5.5: Deskriptivna analiza spremenljivke V17  

 N Aritmetična 

sredina 

Standard

ni 

odklon 

Koeficie

nt 

sploščen

osti 

Koefic

ient 

asimet

ričnos

ti 

Minim

um 

Maks

imum 

Se strinjate s 

trditvijo, da kljub 

veliki pestrosti 

sodobne 

komunikacije, je še 

vedno osebni stik 

kvalitetnejši, 

pristnejši in izraža 

globino 

komuniciranja 

med posamezniki, 

kar npr. spletna 

socialna omrežja 

neomogočajo? 

142 4,44 ,82 1,43 -1,45 2,00 5,00 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012) 

 

Tudi v tem primeru so anketiranci svoje strinjanje z omenjeno trditvijo ocenjevali na pet 

stopenjski lestvici, od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 2 »ne strinjam 

se«, 3 »niti se ne strinjam niti se strinjam«, 4 »strinjam se«, in ocena 5 pomeni »popolnoma se 

strinjam«. Kot je iz rezultatov iz zgornje tabele razvidno, je aritmetična sredina anketirancev 

iz vzorca 4,4 in standardni odklon od povprečja znaša 0,8. Na podlagi standardnega odklona, 

ki v tem primeru znaša 0,8, je možno ugotoviti, da ima približno 2/3 (68%) anketirancev iz 

vzorca ocene med 3,6 in 5,2.  

Glede na to, da je razpon lestvice spremenljivke V17 med 1 in 5, je vrednost 3 ravno na 

sredini lestvice. Aritmetična sredina 4,4 torej presega sredino lestvice med obema poloma 1 in 

5, vendar ker je aritmetična sredina večja od 3 (znaša 4,4), je možno ugotoviti, da so 

anketirani mladi v povprečju bližje polu strinjanja s trditvijo (5) kot polu ne strinjanja. Tako, 

da lahko iz tega sklepamo, da se anketirani mladi v večji meri strinjajo s trditvijo, da je kljub 

veliki pestrosti sodobne komunikacije, še vedno osebni stik kvalitetnejši, pristnejši in, da 

izraža globino komuniciranja med posamezniki, kar pa na primer internetna komunikacija ne 

omogoča.   

 

 



 

  

 

 

Priloga 3: Intervju z univ. dipl. Mihom Kramli, terapevtom, ki deluje na področju 

zasvojenosti z internetom v Novi Gorici in vodja centra za zdravljenje odvisnosti 

 

1. Zakaj so po vašem spletna  socialna omrežja tako razširjena in priljubljena, med 

mladimi?   

Ja, postanejo nekako priljubljena zaradi tega, ker so takoj in zdaj, isti hip lahko v kontaktu, 

brez, da je potrebno obut »superge«, it na »bicikel«, na »rolarje«. Torej, ta komunikacija je 

takojšnja, brez večjega fizičnega napora. Izvaja se iz udobne sobe, iz naslanjača in seveda, če 

je dež, če je mraz, ali karkoli, izognemo se vsem tem vremenskim neprijetnostim in to je zelo 

udobno. Tako pa imamo vse več mladih, ki niso sposobni skoraj da prehodit kilometra, 

imamo vse več mladih, ki ne znajo niti več hodit po hribu navzdol, imamo vse več mladih, ki 

so zadebeljeni zaradi neaktivnosti in tudi sicer miselno so sicer zelo inteligentni, mladi so zelo 

inteligentno zlo v razvoju in to jim socialna omrežja omogočajo, da njihovo inteligenco 

razvijajo, svojo osebnost pa ne gojijo in celo razpada. Ker je udoben naslonjač, udobna soba, 

in ker se ta komunikacija izvaja brez truda se mi zdi, da je zelo priljubljena in  tudi zelo 

razširjena, ne samo med mladimi, ampak tudi med starejšimi.      

 

2. Kakšen je po vašem glavni razlog mladih za uporabo spletnih socialnih omrežij? 

Pogostokrat mladi ljudje opuščajo stvari, ki so jih prej radi počeli, samo za to, da so več na 

računalniku, da so več na Facebooku. Se mi zdi, da glavni razlog, da so mladi tako navdušeni 

nad spletnimi socialnimi omrežji je ta, da imajo občutek, da lahko svoje mnenje spustijo v 

širši eter, da nekdo, ki je v ozadju odgovori na to. To je lahko tudi nekdo, ki ga ne poznajo in 

nepoznano je vedno nekako privlačno in za tem neznanim se lahko vedno skriva, tako mislijo 

mladi, kakšna zelo zanimiva, privlačna oseba. Zanimivo pa bi bilo takega mladega človeka 

vprašati, ali bi z enakim žarom in z veseljem, si dopisoval, če bi vedel, da je na drugi strani 

nekdo, ki mu ni simpatičen, ki je mogoče pohabljen, invalid, star, ali ne vem, na takšen ali 

drugačen način stigmatiziran. Ja no in gotovo so še drugi razlogi. Mogoče je tudi, ker 

potrebujejo za to svoj prazen čas, ne samo prosti čas. Prosti čas je čas, ki ga nameniš stvarem, 

ki jih rad počneš. Prazen čas pa je tisti čas, ko človek dejansko zaradi svoje neaktivnosti, 

otopelosti  lebdi nekje in potem se oprime tega spletnega socialnega omrežja, da mu ta prazen 

čas nekako mine.    

   



 

  

 

 

3. Zakaj se zdi, da so mladi pogumnejši preko posredovane komunikacije kot pa v 

realnem življenju? Oz. zakaj se mladi, bolj sproščeno in samozavestno pogovarjajo 

preko spletnih socialnih omrežjih kot pa v neposredovani komunikaciji (iz oči v oči)? 

Ja, to vprašanje trdi, da mladi niso za živo komunikacijo, vendar se jaz s tem niti ne bom in ne 

morem strinjati. Strinjam se, da se izognejo živi komunikaciji tisti mladi, ki so že zasvojeni z 

računalnikom. In to sem pa že prej razložil, ker dejansko pride do tega, da pretirana uporaba 

spletnih socialnih omrežji pripelje do zmanjšanja sposobnosti, zaznavanja občutkov drugih, 

do sposobnosti, da so sploh sposobni odgovarjati na ustna vprašanja. Torej tukaj se mi zdi, da 

je problem, da ti mladi niso sposobni. Drugi mladi mislim, da so še vedno zelo živahni in radi 

govorijo. Sam imam delavnice po šolah, kjer so mladi zelo odprti, radi komunicirajo in so  

radovedni. No, vsekakor je to tudi stvar družbe, ali pa celo stvar civilizacije, v kateri živimo, 

da se dokončno opredeli do teh socialnih omrežij. Namreč, ko grem jaz na nek sestanek peš se 

moram ustaviti pri rdeči luči in počakati zeleno, da grem lahko čez cesto, vmes še par ljudi 

moram pozdraviti, kaj poklepetati, pomahati komu. Torej, ta komunikacija, me ohranja 

prisotnega na ulici, med ljudmi, iz sobe pa mi ni treba, iz video konference pa mi tega ni treba 

početi. To se pravi, civilizacijsko vprašanje je: Ali se bomo odločili, da bomo dejansko stvari 

začeli prenašati na omrežja in s tem pa se bo tudi način našega življenja in medsebojnih 

odnosov močno spremenil. In tukaj so še velike neznanke, do kakšnih sprememb lahko vse 

pride. Zato se mi zdi, da kot sama naša človeška civilizacija, mora odgovoriti si na to 

vprašanje: Kakšno družbo prihodnosti želi imeti? Namreč, če se bo dalo vse iz neke sobe, 

doma narediti iz fotelja se bo seveda tudi samo naše telo začelo spreminjati. Telo potrebuje 

gibanje. Torej bomo imeli nove težje bolezni, na zdravstvenem področju se bodo stvari zelo 

spremenile, tako na področju fizičnega zdravljenja, kot tudi na področju psihičnega in 

duhovnega zdravljenja. In še in še stvari bi lahko tu lahko povedali. Zato je izrednega 

pomena, po mojem mnenju ohranjanje žive komunikacije. In mladi so zanjo dojemljivi. Druga 

stvar v družbi je, da ne postavlja v ospredje, da je kul, da je dober samo tisti, ki je na 

Twitterju, ki je povezan preko Skype, na Faceooku prisoten. Frajer je tudi tisti, ki nima niti 

mobitela pa je sposoben štiri ure biti v gozdu in videt srne, veverice, jih poslikat. Frajer je tudi 

tisti, ki je sposoben iti kot prostovoljec v dom upokojencev in starejšemu človeku pomagati 

pri hranjenju. Frajer je tisti, ki je sposoben tudi tri-štiri ure kolesariti, in tako dalje. Torej 

pomembno je, ne preveč izpostavljati to novo tehnologijo kot nekakšno sredstvo, preko 

katerega se ljudje potem uvrščajo, kdo je bolj pomemben, kdo bolj uspešen. To se mi zdi, da 

prav to neposrečeno in nepravilno reklamiranje in izpostavljanje te nove tehnologije pripelje 

do takih odklonov potem.   



 

  

 

 

4. »Nemški nevrolog in psihiater Manfred Spitzer, ki dela na Institutu za učenje v Ulmu 

in že desetletje proučuje vpliv televizije in računalnikov na možgane otrok in 

mladostnikov pravi, da otroci pred dvanajstim letom ne bi smeli gledati televizije, k 

računalniku pa naj bi sedeli še pozneje. Kako gledate vi na to Spitzerjevo izjavo oz. 

kdaj vi menite, da je otrok dovolj zrel za uporabo spletnih socialnih omrežij?  

Ja no, nisem vedel, da je on to napisal, pa njegovo idejo zelo pozdravljam. Namreč vpliv 

televizije na mladega človeka, ki odrašča je danes žal tak, da to kar vidi na televiziji počasi 

postane njegov življenjski stil, slog in dejansko to kar vidi na televiziji, poglejte samo film. 

Večina filmov eno ali dve uri trajajo imate pa vse, od spolnosti, velike ljubezni do uboja. 

Torej že v eni uri, dveh urah je tak razpon doživljanja čustev v enem filmu, da to ni 

prebavljivo. Že odrasel človek to težko prebavi. Mlad človek, pri šestih, sedmih, desetih letih 

vidi v enem filmu, od velike naklonjenosti spolnosti, seksa, do uboja in če še nima nikogar, ki 

bi se z njim pogovoril o teh stvareh on te stvari, ker se z nobenim ne pogovarja, z odraslim 

človekom, ki bi mu skušal pretolmačiti kar on vidi na televiziji, in ker te možnosti nima, 

počasi vse te vsebine, ki jih vidi na televiziji, lahko postanejo njegova osebna lastnost. Zato se 

s tem psihiatrom Manfredom Spitzerjem popolnoma strinjam. In bral sem tudi neko študijo, ki 

pravi, da do petnajstega leta, naj ne bi (poudarjeno) mladostnik imel sploh večjega, 

pretiranega stika z računalnikom. To približno do petnajstega leta, je nekako ena normalna 

meja, kot pravi ta raziskava, ki sem jo bral, da pred petnajstim letom pol ure na dan in po 

petnajstem letu eno uro na dan uporabe računalnika. Tukaj pa je seveda potrebno nujno na 

nekaj opozoriti. Računalnik kot delovni pripomoček, ko jaz vodim računalnik, takrat 

računalnik ne zasvoji. Računalnik, spletna socialna omrežja postanejo problem, v primeru, ko 

jih jaz uporabljam za sprostitev, za zabavo, za tolaženje. In zato moramo ločiti, računalnik kot 

delovni pripomoček, to ni nevarno, računalnik kot sredstvo za zabavo, za sprostitev, je pa 

lahko zelo nevaren, enako kot droge kot kemične zasvojenosti. Torej, to kar je on rekel, se jaz 

popolnoma strinjam. In to, ta moja izkušnja v praksi, tudi kaže na to.    

    

5. V čem in kako, se medosebni odnosi preko spletnih socialnih omrežij razlikujejo od 

medosebnih odnosov v resničnem svetu?  

Zdaj tako, jaz lahko na spletu nekaj zapišem, nekaj pokomentiram in se tudi do nečesa 

opredelim. To sem zapisal in tako sem izrazil svoje mnenje. Vendar, nekaj je zapisati in dat v 

eter, drugo pa je, ali sem jaz to kar sem zapisal, v življenju tudi sposoben realizirat, ali jaz 

zatem tudi stojim. In jaz mislim, da je tu, zelo velika razlika med živimi odnosi in preko 

spleta. Ko sem jaz v živem odnosu, moram tisto kar zagovarjam, tisto za kar se opredelim tudi 



 

  

 

 

nekako upravičiti in v živo pokazati, da vse to kar zagovarjam, je tudi del moje osebnosti in 

mojega življenja. Če pa jaz preko spletnih socialnih omrežjih dam določeno mnenje in se 

izražam, pa to lahko naredim zato, da sem všečen, zato ker ne vem kaj bi. Torej živi odnosi, 

dejansko zahtevajo celotno osebnost, angažma, spletni odnosi, so pa zgolj neko izražanje in 

pisanje, za katerim ni nujno, da človek stoji. Je lahko zgolj narejeno, prilagojeno, ni meso in 

kri. Tako, da so vseeno potrebni ti živi odnosi.   

 

6. Ali menite, da lahko spletna socialna omrežja pomagajo pri ohranjanju oz. 

vzdrževanju neposrednih medosebnih odnosov mladih? Kako? 

Ja jaz mislim, da je možno, da spletna socialna omrežja zelo lahko koristijo pri vzdrževanju 

medosebnih odnosov. Pomagajo lahko pri izmenjavi določenih informacij, podatkov. Se mi 

zdi, da je to zelo koristna zadeva. Tako, da kako ta izmenjava informacij, seveda lahko olajša 

in hitreje lahko pridemo do nekaterih stvari, tako, da tu vidim neko prednost tega.  

 

7. Kako (oz. na kakšen način) spletna socialna omrežja spreminjajo medosebne odnose 

med mladimi?  

Joj, to sem imel eno družino v terapiji, prav zaradi tega, ker je "mulc" bil po šest, osem ur na 

dan na internetu in so se že pojavile težave. No, in ko so bili starši tukaj in ta fant, sem ga 

vprašal, če ima že punco in je rekel, da ja. Starša sta pa rekla : »ma kaj lažeš, pa sej si skoz za 

računalnikom, kje maš ti punco« »Kjra bi te pa marala, sej si skoz tam v sobi«. Fant je pa 

rekel: »ma dejta mir vi dva k pojma nimata. Jaz sem s punco vsak dan skup«. Ja pa kako? Pa 

fant reče: »ja preko Facebooka sva po tri, štiri ure na dan skup«. Ja, strah me je postalo, ko 

sem to slišal (posmeh / smeh). Namreč, jaz se bojim, da to kar smo mi doživljali ko smo bili 

mladi, pa smo zardeli, ko smo srečali kakšno simpatično punco, pa smo se kaj uščipnili, pa se 

kaj objeli, to je bilo prijetno. Danes pa opažam, da je vse pogosteje slišim, prav to, da je na 

Facebooku pretok čustev. To sem že v ambulanti doživel že velike zlorabe tega, ker je preko 

Facebooka potekala izmenjava teh čustev, da niti o tem ne govorim. Čustvo je življenje. To je 

vprašanje, o katerem bomo morali vse institucije, šola, sociala, zdravstvo, na glas povedati, da 

čustva ne sodijo na Facebook. Da je še vedno živ odnos, dveh pretok čustev, dveh ko sta 

skupaj velika vrednota. No žal pa je tukaj zdaj nastalo to, da se je to začelo spreminjati. Bojim 

se, da s tem se bo tudi zmanjšala potreba po fizičnih kontaktih, nežnostih, po ljubljenju, po 

dotikih, to bo pa veliko osiromašenje, to ni prednost, in na tem področju znajo biti kar hudi 

odkloni. Kako se bodo nekako kazali lahko malo slutimo iz teh terapij, prakse, ki jo imamo, in 

to se kaže tako, da ti mladi svoja čustva izražajo, čeprav na drugi strani je lahko čisto nekdo 



 

  

 

 

drug kot si oni mislijo, zgolj napisano in ker jih samo zapišejo, ji v živo ne realizirajo, ne 

doživljajo, in to postaja, zato tudi vse bolj odtujeno. In se bojim (smeh), da nam bodo 

vedenjske banke prišle presneto prav, ja upam da ne bo temu tako.  

 

8. Ali lahko, in če da kako (oz. na kakšen način)spletna socialna omrežja po vašem 

vplivajo na oblikovanje  medosebnih odnosov pri mladih?  

Po mojem mnenju jih lahko tako izboljšujejo kot tudi slabšajo. Jah, no so nekatere prednosti. 

Glejte, to je tako. Jaz nočem, da bi zdaj izpadlo, da sem jaz proti novi tehnologiji. Jaz vidim v 

novi tehnologiji možnost, zato, da si človek olajša delo, da si človek s tem pomaga na vseh 

področjih, medicini, v zdravstvu, potem arheologiji, na vseh teh področjih. Novo tehnologijo, 

s tega področja je potrebno seveda razvijati. Prav je, da se mladi ljudje učijo tega, delati na 

računalniku, hkrati pa jih je treba tudi usposobiti za to, da bodo pravilno in varno (počasi 

povedano in poudarjeno) in tak omejen čas te zadeve za sprostitev uporabljali. Ne more to 

postati njihovo življenjsko glavno dejanje. Ravno danes je bil prvi pacient študent, ki že 

drugič dela prvi letnik faksa in njegovo glavno življenjsko dejanje, pa še ogromno takih 

imamo tu, je zgolj to, kako živeti čim več časa na internetnih vsebinah, na Facebooku, na 

spletnih socialnih omrežjih. To ne more biti glavno življenjsko dejanje mladega človeka. 

Mlad človek mora gibati, mora biti zunaj, mora plavati, rolat, teč in to popoldne, po dve štiri 

ure, ne pa, da pet, šest sedem ur na računalniku. Največja katastrofa pa je, da niti starši niso 

dovolj osveščeni, da je »mulc« po tri, štiri ure na računalniku, potem še dve, tri ure še 

televizijo gleda, potem še eno uro na playstationu, pa še eno uro na mobitelu. Falit smo šli 

(povzdignjen glas), pa to ne more tako biti. Ena in ista aktivnost, samo drugi medij. Tako 

imamo vse več pohabljenih mladih ljudi.  

 

Jaz vidim tu še nek negativni vpliv teh omrežij na samo zdravje mladega človeka. Vse več 

težav bodo imeli, anoreksijo, bulimijo, prehranjevanje na tak ali drugačen način, zaznavanje 

sveta okrog sebe. Danes imamo vse več mladih, ki kasneje začnejo govoriti, ki kasneje 

shodijo, imajo gibalne motnje, imajo socialne težave. Ja a se čudimo lahko? Ne moremo, 

ker je to bilo prevpito. In ta otrok, namesto, da bi se osebnostno, človeško razvijal, se je naučil 

samo biti odsoten, tam se je dobro počutil, osebnostno ni napredoval in kar naenkrat se potem 

tudi sooča z omejitvami, normami, ki jih ni sposoben pogoltnit in bo vedno večji konflikt tem 

v svetu okrog sebe. No in tu se mi zdi, da je ogromna škoda narejena, in tu ima ta nemški 

psiholog oziroma psihiater (Spitzer) popolnoma prav.  



 

  

 

 

Kjer hodim po šoli, mi mulci povejo, da so po pet, šest ur in več ur dnevno, kako bo puberteto 

začutil in jo razvil, ker je on tam (na spletnih socialnih omrežjih). Jo ne more puberteto 

zaživet in doživet. Sploh ni prostora več za puberteto in tukaj bodo velike težave, krize. Tako, 

da, no to je to. Lahko so pozitivni učinki, ob primerni in pravilni uporabi ali pa nastanejo 

krize, ki so zelo resne.   

 

9. Kaj bi mladim uporabnikom spletnih socialnih omrežij vi svetovali, da bi znali ločiti 

med resničnim svetov in virtualnim oz. med realnimi neposrednimi medosebnimi 

odnosi in virtualnimi medosebnimi odnosi?   

No mladim uporabnikom bi seveda svetoval primerno in pravilno uporabo teh omrežij, tako, 

da ne zapade v zasvojenost. Ter več gibanja zunaj in druženja s prijatelji, tako kot smo mi 

počeli, ko smo se ščipali, pa objemali in zardevali. Mladi morajo živeti svojo mladost v 

resničnih, živih odnosih, ne pa s pomočjo te nove tehnologije.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Priloga 4: Intervju z izr. prof. dr. Zdenko Zalokar Divjak, predavateljico na Fakulteti za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

1. Zakaj  so po vašem spletna  socialna omrežja tako razširjena in priljubljena, med 

mladimi?   

Mladi so vedno zelo dojemljivi za vse novosti, ki jih prinese duh časa. Tudi socialna spletna 

omrežja nisi pri tem nobena izjema, celo nasprotno zelo se skladajo z hitrim, površnim, 

tehničnim načinom življenja. 

 

2. Kakšen je po vašem glavni razlog mladih za uporabo spletnih socialnih omrežij? 

Glavni razlogi so gotovo popularnost –biti in, ker če nisi na omrežju nisi del «sodobne kulture 

mladih«, potem velika dostopnost in veliko število kontaktov. 

 

3. Zakaj se zdi, da so mladi pogumnejši preko posredovane komunikacije kot pa v 

realnem življenju? Oz. zakaj se mladi, bolj sproščeno in samozavestno pogovarjajo 

preko spletnih socialnih omrežjih kot pa v neposredovani komunikaciji  (iz oči v oči)? 

Komunikacija, predvsem odnosna vedno zahteva tudi osebno angažiranost, biti pri stvari. 

Preko omrežja lahko načnete pogovor in vmes počnete še kaj drugega. Potem komunikacija iz 

oči v oči razbere pri sogovorniku tudi neverbalni del komunikacije, ki je še bolj sporočilen kot 

verbalni. 

 

4. »Nemški nevrolog in psihiater Manfred Spitzer, ki dela na Institutu za učenje v Ulmu 

in že desetletje proučuje vpliv televizije in računalnikov na možgane otrok in 

mladostnikov pravi, da otroci pred dvanajstim letom ne bi smeli gledati televizije, k 

računalniku pa naj bi sedeli še pozneje. Kako gledate vi na to Spitzerjevo izjavo oz. 

kdaj vi menite, da je otrok dovolj zrel za uporabo spletnih socialnih omrežij?  

Otroci so dovolj zreli takrat, ko se na starševski poziv, da jih čaka neko delo ali učenje, lahko 

takoj odpovedo internetu, mobitelu, itd. Mogoče se zdi na prvi pogled, Spitzerjeva meja 

previsoka, toda on je nevrolog in vidi, kaj se dogaja z možgani, kadar so prezgodaj deležni 

televizije ali računalnika. Mi vidimo posledice zlasti na vedenjskem in čustvenem področju, 

toda te niso tako merljive, zato tudi preventiva o omejevanju ne zaleže. 

 

 



 

  

 

 

5. V čem in kako, se medosebni odnosi preko spletnih socialnih omrežij razlikujejo od 

medosebnih odnosov v resničnem svetu?  

Razlika je bistvena v kvaliteti in prisili, da v realnem odnosu moraš sodelovati tudi, kadar ti 

ravno neka oseba, situacija po godu. V kvaliteti pa menim, da gre za avtentično sodelovanje z 

osebo, ki mi nekaj pomeni, ali pa želim, da bi mi pomenila.  Prijateljstvo na Facebooku se 

meri po številu prijateljev in ne po odnosih, ki jih imajo in kakšni so sploh ti odnosi. 

 

6. Ali menite, da lahko spletna socialna omrežja pomagajo pri ohranjanju oz. 

vzdrževanju neposrednih medosebnih odnosov mladih? Kako? 

Seveda lahko pomagajo tistim, ki so že zgradili nek odnos, v smislu nekih dogovorov, 

izmenjav mnenj, stališč, različnih vprašanj, nikakor pa ne v smislu osnovnega, dejavnega 

odnosa, ki je možen le v stiku med sabo. 

 

7. Kako (oz. na kakšen način) spletna socialna omrežja spreminjajo medosebne odnose 

med mladimi?  

Socialna omrežja delajo površne odnose, ker drugačni tudi ne morejo biti. Odnos se gradi s 

skupnim bivanjem in z sporočanjem kaj se mi dogaja. Ker mladi mislijo, da so na  socialnih 

omrežjih v odnosih, niti ne bodo sposobni avtentičnih odnosov v realnosti, kar nas bi moralo 

skrbeti. 

 

8. Ali lahko, in če da kako (oz. na kakšen način)spletna socialna omrežja po vašem 

vplivajo na oblikovanje  medosebnih odnosov pri mladih?  

Socialna omrežja verjetno lahko pomagajo tistim, ki se na ta način sploh upajo spustiti v neko 

komunikacijo in iščejo tudi zato svoj prostor v odnosih. Problematično je tudi veliko število 

kontaktov, ki jih vzdržujejo, saj to pomeni, da ne morejo ali ne želijo imeti dva ali tri 

prijatelji, katerim bi se pač posvetili, ampak »zapravljajo » čas z govoričenjem. 

 

9. Kaj bi mladim uporabnikom spletnih socialnih omrežij vi svetovali, da bi znali ločiti 

med resničnim svetov in virtualnim oz. med realnimi neposrednimi medosebnimi 

odnosi in virtualnimi medosebnimi odnosi?   

Problem je v tem, da se z dopovedovanjem in moraliziranjem ne da vzgajati otrok in 

mladostnikov. Starši in institucije so tisti, ki krojijo njihov svet in se morajo odločiti, ali bodo 

mladim posredovali svet doživljajskih in delovnih vrednot preko realnega življenja, ali pa jih 

prepustili računalnikom, mobitelom, televiziji. Mladostniki so vedno bolj dojemljivi za lažje 



 

  

 

 

poti in starši postajajo vedno bolj utrujeni, zato jim tudi dovolijo, da toliko ur presedijo pred 

računalniki. Vedeti pa moramo, da mladi ne vedo, kako škodljiva so socialna omrežja za 

njihov razvoj, zato so odrasli tisti, ki morajo biti zelo opremljeni z znanjem o poz. in neg. 

učinkih socialnih omrežij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Priloga 5: Ureditev pojmov po ravneh abstraktnosti 

 

Tabela 5.6: Ureditev pojmov po ravneh abstraktnosti  

1. raven 2. raven 3. raven 

 mladi so zelo 

dojemljivi za novosti, 

tudi socialna spletna 

omrežja niso pri tem 

nobena izjema , takoj 

in zdaj, brez večjega 

fizičnega napora, 

inteligenco razvijajo, 

brez truda 

 

 glavni razlogi so 

popularnost, biti in, 

velika dostopnost in 

veliko število 

kontaktov, svoje 

mnenje spustijo v 

širši eter,  nepoznano 

je vedno privlačno, še 

drugi razlogi, ker 

potrebujejo za to svoj 

prazen čas 

 

 

 komunikacija, 

predvsem odnosna 

vedno zahteva tudi 

osebno angažiranost, 

biti pri stvari, preko 

omrežja lahko 

 razširjenost oz. 

priljubljenost spletnih 

socialnih omrežij pri 

mladih 

 

 

 

 

 

 

 glavni razlog mladih 

za uporabo spletnih 

socialnih omrežij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 posredovana 

komunikacija bolj 

priljubljena od 

komunikacije iz oči v 

oči 

 

 spletna socialna 

omrežja in mladi – na 

splošno 



 

  

 

 

načnete pogovor in 

vmes počnete še kaj 

drugega, 

komunikacija iz oči v 

oči razbere pri 

sogovorniku tudi 

neverbalni del 

komunikacije, ki je še 

bolj sporočilen kot 

verbalnega, mladi so 

za živo komunikacijo, 

se izognejo živi 

komunikaciji tisti 

mladi, ki so že 

zasvojeni z 

računalnikom,  drugi 

mladi so še vedno 

zelo živahni in radi 

govorijo, so odprti, 

radovedni, 

komunicirajo, je 

izrednega pomena 

ohranjanje žive 

komunikacije, mladi 

so zanjo dojemljivi 

 

 mogoče se zdi na  

prvi pogled 

Spitzerjeva meja 

previsoka toda on je 

nevrolog in vidi, kaj 

se dogaja z možgani, 

kadar so prezgodaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dovoljena starost za 

uporabo spletnih 

socialnih omrežij 



 

  

 

 

deležni televizije ali 

računalnika, idejo 

pozdravljam, se s 

psihiatrom 

Manfredom 

Spitzerjem 

popolnoma strinjam 

od petnajstega leta je 

nekako ena normalna 

meja 

 razlika je bistvena v 

kvaliteti in prisili, 

prijateljstvo na face 

booku se meri po 

številu prijateljev in 

ne po odnosih, zelo 

velika razlika med 

živimi odnosi in 

preko spleta,  živi 

odnosi zahtevajo 

celotno osebnost, 

spletni odnosi so 

zgolj neko izražanje 

in pisanje, je lahko 

zgolj narejeno, 

prilagojeno, ni meso 

in kri, so vseeno 

potrebni živi odnosi 

 

 seveda pomagajo 

tistim, ki so že 

zgradili odnos, v 

smislu dogovorov, 

 razlika med 

medosebnimi odnosi 

na spletnih socialnih 

omrežjih in med 

medosebnimi odnosi 

v resničnem svetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spletna socialna 

omrežja, pomoč pri 

ohranjanju oz. 

vzdrževanju 

 spletna socialna 

omrežja in medosebni 

odnosi 



 

  

 

 

izmenjav mnenj, 

stališč, različnih 

vprašanj, je možno, 

koristijo pri 

vzdrževanju 

medosebnih odnosov,  

pomagajo pri 

izmenjavi določenih  

informacij, podatkov, 

zelo koristna zadeva 

 

 socialna omrežja 

delajo površne 

odnose, ker drugačni 

tudi ne morejo biti, 

ker mladi mislijo, da 

so na  socialnih 

omrežjih v odnosih, 

niti ne bodo sposobni 

avtentičnih odnosov v 

realnosti, kar nas bi 

moralo skrbeti, se je 

začelo spreminjati, se 

bo zmanjšala potreba 

po fizičnih kontaktih, 

nežnostih, po 

ljubljenju, po dotikih, 

to bo pa veliko 

osiromašenje 

medosebnih odnosov 

mladih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spreminjanje 

medosebnih odnosov 

mladih s spletnimi 

socialnimi omrežji 

 pomagajo tistim, ki se 

na ta način sploh 

upajo spustiti v neko 

komunikacijo in 

 vpliv spletnih 

socialnih omrežij na 

medosebne odnose 

mladih 

 vpliv spletnih 

socialnih omrežij na 

medosebne odnose 

mladih 



 

  

 

 

iščejo tudi zato svoj 

prostor v odnosih, jih 

lahko tako 

izboljšujejo kot 

slabšajo, so nekatere 

prednosti, negativni 

vpliv na zdravje 

mladega človeka, več 

težav bodo imeli, 

anoreksija, bulimija, 

ni prostora več za 

puberteto, tukaj bodo 

velike težave in krize, 

lahko so pozitivni 

učinki, ob primerni in 

pravilni uporabi ali pa 

nastanejo krize, ki so 

zelo resne 

 

 so odrasli tisti, ki 

morajo biti  

opremljeni z znanjem 

o pozitivnih in 

negativnih učinkih 

socialnih omrežij, 

mladim uporabnikom 

bi svetoval primerno 

in pravilno uporabo 

teh omrežij, da ne 

zapade v zasvojenost,  

več gibanja zunaj in  

druženja s prijatelji, 

mladi morajo živeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ločevanje med 

resničnim svetom in 

virtualnim 



 

  

 

 

svojo mladost v 

resničnih, živih 

odnosih, ne pa s 

pomočjo nove 

tehnologije 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2012) 

 

 


