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POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava krizo smisla slovenskih mladostnikov in z njo povezano zasvojenost 

z mobilnim telefonom.  

Teoretični del temelji na logoterapevtskem modelu, katerega utemeljitelj je avstrijski psihiater in 

psihoterapevt Viktor Frankl. Glavno motivacijsko gonilo po Franklovem modelu je volja do smisla, 

ta pa je določen z vrednotami. V današnji družbi izginja pomen tradicionalnih vrednot, zato se 

vedno več ljudi sooča s krizo smisla. Osredotočili smo se na krizo smisla slovenskih mladostnikov 

in jo povezali z zasvojenostjo z mobilnim telefonom, saj zasvojenost v logoterapiji predstavlja 

enega od treh simptomov krize smisla. V nadaljevanju teoretičnega dela smo predstavili 

zasvojenost in poseben poudarek namenili njenim nekemičnim oblikam, med katere uvrščamo tudi 

zasvojenost z mobilnim telefonom. 

V empiričnem delu diplomske naloge smo izvedli kvantitativno raziskavo in preverili hipotezo, da 

obstaja povezava med krizo smisla in zasvojenostjo z mobilnim telefonom. V raziskavi je 

sodelovalo 457 slovenskih mladostnikov, od katerih smo pridobili rezultate o stopnji življenjskega 

smisla in zasvojenosti z mobilnim telefonom. Za razsiskavo smo uporabili anketo, ki je vsebovala 

PIL test in Test zasvojenosti  z mobilnim telefonom, do katere so udeleženci dostopali preko spletne 

strani 1ka. Rezultati so pokazali, da doživljanje nižje ravni življenjskega smisla korelira z višjo 

stopnjo zasvojenosti z mobilnim telefonom, in da so ženske v povprečju bolj zasvojene z mobilnim 

telefonom kot moški. 

 

Ključne besede: kriza smisla, logoterapija, zasvojenost, mobilni telefon, slovenski mladostniki 

 

ABSTRACT 

 

The diploma work deals with the crisis of the sense of Slovene adolescents and the associated 

addiction to the mobile phone. 

 

The theoretical part is based on a logotherapeutic model, the founder of which is the Austrian 

psychiatrist and psychotherapist Viktor Frankl. The main motivational drive of Frank's model is 



 
 

 
 

the will to meaning, which is defined by values. Because in today's society the meaning of 

traditional values disappears, more and more people are facing an existential crisis. We focused on 

the existential crisis of Slovene adolescents and linked it with addiction to the mobile phone, since 

the addiction of logotherapy is one of the three symptoms of the crisis of meaning. In the 

continuation of the theoretical work, we presented the addiction and placed special emphasis on its 

non-chemical forms, including the promotion with a mobile phone. 

 

In the empirical part of the thesis, we carried out a quantitative survey and verified the hypothesis 

that there is a connection between the crisis of meaning and addiction with a mobile phone. The 

research involved 457 Slovene adolescents, of whom we obtained results on the level of life 

meaning and addiction with a mobile phone. For the research we used a survey containing the PIL 

test and The Test of Mobile Phone Dependence (TMD), to which the participants accessed via the 

1ka website. 

 The results showed that experiencing lower levels of life sense correlates with a higher degree of 

dependence on the mobile phone, as women are generally more dependent on mobile phones than 

men. 

 

Keywords: eksistential crisis, logotherapy, addiction, mobile phone, Slovene adolescents 
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1 UVOD 

Vprašanje o smislu življenja je temeljno filozofsko vprašanje, s katerim so se ukvarjali veliki umi 

človeštva in na katerega je verjetno poskusil odgovoriti sleherni človek. V pričujoči diplomski 

nalogi ne iščemo odgovora o smislu življenja, pač pa v ospredje postavljamo vprašanje o krizi 

smisla. Problem sodobnega človeka ni v iskanju odgovora na smisel, temveč v njegovi odsotnosti. 

Viktor Frankl, utemeljitelj logoterapije, je o sodobnem svetu povedal, da »/…/ danes živimo v 

času, ko se izročila krušijo in izginjano. Tako ne nastajajo nove vrednote z najdevanjem edinstvenih 

smislov, ampak se dogaja ravno nasprotno. Splošne vrednote izginjajo. Zato je vedno več ljudi 

ujetih v občutek praznosti ali, kot temu ponavadi pravim, bivanjsko praznoto.« (Frankl 2014, 80) 

Smisel je določen z vrednotami in zaradi dejstva, da tradicionalne vrednote izgubljajo svoj pomen, 

je posledično tudi sodoben človek izgubil temeljno motivacijsko gonilo. Ujet je v bivanjskem 

vakuumu, saj mu nič več ne narekuje, kaj bi moral delati. Postal je ravnodušen in zdolgočasen, 

vendar pa mu doba informacijsko-komunikacijske tehnologije ponuja obliž, da prekrije rane 

nesmiselnosti, vendar jih nikakor ne zaceli. Ujet v brezciljnost se loteva tisoč in ene aktivnosti, 

skrajnih dejanj, vedenjskih in miselnih manevrov, da bi le ušel dolgočasju, ki ga prežema do 

zadnjega kotička njegovega duha. Depresija je postala epidemija 21. stoletja, vedno več je nasilja, 

zasvojenost pa se v različnih oblikah pojavlja že skozi vso človeško zgodovino. Te tri značilnosti 

sodobne družbe po logoterapevtskem modelu predstavljajo simptome noogenih nevroz, zaradi 

česar smo v diplomski nalogi krizo smisla povezali z zasvojenostjo z mobilnim telefonom.  

Živimo v času hitrega tehnološkega napredka, v katerem je uporaba informacijsko-komunikacijske 

tehnologije preplavila svet in v času, v katerem so tradicionalne vrednote izgubile svoj pomen. 

Zaradi omenjenega pojasnjujemo povezavo, ki združuje ti dve, navidezno neodvisni značilnosti 

sodobne družbe. 

Teoretični del obsega predstavitev logoterapevtskega modela, v katerem smo opisali tri temeljne 

dimenzije človeka. Poseben poudarek smo namenili duhovni razsežnosti, v okviru katere smo v 

nadaljevanju tudi razložili njene bistvene sestavine, s poudarkom na svobodi, odgovornosti, 

samotranscendenci, vrednotah in volji do smisla. Teoretično ogrodje logoterapije smo zaključili s 

poglavjema noogenih nevroz in krize smisla. 
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Drugi del teoretičnih izhodišč predstavlja zasvojenost, ki se razdeli na njene pojavne oblike, med 

katerimi so še posebej izpostavljene nekemične oblike zasvojenosti. V nadaljevanju so 

predstavljene značilnosti zasvojenosti, s poglavjema o zasvojenosti z mobilnim telefonom in 

dosedanjimi raziskavami aktualne tematike zaključujemo teoretični del. 

V empiričnem delu je povzeta predstavitev problema, predstavljene so hipoteze, udeleženci in 

metode, na koncu pa so zbrani in predstavljeni rezultati ter njihova interpretacija. Za raziskavo smo 

uporabili kvantitativen pristop, kjer so udeleženci reševali anketo, sestavljeno iz dveh delov. Prvi 

del obsega Lestvico življenjskih ciljev (PIL – Purpose in Life Test), drugi pa Test zasvojenosti z 

mobilnim telefonom (TMD – The Test of Mobile Phone Dependence). PIL test meri stopnjo 

življenjskega smisla oziroma namen posameznikovega življenja, Test zasvojenosti z mobilnim 

telefonom pa stopnjo zasvojenosti z mobilnim telefonom in znotraj tega faktorje abstinence, 

tolerance in izgube kontrole. V raziskavi je sodelovalo 457 slovenskih mladostnikov, anketiranje 

pa je potekalo od 14. junija 2017 do vključno 28. junija 2017 preko spletne ankete na portalu 

www.1ka.si. 

  

2 LOGOTERAPEVTSKI MODEL 

2.1 Antropološki pogled na človeka 

Preden pričnemo s teoretičnimi izhodišči logoterapevtskega modela, moramo najprej razjasniti, v 

katero kategorijo človeških pojavov bi pravzaprav uvrstili smisel. V prvi vrsti se moramo vprašati, 

kaj pravzaprav človek je, odgovor na to pa lahko dobimo le, če se človeka lotimo na 

interdisciplinaren način.  

Kristovič v svojem delu Kriza smisla sodobnega človeka piše, da humanistične vede človeka 

razlagajo kot psiho-fizično bitje, torej ga zreducirajo na skupek biokemičnih procesov, katerih 

rezultat je človek kot avtomatično bitje, miselni stroj, skupek vzgonov in reakcij, posledica tega pa 

je odvzeta človeškost in razosebljenost. Kristovič nadaljuje, da bi v tem okviru lahko dejali, da je 

človek psiho-fizično bitje, saj mora za svoj obstoj zadovoljevati osnovne fiziološke potrebe kot so 

dihanje, hranjenje, spanje ipd., nadalje pa kot bitje psihičnih oziroma duševnih procesov poseduje 

zmožnosti kognitivnih procesov, mišljenja, čustvovanja, učenja, spomina itd. (Kristovič 2014, 42). 

http://www.1ka.si/
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»Telesno razsežnost v večinski meri določajo geni in posameznik kot individuum. Na ta del 

človek nima bistvenega vpliva. Telesno razsežnost v glavnem določajo biološki, kemični in 

fizični procesi. Prek telesne razsežnosti zaznavamo skorajda celoten zunanji svet. Do 

percepcije vseh teh dražljajev pridemo s pomočjo naših petih čutil: vonj-nos, vid-oči, okus-

jezik, sluh-ušesa in tip-koža. Spada pod empirično znanost, kar pomeni, da jo lahko 

količinsko vrednotimo.« (Kristovič 2014, 42)  

Duševno razsežnost določajo kognitivne funkcije, razum, mišljenje, čustva, značaj, karakter itd.,  

k oblikovanju le-te pa poleg dednosti v veliki meri prispeva tudi okolje (najprej družina, nato vrtec, 

šola, vrstniki …). Kristovič meni, da »/…/ človek svoj notranji svet prek duševne in telesne 

razsežnosti izraža navzven. Gre za odnos med njim in svetom.« (Kristovič 2014, 43) 

V Kristovičevi knjigi je logoterapija po Franklu opredeljena kot veda, ki se izogne redukcionizmu 

človeka na psiho-fizično bitje ter posledično depersonalizaciji in dehumanizaciji ter človeka 

obravnava holistično v treh razsežnostih. Človek v logoterapiji je telesno, duševno in duhovno 

bitje, torej nedeljiva celota teh treh razsežnosti, od katerih je nemogoče obravnavati eno od njih, 

ne da bi se povezovala z drugima dvema. Dimenzionalna antropologija, kot jo je poimenoval 

Frankl, je torej temelj njegove podobe človeka (Kristovič 2014, 37).  

Frankl človeško bitje pojasni v treh razsežnostih: »1. telesni ali biofizični, 2. duševni ali 

psihični in 3. duhovni ali noetični. Te tri razsežnosti so različne projekcije ene in iste celote, 

imenovane človek, med seboj pa si ne nasprotujejo, ampak se dopolnjujejo. Kot prostorske 

razsežnosti pri fizičnem telesu se pri človeku njegove različne razsežnosti med seboj ne 

prekrivajo, temveč so v vsakem človekovem vedenju izražene bolj ali manj vse tri. Frankl 

zahteva, da je v medicini oz. psihoterapiji treba upoštevati vse tri, in opozarja, da izključitev 

duhovne razsežnosti pelje v nevaren znanstveni redukcionizem.« (Frankl 2015, 38) 

Težava redukcionizma pa ni le v tem, da humanistične vede človeka razstavijo na različne 

segmente in ga po svoji stroki obravnavajo, temveč predvsem v tem, da »/…/ absolutirajo svoj 

pogled na razumevanje. To pomeni, da dojemanje iz svoje perspektive prenesejo na celoto. 

Rezultati, načela in v končni fazi tudi različni nazori niso samo parcialni, ampak tudi nezdružljivi« 

(Kristovič 2014, 29). Noogena razsežnost ima določeno posebnost, ekskluzivizem, saj ni pogojena 
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z dednostjo in okoljem, poleg tega pa se je, za razliko od ostalih dveh dimenzij, ne da meriti 

kvantitativno, temveč le kvalitativno. 

 

2.2 Noogena razsežnost 

V Grško-slovenskem slovarju Antona Doklerja (2015) je beseda noos razložena kot čut, um, razum, 

pamet, duh, preudarnost, razsodnost, previdnost, misel, volja, želja, namera, nakana, sklep, 

mišljenje, značaj, duša, srce. 

dúh  -á m, im., tož. dv. tudi duhá (ȗ) 1. razumsko-spoznavna stran človeka: njegov duh je 

ostal jasen; oblikovati duha človeka; stremljenje duha k lepoti; zadovoljiti potrebe duha; 

sposobnost duha; knjiž. moj duh bedi nad njim / dela človeškega duha najvišje, izvirno 

ustvarjalne sposobnosti; velikani duha / enoličnost ubija duha miselno dejavnost; bogastvo 

človekovega duha mišljenja, čustvovanja; lepa je in polna duha bistroumnosti, 

domiselnosti // s prilastkom miselne, značajske značilnosti: je bistrega, upornega duha; 

manjka mu kritičnega duha // s prilastkom nadarjenost, sposobnost: narava mu ni dala 

umetniškega duha; ima preroškega duha; je brez trgovskega duha.  (Bajec, 2014) 

Če smo malo prej omenili, da je človek bitje telesne, duševne in duhovne razsežnosti ter pojasnili 

elementarne značilnosti prvih dveh, se sedaj lahko lotimo noogene razsežnosti.  

Noogena ali duhovna razsežnost je za razliko od telesne in duševne nepogojena z dednostjo in 

okoljem, in jo je nemogoče meriti kvantitativno, z merskimi instrumenti, temveč jo lahko 

vrednotimo le kvalitativno. V duhovni razsežnosti sta najznačilnejši komponenti svoboda za 

odločitve in izbira stališč ter z njo povezana odgovornost, pri čemer se v prvi vrsti ognemo 

predpostavki, da smo ljudje determinirana bitja, katerim dednost, okolje in goni krojijo življenjsko 

usodo (Frankl 2014, 50). 

 »Duhovna razsežnost je tako temeljni del, ki določa bistvo – vsebino človeka in ni njegova 

karakterizacija. Posebnost duhovne razsežnosti je tudi v tem, da je neodvisna od dednosti in 

okolja.« (Kristovič 2014, 44) Prav to pa je ekskluzivizem noogene razsežnosti, saj človeka pojmuje 

kot svobodno in odgovorno bitje, torej takšno, ki lahko preseže determiniranost s strani 



Štamulak, Katarina. 2017. »Kriza smisla slovenskih mladostnikov in zasvojenost z mobilnim telefonom.« Diplomska 

naloga., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 
 

5 
 

psihosomatske dimenzije na način, da lahko zavzame stališče s strani svobodnih odločitev do 

vsakršne preteklosti, situacije in udarcev usode (Frankl 2014, 51). 

 »Človek doseže duhovno razsežnost, kadarkoli premišljuje o sebi – ali sam sebe zavrača; 

kadarkoli naredi samega sebe za predmet – ali ima pripombe do sebe; kadarkoli kaže, da 

se zaveda samega sebe – ali kadarkoli razkazuje svojo vestnost. Vestnost dejansko 

predpostavlja edinstveno človeško zmožnost, da se dvignemo sami nad sebe, da presojamo 

in vrednotimo lastna dejanja v moralni in etični luči.« (Frankl 2014, 32) 

Iz napisanega lahko sklepamo, da v noogeno razsežnost, poleg svobode in odgovornosti, sodijo 

tudi etična načela, vest, volja do smisla in samotranscendenca. 

2.3 Človek kot svobodno in odgovorno bitje 

Človeško bivanje opredeljujejo trije faktorji: duhovnost, njegova svoboda in odgovornost. 

Duhovnost ni nikakršen epifenomen, lahko je pogojena, nikakor pa ne more biti vzrok nečesa 

drugega kot duhovnosti same. Somatske funkcije so pogoj za razplet duhovnosti, vendar pa niso 

njihov vzrok in je prav tako ne proizvajajo. Normalno delovanje psihofizičnega organizma je torej 

pogoj za razvijanje duhovnega jaza (Frankl 1954, 40).  

»Da se postavimo na stališče do telesnih in duševnih pojavov, pomeni, da se dvignemo nad njihovo 

raven in odpremo novo razsežnost, razsežnost noetičnih pojavov ali duhovno razsežnost – od te pa 

ločimo biološke in psihološke pojave. V to razsežnost so postavljeni edinstveni človeški pojavi« 

(Frankl 2013, 31). 

Svoboda se sooča z goni, dednostjo in okoljem. Freud pravi, da človeka usmerjajo goni, prav tako 

tudi živali, vendar pa se od živali razlikujemo ravno po tem, da imamo svobodno voljo, in mi smo 

tisti, ki jih lahko nadzorujemo in usmerjamo ter zavzamemo stališče do vzgibov, ki se pojavljajo v 

nas (Frankl 1954, 38). Enako lahko trdimo za dednost,  v genetskem zapisu zagotovo obstajajo 

določene povezave med ljudmi iste krvi, pa tudi pri enojajčnih dvojčkih najdemo odstopanja. Za 

primer lahko navedemo enojajčna dvojčka Lang,  eden izmed njih je postal pretkan kriminalec, 

drugi pa pretkan kriminalist (Frankl 1954, 40). Obema je bila v zibelko položena pretkanost, le da 

sta jo ovrednotila vsak s svojim stališčem, eden pozitivno, drugi negativno. Prav tako lahko trdimo 

za okolje; okolje ni tisto, ki naredi človeka, ampak je človek tisti, ki prevzame iz okolja in se odloči, 
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kakšno stališče do njega zavzame. Človek tako ni determiniran z goni, dednostjo in okoljem, 

temveč ima možnost svobode odločanja.  »Pomembne pa niso značilnosti našega značaja ali gonov 

in nagonov samih po sebi, ampak to, kakšno je naše stališče do njih. Zmožnost, da se postavimo 

na takšno stališče pa je tisto, kar iz nas naredi človeška bitja« (Frankl 2013, 31). 

Odgovornost je druga stran medalje, ki jo s seboj prinaša svoboda. Človek je odgovoren, ker je 

svoboden, nemogoče se je izogniti odgovornosti, če smo sprejeli svobodno odločitev. Težava je 

predvsem v tem, da se mladi ljudje danes izogibajo svobodnim odločitvam, ki s seboj prinašajo 

odgovornost. Četudi se izognejo svobodni odločitvi, se ravno tako odločijo, vendar zavzamejo 

pasivno držo. Če se torej izogibamo svobodni odločitvi in namesto tega izberemo drugo pot, se 

ravno tako odločimo, vendar tukaj stoji lažen občutek, da za to »neodločitev« ne nosimo nikakršne 

odgovornosti. Ko človek zavzame vlogo žrtve in za svojo usodo krivi okoliščine in preteklost, se s 

tem izogne vsakršni odgovornosti in s tem prepusti, da življenje samo kreira njegovo prihodnost.  

Frankl pravi, da je človek odgovoren, ker je svoboden, svoboda pa ni absolutna, temveč pogojena, 

saj v določeni meri vpliva na vrednost posameznikovih dejanj. Sodni organ za ovrednotenje 

človekovih pravilnih ali napačnih odločitev je vest, zakon za določanje tega, in je zapisana v 

moralnem, etičnem zakonu, ki je posamezniku vrojena (Frankl 2013, 33).  

Kristovič meni, da je človek odgovoren nekomu ali nečemu, svoji vesti, partnerju, delu ... »Tako 

lahko razumemo, da smisel svobode ni v prostosti, ampak v odgovornosti. Človek se mora zavedati, 

da je njegova prihodnost in prihodnost ljudi odvisna od mojih odločitev. Z odvzemom odgovornosti 

človek izgubi lastno doživljanje sebe kot svobodnega človeka« (Kristovič 2014, 72). Druga težava, 

s katero se sooča pojem svobode v sedanjem času je ravno v pojmovanju le-te. Svoboda je v 

logoterapiji opredeljena kot najvišja možnost samouresničevanja človekovega dostojanstva, 

izenačuje pa se jo s svobodnjaštvom, sprevrženim smislom svobode, upravičenostjo do 

brezmejnosti in ne do najvišje zmožnosti samoaktualizacije (Kristovič 2014, 56). 

 »Pri svobodi torej ne gre za nekaj dobrega, vrednega, za nekaj najvišjega, ampak za 

svobodnjaštvo – vse je dovoljeno. Uveljavlja se zahteva po absolutni svobodi, obenem je 

človek ujetnik notranje nemoči. Slednje potrjuje tudi vsakdanje življenje, še posebej to 

opazimo med mladimi; današnji človek ni pripravljen na napore, (pre)hitro odneha, se preda, 
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nima vztrajnosti, potrpežljivosti, prehitro popusti pred nasprotovanji in se velikokrat doživlja 

kot žrtev okolja.« (Kristovič 2014, 56) 

2.4 Vrednote in volja do smisla 

Za človekovo duhovno zorenje ni bistveno odrekanje možnostim svobodne izbire, ker ta s seboj 

nosi odgovornost, temveč odkrivanje vrednot, saj šele z odkritjem le teh po njihovi veličini lahko 

osmislimo naša nagnjenja k izpolnjevanju nekih smislov, nalog (Lukas 2015, 52).  

Kako bi sicer na primer težili k iskanju resnice v nasprotju oziroma odklonu od laži, če ne bi 

razumeli pomembnosti same resnice ali kako bi se kesali in poskušali popraviti svoje napake za 

napravljeno škodo, če ne bi niti vedeli, kaj je prav? Frankl piše, da so vrednote tiste, ki nas morajo 

usmerjati, zato lahko trdimo, da je za vrednotami določen smisel (Frankl 2014, 67). 

»Vrednota je torej nekaj, kar je vredno samo po sebi, kar ima vrednost v samem sebi. Za 

osnovno lastnost vrednote bi lahko postavili kakovost; pozitivno – negativno, dobro – slabo, 

lepo – grdo, doživeto – ne doživeto. Če po eni strani trdimo, da vrednote v samem bistvu 

privlačijo človeka, je po drugi strani res, da se mora vsak posameznik odločiti za svoj 

“vrednostni sistem” (ljubezen, poštenost, resnica, dobrota, lepota, pravičnost …). In prav 

zato, ker so vrednote pravzaprav vrednote same po sebi, ni mogoče nekega dejanja 

ovrednotiti po svoje, ampak mora človek poiskati in zato tudi išče smisel v celoti stvarnosti, 

katere del je tudi sam.« (Kristovič 2014, 77) 

Če torej smisel določajo vrednote, potem lahko rečemo, da so vrednote nekakšen kompas, ki nas 

usmerja in kristalizira rešitve in odgovore v določenih položajih, s katerimi se soočajo tako 

posamezniki kot tudi celotna družba. V tem primeru torej vrednote olajšajo iskanje smisla in vodijo 

k smiselnim rešitvam. Vendar pa nastopi težava, ko pride do trčenja vrednot, kar lahko označimo 

kot moralno dilemo, kar se zrcali v človeški psihi, kjer pride do bitke vrednot, kar pa igra 

pomembno vlogo pri nastajanju noogenih nevroz1 (Frankl 2014, 72). 

Po Kristoviču so smisel »naloge, ki nam jih življenje postavlja v točno določenem trenutku in v 

točno določeni situaciji.« (Kristovič 2014, 87) Četudi v življenju zavzamemo pasivno vlogo in 

                                                           
1 Glej poglavje: Noogene nevroze. 
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pustimo življenju, da teče po svoje in se odločimo »ne odločati«, smo se kljub temu odločili zavzeti 

pasivno pozicijo. Tu pa lahko pridemo do vprašanja, ali je tisto, kar počnemo, smiselno. In zopet 

se vrnemo k definiciji smisla, ki pravi, da so smisel naloge, ki jih opravljamo, vendar so smiselne 

samo v primeru, če so pogojene z vrednotami.  Lukasova pravi, da »najti smisel preprosto pomeni 

vedeti, kdaj pride kaj na vrsto.« (Lukas 2015, 19) Kako vedeti, kaj postaviti na mesto pred nečim 

drugim, ali katero nalogo izpolniti pred tisto drugo, če nam prioritet ne določajo vrednote, po 

katerih se moramo orientirati, saj nam nakazujejo, kaj je prav in kaj je narobe. Po Lukasovi je »/…/ 

šibkost modernega, nihilističnega človeka ravno v tem, da več ne ve, kaj postaviti na mesto pred 

nekaj drugega, vendar se moramo zavedati, da vsaka dejavnost, ki se ji predajamo z vsem srcem, 

zahteva odpovedi na drugi strani.« (Lukas 2015, 17)  

»Človek vedno in povsod hoče in išče smisel. V življenju mu gre najbolj ravno za smisel. 

To specifično “človeško” lastnost posameznik doživlja kot nekakšno željo, da bi njegovo 

življenje bilo in bi ga lahko imel za smiselno. Posameznika intencionalno naravna v svet 

vrednot, nalog in možnosti. Volja do smisla je vedno neločljivo povezava z vrednotami. 

Smisel je vedno tam, kjer so vrednote. In smisel je ravno v izpolnjevanju vrednot oziroma v 

življenju po poti vrednot.« (Kristovič 2014, 77) 

V Kristovičevi knjigi beremo, da Frankl v nasprotju s Freudovo voljo do užitka in Adlerjevo voljo 

do moči v ospredje postavlja voljo do smisla. Volja do smisla tako predstavlja osrednje 

motivacijsko gonilo logoterapevtskega modela (Kristovič 2014, 74). 

»Kaj pravzaprav pomeni volja do smisla? Človek je torej vedno usmerjen proti (k) nečemu oziroma 

proti (k) nekomu. Je bitje, ki presega samega sebe, kar je bistvo človeške eksistence. Ravno volja 

do smisla človeka usmerja na pot zadovoljnega, izpolnjenega in srečnega življenja, katerega 

predpogoj je prav usmerjenost k nečemu ali nekomu.« (Kristovič 2014, 75) 

2.5 Samotranscendenca 

Kaj je človek? To je vprašanje, na katerega že od vekomaj poskušajo odgovoriti največji umi v 

zgodovini. V Kristovičevi knjigi beremo, da ga Frankl opredeli kot  bitje, ki je sposobno presegati 

samega sebe, okoliščine in preteklost,  samopreseže pa se tako, da se v celoti posveti neki nalogi 

ali osebi, torej je usmerjen izven sebe k nečemu ali nekomu drugemu. Ker je človek svoboden, 

lahko preseže samega sebe, okoliščine in preteklost tako, da zavzame stališče do situacije, v kateri 
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se nahaja. Nasprotujoči si nazor, ki je danes precej razširjen v zahodnem svetu, je teženje k 

homeostazi, ki v svojem bistvu predpostavlja, da je človek zaključeno bitje, usmerjeno k samemu 

sebi, ki se samouresničuje in teži k ohranjanju notranjega ravnovesja ter zanika dejstvo, da je 

človeška eksistenca nenehna dinamika, ki se odvija med človeško bitjo in njegovo umestitvijo v 

svetu. Hrepenenje po homeostazi je torej ravno nasprotno od tako imenovane noodinamike, 

dinamike duha, razpetostjo med tem, kar smo in kar bi želeli oziroma hoteli biti. Lahko bi dejali, 

da je v smislu homeostaze bistvo človeškega bivanja zadovoljevanje potreb in zadoščanje gonov, 

torej človekova osebna zadovoljitev in nikakor ne izpolnjevanje nekih višjih nalog, smislov 

(Kristovič 2014, 48).  

»Biti človek pomeni presegati samega sebe. Povedati želim, da je bistvo človeške eksistence 

njeno transcendiranje same sebe. Biti človek hkrati vedno pomeni biti usmerjen in namenjen 

k nečemu ali nekomu. Biti predan delu, ki se mu človek posveča, biti predan človeku, ki ga 

ljubi, ali biti predan bogu, ki mu služi. Tako preseganje samega sebe pa prestopa okvire vseh 

podob človeka, ki v smislu monadologizma prikazujejo človeka kot bitje, ki ne posega po 

smislu in vrednotah izven samega sebe in ki se ne orientira po svetu, temveč se zanima 

izključno zase in mu gre le za ohranitev oziroma ponovno vzpostavitev homeostaze.« (Frankl 

2005, 15) 

Človek se torej lahko transcendira na način, da v še tako neznosni situaciji lahko do nje zavzame 

takšno ali drugačno stališče, kar je edinstvena lastnost človeškega bitja. Franklova opredelitev 

človeka v logoterapiji temelji na treh stebrih: svobodi volje, volji do smisla in smislu življenja. 

Smisel življenja je odkrit z opravljanjem določenih nalog, ki nam jih življenje prinaša ter 

odkrivanjem vrednot, ki so določene z vrednostnimi kategorijami. Pod ustvarjalne vrednote 

spadajo delo, kreativnost, izpolnjevanje nalog in na drugi strani doživljajske vrednote, ki so 

opredeljene kot doživljanje lepega, dobrega, zavedanje unikatnosti ...  Ko pa se posameznik znajde 

v situaciji, ko je nezmožen doživeti ali izpolniti karkoli od omenjenega, zaradi zunanjih ali 

notranjih okoliščin, je še vedno svoboden v tolikšni meri, da lahko zavzame stališče do vsake 

okoliščine, v kateri se znajde. Frankl meni, da je to povsem v nasprotju z najsodobnejšim pristopom 

k človeku, z determinizmom. V primeru, da se na okoliščine, v katerih se je človek znašel, ne da 

vplivati, človek lahko vpliva na njegovo pozicijo, stališče do situacije, v kateri se je znašel. Celo 

človeku, ki v življenju trpi in mu je v breme dejstvo, da se je rodil, je ponujena zadnja možnost za 
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odkritje vrednot. Franklovo mnenje je, da ima življenje smisel do zadnjega izdiha, saj vse do takrat 

obstaja možnost, da odkrijemo vrednote in zavzamemo pozicijo, s katere bomo gledali na naše 

trpljenje. Takšne vrednote imenuje vrednote stališč. Če torej do trpljenja zavzamemo takšno 

stališče, da ga sprejmemo in da ima smisel, je to največji dosežek, ki ga lahko doseže človek (Frankl 

1954, 40). 

 

2.6 Noodinamika 

Temeljno načelo homeostaze je zadovoljevanje notranjih vzgibov in gonov, teženje k 

vzpostavljanju ravnovesja in s tem zmanjševanje notranje napetosti. Lahko bi dejali, da gre v 

osnovi za odstranjevanje vseh dejavnikov, ki povzročajo stres in napetost in ne temeljijo na 

zadovoljevanju potreb in zadoščanju gonov. »V zaprtem sistemu duševnega aparata, ki ga 

obvladuje načelo užitka, ni prostora za voljo do smisla, kot ji pravimo mi, in vendar človeka 

usmerja v svet.« (Frankl 2015, 114) Po Franklu človeška bitja, za razliko od živali, delujemo tudi 

na duhovni razsežnosti, zaradi česar stremimo k nečemu višjemu, se sprašujemo po smislu in 

stremimo k vrednotam, kar pa nas usmerja izven sebe, k določeni osebi ali nalogi. »Nam samim 

gre za to: za človeško bitje je bistveno znamenje, da stoji na polarnem napetostnem polju med biti 

in morati, pred obličjem smisla in vrednot, ki od njega nekaj zahtevajo.« (Frankl 2015, 112)  

Če je torej človek postavljen pred obličje smisla in vrednot, je pred njim neka naloga; ali bo smisel 

izpolnil ali ne, pri čemer se v njem zagotovo ustvari določena stopnja napetosti, razpetosti, med 

tistim kar je, in med tistim, kar bi moral biti, kar pa Frankl imenuje noodinamika. Odsotnost smisla 

in nalog seveda zreducira stopnjo napetosti, vendar kaj je potem tisto, ki poleg zadovoljevanja 

potreb še žene človeka in ga navdaja z življenjskim entuziazmom? 

 »Človek v resnici ne potrebuje stanja brez napetosti, ampak bolj prizadevanje in boj za 

kakšen cilj, ki ga je vreden. Ne potrebuje sprostitve napetosti za vsako ceno, ampak klic 

možnega smisla, ki čaka, da bi ga dosegel. Človek ne potrebuje homeostaze, ampak tisto, 

čemur pravim noodinamika, to je duhovna dinamika na polarnem napetostnem polju, kjer je 

na enem polu smisel, ki ga je treba izpolniti, na drugem polu pa človek, ki ga mora doseči.« 

(Frankl 1992, 83) 
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2.7 Noogene nevroze 

Težava psihologije kot vede, ki znanstveno proučuje psihološke procese, je v tem, da zavrača 

pojem duhovne oziroma noetične razsežnosti, saj človeka obravnava kot psihosomatsko bitje, 

medtem ko spiritualizem zagovarja duhovnost kot edino človeško razsežnost. Logoterapija človeka 

obravnava holistično, kot nedeljivo celoto telesne, duševne in duhovne razsežnosti, pri čemer tudi 

nevroze dobijo novo razsežnost, saj lahko izhajajo tudi iz duhovne dimenzije in jih tako lahko 

imenujemo noogene nevroze (Frankl 2004, 151).  

Posameznik, ki se znajde v krizi smisla in kloni pod pritiskom vesti, lahko posledično postane 

nevrotičen, vendar gre v osnovi za duhovni nemir, ki ga ne moremo uvrstiti v psihosomatsko 

dimenzijo, temveč izhaja iz noetične razsežnosti človeka. Ko govorimo o noogenih nevrozah je 

pomembo poudariti, da le-te lahko delujejo po vzorcu kliničnih nevroz v smislu psiholoških 

bolezni, vendar pa je bistven njihov izvor, pri katerem korenine nevroz ne izhajajo iz psihičnih 

plasti, temveč se razvijejo na bivanjski ravni. Lahko bi torej rekli, da gre pri nekaterih nevrozah 

pravzaprav za duševni izraz nekega duhovnega stanja, kar pa se na vedenjski ravni odraža kot 

simptom v obliki agresije, depresije in zasvojenosti (Frankl 1954, 40). 

Težava nastaja predvsem v napakah razumevanja nekaterih psiholoških simptomov, katerih izvor 

je duhovne narave in pravzaprav ne gre za patologijo, temveč za enostavno duhovno zorenje, pri 

katerem se je pojavila frustracija zaradi slabe prilagoditve tekočim dogodkom in prihajajočim se 

nalogam oziroma smislom, ki se morajo izpolniti. Psihoterapevtska obravnava, ki se sklicuje 

predvsem na psihološke simptome, si zastre pogled in človeka ne obravnava holistično kot celovit 

in kompleksen sistem, s čimer ga posledično razčloveči, saj s tem pogosto spregleda ravno 

specifično človeški problem, duhovni nemir in spregleda dejstvo, da za psihoterapevtsko potrebo 

enostavno stoji edinstvena človeška želja po osmišljevanju življenja (Frankl 2004, 152).  

Vprašanje in skrb za smisel življenja samo po sebi ni znak za bolezen ali nevrozo, vendar 

psihoterapija ta človeški fenomen označi kot človeško bolehnost in patološki fenomen. Terapevt, 

ki ignorira duhovno dimenzijo, ignorira smisel, kar pa nadalje vodi v nerazumevanje 

posameznikove osebne zaskrbljenosti, ki je stvar vsakega posameznika, s čimer pa se pozablja, da 

je vsak človek unikat in da takšnega, kakršen je, ne bo nikoli več. Logoterapija se začne pri duhovni 
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dimenziji in ravno duhovnost je borec za zdravljenje duše. Logoterapija zato dopolni psihoterapijo 

s konceptom nečesa popolnoma človeškega, z vprašanjem o smislu bivanja, s čimer zajame celoto, 

potrebna pa je takrat, kadar človek potrebuje terapijo, ne zaradi direktne bolezni, temveč zaradi 

duhovnega nemira, bivanjske praznote, krize smisla, ujetja v bivanjskem vakuumu, torej zaradi 

skupinskega nevrotičnega sindroma, katerega ne moremo zdraviti s psihološko obravnavo, čeprav 

se simptomi odražajo na vedenjski ravni kot agresija, depresija in zasvojenost, kar nas zlahka 

zapelje v sfero klinične nevroze. Takšni primeri terjajo celovit pristop, ki se začne z odkrivanjem 

posamezniku lastnih moči, kvalitet in odkrivanje smiselne polnosti življenja na način, da preko 

bivanjske analize posameznika pripeljemo do samostojne odgovornosti in ne kot bi bili morda 

zmotno prepričani, z vsiljevanjem kakršnihkoli nalog (Frankl 1954, 37). 

Če torej konflikti vesti, moralne dileme in kriza smisla spadajo v duhovno razsežnost, potem to 

pomeni, da so lahko vzrok za noogeno nevrozo. Vendar pa je na tem mestu potrebna posebna 

previdnost. Odsotnost smisla ali vzpon eksistencialne krize lahko potekata po vzorcu klinične 

nevroze, v smislu psihološke bolezni in tako človek pod stresom zaradi spiritualnih težav pade v 

bolezen; npr. vegetativni sindrom, pri čemer se obravnava njegove psihološke simptome, katerih 

vzrok  je v resnici duhovne narave (Frankl 2004, 153). 

Potrebno se je zavedati, da obstaja nevarnost napačne razlage, zlasti v času, v katerem narašča 

število bolnikov, ki prihajajo po pomoč k psihologom in psihiatrom zaradi psiholoških simptomov, 

vendar za to psihoterapevtsko obravnavo stoji težnja po pomoči popolnoma človeških problemov 

in želja po osmišljevanju življenja, zaradi česar je potrebno razmejiti bolezen kot nevrozo in 

eksistencialno krizo, ki je nekaj popolnoma človeškega. Psihoterapija tako odpove v smislu, da 

pogosto spregleda specifični človeški problem in s tem razčloveči človeka, kar pa seveda ni v 

pomoč eksistencialni frustraciji (Frankl 2004, 153). 

»Toda čeprav bivanjska praznota ni nujno posledica nevroze, pa kaj lahko postane njen 

vzrok. Takrat govorimo o noogeni nevrozi. Noogeno nevrozo označujemo kot nevrozo, ki jo 

povzroči duhovni problem, moralen ali etičen spopad, na primer spopad med golim 

nadjazom in resnično vestjo – ta pa je po potrebi v protislovju in nasprotju z onim. Vendar 

ne nazadnje noogeno etiologijo oblikuje bivanjska praznota, bivanjska prikrajšanost ali 

prikrajšanost za smisel življenja.« (Frankl 2014, 107) 
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Prav tako je pomembno poudariti, da ni vsaka eksistencialna ali spiritualna kriza patološka, saj gre 

v nasprotnem primeru za proces zorenja posameznika, o noogenih nevrozah pa govorimo takrat, 

ko je frustracija slabo prilagojena tekočim dogodkom, pri čemer pa se simptomi teh nevroz 

duhovnih razsežnosti zrcalijo skozi simptome depresije, agresije in zasvojenosti. Človeški 

problemi, konflikti vesti, moralni in etični boji, ki izhajajo iz duhovne razsežnosti, lahko povzročijo 

nevroze, ki so bolezenska stanja, vendar njihov izvor tiči v spiritualni dimenziji, zaradi česar jih 

imenujemo noogene nevroze (Frankl 2004, 154). 

2.8 Vzgoja nihilistične družbe 

Oglaševanje intimnosti, nezainteresiranost za šolo, čustvena otopelost, zasvojenost, agresija in 

depresija so nič drugega kot ogledalo današnje družbe, prežete z nihilizmom in oropane 

tradicionalnih vrednot, ki odraža hudo duševno, predvsem pa duhovno stisko. 

Težava zagotovo vznikne že v osnovni celici družbe, v družini. V zahodni kulturi izginja pojem 

avtoritete, saj so otroci postali epicenter družine, imajo vedno več pravic in vedno manj dolžnosti, 

starši pa namesto, da bi naredili vse za njih, delajo vse namesto njih. Že od rojstva dalje je vse 

usmerjeno v zadovoljevanje njihovih želja, potreb, prisotna je pretirana skrb in pretirana čustvena 

in fizična navezanost, kar pa otroke vzgaja v nesamozavestne, neodgovorne in nesamostojne 

posameznike. Če smo malo prej omenili, da je za duševno zdravje nujno potrebna določena stopnja 

noodinamike, razpetost med tistim, kar smo in tistim, kar bi morali biti, torej v današnjih časih 

otrokom znatno znižujemo to napetost in jih pravzaprav vodimo k homeostazi. Vendar pa je 

bistvena težava prekomerne skrbi za otroke predvsem ta, da jim starši z vsiljevanjem svoje pomoči 

in skrbi odvzemajo svobodo ter jih hkrati vzgajajo v neodgovorne posameznike (Kristovič 2016, 

3). 

»Namesto pretiranega zaščitništva bi otrokom morali pustiti in dovoliti, da naloge, ki jih 

zmorejo opraviti sami, opravijo sami. Namesto, da se otroke »zavija v vato« bi jih morali 

učiti in vzgajati za odgovorne in samostojne posameznike, ki morajo sprejeti posledice svojih 

dejanj ali ne-dejanj. V luči vzgoje, ki se dojema kot priprava otroka na življenje, se bo 

potrebno znebiti notranje potrebe po nenehnem dogovarjanju, pogovarjanju in 

prepričevanju. Otroci so postal kljubovalni ravno zaradi tega, ker čutijo, da odrasli sami v 
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sebi niso dovolj gotovi, da bi od njih nekaj zahtevali preprosto zato, ker je tako prav.« 

(Kristovič 2016, 11)  

Šola je tista, ki ima poleg družine bistven vpliv na razvijanje otroka v odraslo osebo in tista, ki  

pomaga pri odgovoru na vprašanje kdo smo. Pri adolescenci, v katero otrok preide ravno med 

šolanjem, »ne gre za nihanje med tem, kar smo, in strahom pred tem, da bi izgubili, kar smo«, 

temveč, da »ne vemo, kdo smo, in strahom, da nam ne bo uspelo biti to, o čemer sanjamo« 

(Galimberti 2009, 66). Galimberti poudarja, da je za dosego ciljev nujno potrebna samozavest in 

sprejemanje samega sebe. Pri teh dveh faktorjih bi morala šola kot institucija in profesorji, ne le 

kot posredovalci znanja, temveč tudi kot učitelji življenjske šole, odigrati primerno vlogo, ki bi 

hkrati morala biti tudi dolžnost. Objektivizacija subjekta je pripeljala do tega, da profesorji učencev 

ne vidijo več kot posamezne, razvijajoče se duše, temveč kot skupino nečesa, čemur je potrebno 

posredovati znanje po predloženem učnem načrtu. Učence se ocenjuje glede na njihov uspeh, ki ga 

je mogoče meriti, pozablja pa se tisto, kar zaznamuje obdobje odraščanja. Nihče se ne ukvarja z 

ustvarjalnostjo, željami, identifikacijo, projekcijo in čustvi, saj so »iz šole pregnali čustveno 

vzgojo« (Galimberti 2009, 67). Nezanimanje za šolo potem ni v okviru učenca, temveč v 

naravnanosti šolskega sistema, ki je usmerjen le v posredovanje znanja, ne pa tudi vzgajanja, ki je 

poleg pedagoškega pristopa profesorja bistveno, da v razvijajočem mladostniku vzbudi zanimanje 

za šolo in navsezadnje tudi veselje do življenja (Galimberti 2009, 70). 

 

2.9 Kriza smisla 

Etiološko gledano je po Franklu vzrok odsotnosti smisla in bivanjske praznote v današnji družbi 

pogojen z dejstvom, da smo ljudje, nasproti živalim, bitja, katerim noben gon ne veleva, kaj bi 

morali delati in obstajamo v nihilistični družbi, kjer je prišlo do razkroja vrednot, konvencij in 

tradicij, ki so nekoč človeku narekovale, kaj bi moral delati. Še več, sodobni človek ne ve niti tega, 

kaj si sam želi delati in si namesto tega želi delati tisto, kar delajo drugi ljudje ali tisto, kar se od 

njega pričakuje in kar od njega želijo drugi ljudje (Frankl 2014, 101). 

Lahko bi dejali, da sta glavni pojavni obliki bivanjske praznote dolgčas in ravnodušnost. Človek, 

ki obstaja v nihilistični družbi, je izgubil kompas, nič več mu ne narekuje, kaj je prav in kaj je 

narobe, kaj bi moral delati ali kaj si sploh želi delati. Znajde se v bivanjskem vakuumu, prežetem 
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z dolgčasom in ravnodušnostjo, saj ni več sposoben iznajti edinstvenih smislov, ki so prizadeti 

zaradi odsotnosti vrednot, kar pa lahko povzroči hudo duševno stisko, ki je seveda posledica 

duhovne stiske in se zrcali v noogenih nevrozah (Frankl 2014, 103). 

 »Bivanjska praznota je pojav, ki narašča in se širi. Glavni pojavni obliki bivanjske prikrajšanosti 

– dolgčas in ravnodušnost – sta postali izziv tako vzgoji kot psihiatriji. Kot smo rekli, se v obdobju 

bivanjske praznote vzgoja ne sme omejevati na prenašanje tradicij in znanja in biti zadovoljna s 

tem, ampak mora prečiščevati človekovo zmožnost, da najde tiste edinstvene smisle, ki niso 

prizadeti zaradi krušenja vsesplošnih vrednot. Tako mora vzgoja priskrbeti človeku sredstva za 

najdevanje smislov.« (Frankl 1994, 77) 

Kot smo že omenili v poglavju noogenih nevroz, je torej kriza smisla ali bivanjska praznota 

skupinski nevrotični sindrom, ki se simptomatsko izraža skozi depresijo, agresijo in zasvojenost.  

Zasvojenost je tako primer bega pred samim seboj, saj omogoča, da se posameznik izogne spopadu 

s praznino v sebi in to praznino nadomesti s škodljivimi substancami in rituali, ki mu dajejo lažen 

občutek polnosti in ugodja, ki pa se na koncu vedno konča tragično. 

 

 

3 ZASVOJENOST 

O zasvojenosti govorimo takrat, ko se pri posamezni osebi ponavljajo določeni škodljivi vedenjski 

vzorci, zaradi katerih je povzročena škoda na telesnem, duševnem, duhovnem in socialnem 

področju bivanja (Rozman 2007, 25). 

»Zasvojenost je kronična, psihonevrobiološka motnja delovanja nagrajevalnega sistema 

možganov, pogojena z genetskimi, psihosocialnimi, okoljskimi dejavniki. Zanjo so značilne 

nezmožnost samokontrole pri uporabi učinkovine/aktivnosti, kompulzivna uporaba 

učinkovin/aktivnosti, kljub povzročeni škodi, ter hlepenje po učinkovini/aktivnosti. Odvisnost 

je stanje nevrofiziološke in biološke prilagodljivosti na uporabo droge, ki se kaže s 

specifičnim odtegnitvenim sindromom.« (Drevenšek 2013, 4) 
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Rozmanova zasvojenost definira kot »bolezen, ki prizadene človekovo telo, duševnost, odnose z 

ljudmi in sposobnost za produktivno življenje. Večina ljudi misli, da jo povzročajo kemična 

sredstva, s katerimi se zasvojeni omamljajo, vendar to ne drži. Kemična sredstva oziroma droge 

povzročajo telesno odvisnost, kar pa pomeni, da se na poseben način vključijo v telesno presnovo 

in postanejo nujno potrebna. Zasvojeni človek pa je od svoje droge lahko tudi psihično odvisen. 

Psihična odvisnost pomeni, da zasvojeni z omamljanjem obvladujejo svoje čustveno življenje in 

odnose z ljudmi, se pravi, da se zaradi zasvojenosti vedejo bistveno drugače, kot bi se sicer.« 

(Rozman 2007, 34) 

Ko govorimo o zasvojenosti ciljamo na neko primarno kronično bolezen možganskih sistemov, 

ki vključujejo sistem nagrajevanja, spomin in motivacijo. Okvara teh možganskih sistemov vodi 

v patološko iskanje olajšanja ali ugodja ob uživanju snovi ali izbiri določenih vedenj preko 

značilnih bioloških, psiholoških, družbenih in duhovnih manifestacij (Rozman 2013, 24). 

Če v splošnem velja prepričanje, da je posameznik lahko zasvojen z alkoholom, tobakom in 

nedovoljenimi drogami, naj na tem mestu poleg kemičnih oblik zasvojenosti omenimo, da so  

pogoste tudi nekemične oblike zasvojenosti, med katere spadajo odvisnost od odnosov, iger na 

srečo, interneta, mobilnih telefonov, spolnosti, zdrave prehrane, športa … Lahko bi torej rekli, da 

so poleg kemičnih substanc zasvojljivi tudi postopki, rituali, psihični manevri in substance, ki sami 

po sebi nimajo farmakološkega vpliva na zavest (Rozman 2013, 15).  

 

3.1 Oblike zasvojenosti 

Tako pri kemičnih kot pri nekemičnih oblikah zasvojenosti pride do prekomernega odziva 

človekovega nagrajevalnega sistema, tako po zaužitju psihotropne učinkovine kot tudi po določeni 

aktivnosti. Prisotno je tudi hlepenje in navezanost na učinkovino oziroma aktivnost, motnje 

motivacije, spomina, čustvovanja, nekontrolirano uživanje, kljub povzročeni škodi ter 

razdražljivost, tesnobnost in disforija ob odsotnosti učinkovine oziroma aktivnosti (Drevenšek 

2013 in Rozman 2010). 
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3.1.1 Kemične oblike 

Pri kemičnih oblikah zasvojenosti gre za odvisnost od učinkovin kot so hrana, alkohol, psihotropna 

zdravila, droge, kjer se »razvije skupina vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se 

razvijejo po ponavljajočem se uživanju snovi. Vključujejo močno željo po zaužitju učinkovine, 

težave pri obvladovanju jemanja, vztrajanje kljub škodljivim posledicam, /…/, povečano toleranco 

in telesne motnje zaradi odtegnitve snovi.« (Rozman 2010, 30) 

Pri kemičnih oblikah zasvojenosti lahko posameznik postane tudi telesno odvisen od učinkovine 

na način prilagoditve bioloških odgovorov na to specifično učinkovino, pri čemer pride do 

nevroadaptivnih sprememb, tolerance in ob odsotnosti učinkovine do odtegnitvenega sindroma. 

Pri kemičnih oblikah se po dolgotrajni zlorabi poleg škode na psihosocialnem področju življenja 

pojavijo tudi telesne težave, ki jih povzročajo strupeni učinki droge na telo (Rozman 2010, 22). 

3.1.2 Nekemične oblike 

Pri nekemičnih oblikah zasvojenosti gre v osnovi za odvisnost od nekih aktivnosti, ritualov ali 

morda psihičnih manevrov kot so šport, prekomerna spolna aktivnost, igre na srečo, internet, delo, 

nakupovanje in pametni telefoni. »Vsak človek ima v osrednjem živčevju vir nevropeptidov, ki 

vplivajo na spremembo stanja zavesti podobno kot “droge” (zmanjšanje bolečine, vzburjenje). 

Lahko se “nauči”, da izzove povečano izločanje endorfinov z določenimi postopki ali rituali« 

(Rozman 2010, 32). Nekemične odvisnosti so torej tiste zasvojenosti, pri katerih za dosego 

omamljenega stanja ni zlorabljena droga, temveč postopek, s katerim se posameznik nauči sprožati 

notranje mehanizme za omamljanje (Rozman 2010, 33). 

 

Nekemične oblike odvisnosti, za razliko od kemičnih oblik, povzročajo manjšo telesno škodo, 

vendar ravno tako vplivajo na kvaliteto bivanja tako posameznika, kot tudi ljudi, ki ga obdajajo. 

Večja težava nekemičnih oblik odvisnosti je predvsem ta, da so nekateri rituali družbeno 

sprejemljivi oziroma so pravzaprav del vsakdanjika, pri čemer je na videz težko vzpostaviti ločnico 

med neškodljivim vedenjem in zasvojenostjo, pri kateri gre v ozadju za patološko vedenje (Rozman 

2007, 44). 
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V primeru nekemičnih oblik zasvojenosti po Rozmanovi (2007), lahko »droga« postanejo 

naslednja vedenja in rituali: 

 basanje s hrano ali zlorabljanje shujševalnih diet, 

 razna spolna vedenja, od sanjarjenja do spolnega nasilja, 

 nekreativno (heteronomno) delo, 

 sanjarjenje ob podpori osladnih televizijskih nadaljevank in plehke literature, 

 igre na srečo za denar, od igralnih avtomatov, kart, rulete, loterije, 

 obsedenost s tveganjem – ekstremni alpinizem, nora vožnja, bungie-jumping, roller coaster, 

kleptomanija, 

 obsedenost z verskimi in magijskimi rituali, 

 obsedenost z določenim tipom škodljivih odnosov z ljudmi, 

 obsedeno telovadenje in obsedenost s tekom, ki nima rekreativne, temveč stremuško 

tekmovalno vlogo (Rozman 2007, 47). 

Po takšni tipologiji vedenj, aktivnosti in psihičnih manevrov, preko katerih posameznik pri sebi 

lahko izzove spremembe v stanju zavesti, bi lahko uvrstili tudi obsedenost z uporabo pametnih 

telefonov. Pri tem torej pametni telefon postane sredstvo, katerega uporaba postane izhodišče za 

sprožitev nekega notranjega mehanizma, ki vodi v stanje omame. Rozmanova navaja, da so 

»najnovejše raziskave o delovanju možganov v celoti potrdile izkušnjo zasvojenih, da se lahko 

omamimo in postanemo zasvojeni s skoraj vsakim postopkom in dejavnostjo, ki povzroči občutek 

ugodja, samopozabe ali vzburjenja.« (Rozman 2013, 22) 

Carnes, Delmonico in Griffin pri nekemičnih zasvojenostih prav tako navajajo, da je stanje 

omamljenosti mogoče doseči tako z vnosom kemične snovi v telo kot tudi z lastnimi možganskimi 

kemikalijami, endorfini, katerih sproščanje povzročijo določena vedenja. Ob tem pravijo, »da 

pogosto ponavljanje namreč lahko privede do kemičnega neravnovesja v možganih in se brez 

spremenjenega stanja zavesti oziroma brez omame ne počutimo več dobro.« (Carnes et al. 2010, 

11) Posledica tega je ponavljajoče se vedenje, da bi ponovno dosegli stanje ugodja, pri čemer pa 

lahko nadaljnje ponavljanje postopkov ali vedenj iz napačnih razlogov vodi v zasvojenost. 

Omamno stanje tako postane potreba, brez katere zasvojeni ni zmožen več normalno funkcionirati. 
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Če ta potreba ostane nezadovoljena, se razvije abstinenčni sindrom z značilno odtegnitveno 

reakcijo (Carnes et al. 2010, 12). 

Diagnostični kriterij za nekemične zasvojenosti je po Rozmanovi izguba nadzora nad določenim 

vedenjem, saj iste stvari počnejo tudi zdravi ljudje, vendar se bistvena razlika kaže v nadzorovanju 

te aktivnosti. Bistvena značilnost zasvojenosti po diagnostičnem kriteriju je torej ta, da zasvojeni s 

svojim vedenjem ne more prenehati, kljub temu, da se zaveda škode, ki nastane kot posledica 

takšnega specifičnega vedenja (Rozman 2013, 70). 

Zaradi motenega nadzora nad vedenjem pride po Rozmanovi pri zasvojenosti do naslednjih 

zapletov in vedenjskih pojavov: 

 Vključevanje v odvisniška vedenja, ki so pogostejša ali bolj intenzivna kot je oseba 

nameravala. Kljub želji, da bi prenehala, oseba hlepenja in vedenja ne more nadzirati. 

 Velika izguba časa zaradi uživanja snovi ali okrevanja zaradi posledic uživanja snovi in/ali 

vključevanja v oblike zasvojenskega vedenja, ki resno vpliva na družbeno in  poklicno 

delovanje. 

 Nadaljevanje zasvojenskega vedenja kljub vztrajnim ali ponavljajočim se telesnim ali 

psihološkim težavam, ki so posledica uživanja snovi in/ali sorodne oblike zasvojenskega 

vedenja. 

 Vedno manjša izbira vedenj – zasvojensko vedenje postane edina možna izbira. 

 Kljub temu, da imajo težave, jih zasvojenci niso pripravljeni vztrajno in konsistentno 

reševati (Rozman 2013, 97). 

Zasvojenost s pametnim telefonom pri mladostnikih se torej po takšni tipologiji vedenjskih pojavov 

lahko kaže kot prekomerna uporaba pametnega telefona. Tako na primer najstniki, ki so ob nakupu 

novega pametnega telefona imeli namen uporabe le tega v prostem času, ga uporabljajo tudi med 

poukom, odmori kot tudi med kosilom, pogovorom s prijatelji in morda celo med vožnjo 

avtomobila. Če se posamezniki ne morejo upreti, da ne bi vsakih par minut preverili obvestil, sms 

sporočil, všečkov ter komentarjev na družabnih omrežjih, gre pri tem že za odvisniško vedenje. 

Pri odvisniškem vedenju uporabe pametnega telefona gre za veliko izgubo časa; tako mladostniki 

čas, ki bi bil sicer namenjen pouku, učenju, obšolskim dejavnostim, vzpostavljanju in ohranjanju 
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socialnih mrež, raje namenijo čas uporabi pametnih telefonov, pri čemer nastajajo posledice na 

področju uspeha v šoli, ki se kažejo kot slab učni uspeh, težave s koncentracijo in nezainteresiranost 

za šolo kot tudi zanemarjanje prijateljev in odtujitev od družine. 

3.2 Značilnosti zasvojenosti 

Temeljne značilnosti zasvojenosti Rozmanova opredeljuje kot: 

 škodljivo vedenje, omamljanje, 

 ponavljanje in povečanje odmerka, 

 zasvojeni doživljajo ekstremne vzpone in padce razpoloženja, 

 kompulzivnost – kljub temu, da se zasvojeni zaveda škodljivosti ravnanja, tega ne more 

opustiti, 

 abstinenčna reakcija (Rozman 2007, 72). 

Omama ali opoj je temeljno dogajanje pri vsaki zasvojenosti. Gre za spremenjeno stanje zavesti, 

pri katerem je človek umaknjen od realnosti in bolj osredotočen na svoj notranji svet. Kadar gre za 

omamljanje s kemičnimi snovmi, je spremenjeno stanje zavesti lahko prepoznati, vendar pa se je 

mogoče omamiti tudi s snovmi ali psihičnimi manevri, ki sami po sebi nimajo farmakološkega 

učinka. Pot omamljenosti brez kemičnih snovi poteka v telesu s pomočjo sproščanja endorfinov; 

to so morfiju podobne snovi, ki povzročajo otopitev telesne in duševne bolečine ter omamo. 

Zasvojeni posamezniki se naučijo sprožiti mehanizem delovanja in sproščanja endrofinov preko 

posebnih ritualov, psihičnih manevrov ali postopkov (Rozman 2007, 45). 

Zloraba snovi za omamljanje je sprva povsem zavestna, učinki uporabe pa so povezani s  prijetnimi 

doživetji,  občutki ugodja, svobode, razširjeno zavestjo ali pa vsaj z olajšano bolečino. V tem 

primeru še ne moremo govoriti o zasvojenosti. Vendar pa ponavljajoča, na videz nedolžna občasna 

uporaba, pripelje do spremembe v organizmu ter nezavedno popolnoma prevzame življenje 

posameznika. Če je na začetku poti veljalo, da droga povzroči občutke ugodja, sčasoma preide v 

fazo, ko je za posameznika nujno potrebna v smislu olajšanja in izogib neprijetnim občutkom in 

abstinenčni reakciji. Tako se sklene začaran krog, pri čemer negativne posledice napačnega 

življenja in omamljanje postanejo nujen del posameznikovega življenja (Rozman 2007, 45). 

»Zasvojeni svojih čustev ne znajo doživljati zmerno, ampak njihovo čustveno razpoloženje niha 
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med dvema skrajnima točkama: med čustvenim vrhuncem in depresijo. Pogosto se obdobja 

navdušenja in depresije izmenjujejo v rednih časovnih presledkih.« (Rozman 2007, 47) 

Pri zasvojenosti s kemičnimi snovmi je nihanje razpoloženja odvisno od faze omame. Ko telo 

absorbira kemično snov in zasede receptorje v živčnem sistemu, se zasvojenec počuti dobro in 

optimistično. Vendar pa vedno večja toleranca zaradi prepogostosti uživanja vodi do vedno večjih 

odmerkov, pri katerih na koncu ni več zadovoljen, temveč se počuti le olajšanega bolečine in 

trpljenja. Ko učinek popusti, nastopi faza izčrpanosti, depresivnega razpoloženja in brezvoljnosti, 

ter hlepenje po ponovnem odmerku (Rozman 2007, 45).  

»Na podoben način niha tudi razpoloženje ljudi, ki se omamljajo brez kemičnih drog, le da je v tem 

primeru težje razumeti preobrate, ker niso povezani z jemanjem kemične snovi, ampak z miselnimi 

procesi, ki jih težko spremljamo “od zunaj”. Čustveno gugalnico poganjajo občutki krivde, 

samoprezira in sramu.« (Rozman 2007, 47) 

Značilnost zasvojenosti je kompulzivno ali prisilno vedenje. Posameznik se zaveda, kako škodljivo 

je njegovo ravnanje in si ga celo želi opustiti, vendar kljub temu svojega početja ne more ustaviti. 

Gre torej za nemoč proti notranji potrebi po neprestanem omamljanju. »Kompulzivnost oziroma 

prisilno potrebo po omamljanju čuti zasvojeni tako, kot bi ga nekaj vleklo, kot nekakšno notranje 

hlepenje in drgetanje, zaradi katerega se zavest zoži samo na razmišljanje o tem, kako bi se spet 

omamil.« (Rozman 2007, 55) 

Abstinenčna reakcija je posledica deloma telesne in deloma psihične odvisnosti. Gre za neprijetno 

telesno in psihično reakcijo, ki jo doživi zasvojeni, ko se nenadoma zaradi spleta okoliščin ne more 

več omamiti z drogo oziroma s postopkom za omamljanje.  

»Tudi pri odvisnosti brez drog doživlja zasvojeni abstinenčno krizo. Zdaj vemo, da gre tudi pri 

teh odvisnostih za omamljanje, le da sredstvo ne pride od zunaj, ampak ga izloča telo samo. 

Kadar zasvojeni poskuša abstinirati od teh odvisnosti, je tudi njegovo telo v stresu, saj se je 

navadilo na stalno stimulacijo endorfinskega sistema in zdaj trpi zaradi pomanjkanja notranjih 

omamnih snovi. Ob tem doživlja tesnobo, nemir, misli lahko samo na to, kako bi se spet omamil, 

lahko tudi bruha, drgeta, čuti bolečine po vsem telesu.« (Rozman 2007, 59) 
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3.3 Zasvojenost z mobilnim telefonom 

Tehnološke in komunikacijske elektronske naprave kot so mobilni telefon, računalnik, tablični 

računalnik in druge visokotehnološke naprave so se izkazale kot nenadomestljivo orodje ali celo 

najboljši prijatelj širom sveta, ne glede na starost, spol, etnično pripadnost, kariero ali ekonomski 

status (Roberts et al. 2014, 254). 

Uporaba pametnih telefonov je postala vseprisotna. Po nedavnih statističnih podatkih več kot 

milijardo ljudi po svetu poseduje vsaj eno od teh naprav in jo uporablja za opravljanje širokega 

nabora nalog, od preverjanja elektronske pošte, deskanja po spletu, poslušanja glasbe in uporabe 

najrazličnejših aplikacij (Tossell et al. 2015, 37). Fasciniranost ljudi z mobilnim ali pametnim 

telefonom po vsem svetu pa opozarja predvsem na to, da najnovejša tehnologija spodbuja ljudi, da 

porabijo relativno več časa z elektronskimi napravami kot pa s sočlovekom. V prvi vrsti sodijo 

med navdušence nad informacijsko-komunikacijsko tehnologiijo predvsem mladi ljudje, ki jim 

mobilni telefon predstavlja integralni del svojega jaza oziroma tega, kar so. Raziskave kažejo, da 

je uporaba pametnih telefonov postala nepogrešljiv in hkrati neviden del življenja mladih ljudi, saj 

se svoje stopnje zasvojenosti zaradi razširjene in vsestranske uporabe ne zavedajo (Roberts et al. 

2014, 254).  

Vprašanje o tem, ali zloraba pametnih telefonov lahko vodi v zasvojenost, se poraja že od samega 

začetka pojava mobilne telefonije. Pri tem gre praktično za problem, ki je identičen tistemu, ki se 

nanaša na vprašanje ali je poleg kemične zasvojenosti mogoča tudi nekemična ali vedenjska 

zasvojenost (Gutierrez et al. 2016, 175). Nedavne raziskave so pokazale, da bi se udeleženci raje 

odpovedali ščetkanju zob, spolnim odnosom, telesni vadbi, tuširanju, nošenju čevljev in čokoladi 

kot pa, da bi se odpovedali pametnemu telefonu za enako časovno obdobje (Tossell et al. 2015, 38) 

Podatki raziskave so pomenljivi, kljub temu pa je bila do nedavnega, po diagnostičnih kriterijih po 

DSM-IV, kot vedenjska odvisnost priznana le zasvojenost z igrami na srečo. Ostali postopki, rituali 

ali psihični manevri se obravnavajo kot impulzivne motnje ali zlorabe, zaradi česar jih klinično ne 

zdravijo, čeprav gre pri mnogih posameznikih za resen problem odvisnosti, ki vsekakor vpliva na 

kvaliteto njihovih življenj (Gutierrez et al. 2016, 175). 

Zasvojenost z mobilnim telefonom tako ni označena kot »zasvojenost«, temveč je karakterizirana 

kot »manija mobilne telefonije«, pri čemer gre za stanje psihosociološke bolezni, ki je označena 
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kot »nomofobija«, kar se nanaša na izraz No – Mobile – Phobia, za katero Bragazzi in Del Puente 

predlagata sledeče kriterije: 

 Želja po redni uporabi mobilnega telefona in preživljanje čim več časa z njim, nošenje ene 

ali več naprav s seboj hkrati s polnilci le-teh. 

 občutek vznemirjenosti in anksioznosti ob pomisleku, da bi izgubili telefon ali ko le-ta ni 

na voljo ali ga ni mogoče uporabljati zaradi pomanjkanja omrežne pokritosti ali prazne 

baterije ter izogib prostorov in situacij, kjer je uporaba mobilnih telefonov prepovedana. 

 konstantno gledanje ekrana, da bi preverili, če je bil prejet klic ali sporočilo. 

 nenehno prižgana naprava in spanje z mobilnim telefonom v postelji. 

 preferirano komuniciranje preko tehnologije namesto v živo. 

 povečanje stroškov ali zapad v dolgove zaradi stroškov uporabe mobilnega telefona 

(Bragazzi, Del Puente 2014, 156). 

Kljub temu, da zasvojenost z mobilnim telefonom do danes še ni postala uradno priznana, so bile 

na njeno tematiko opravljene številne empirične študije. Tossell pravi, da so raziskovalci usklajeni 

glede tega, da zasvojenost s pametnimi telefoni obstaja in je celo zelo razširjena, vendar se 

pojavljajo nestrinjanja glede zasvojenosti s pametnim telefonom, ki je dejansko problematična. 

Nekateri trdijo, da je uporaba mobilnega telefona povezana s sistemom nagrajevanja in je, tako kot 

druga nagrajevalna vedenja, tudi zasvojenost z mobilnim telefonom precej pogost, vendar hkrati 

neproblematičen pojav. Na tem mestu velja omeniti, da tako pametni telefoni kot tudi internet, 

lahko vodijo v zasvojenost, vendar niso vir same zasvojenosti. Na drugi strani pa so raziskovalci, 

ki trdijo, da je zasvojenost z mobilnim telefonom problematična, zloraba tehnologije pa škodljiva. 

Razlika v literaturi glede zasvojenosti z mobilnim telefonom je tako pripisana nejasnosti 

konceptualizacije zasvojenosti s tehnologijo in težavam, povezanim z vedenjem in posledicami v 

kliničnih študijah. Zaradi problematike natančne definicije zasvojenosti so nekateri raziskovalci 

»zasvojenost« zamenjali s »problematično uporabo« mobilnega telefona (Tossell et al. 2015, 38), 

ostali pa trdijo, da je »zasvojenost« s pametnim telefonom ena izmed največjih in najbolj 

problematičnih zasvojenosti tega stoletja (Gutierrez et al. 2016, 175). Slednji poudarjajo, da 

zasvojenost določa postopno izključevanje drugih dejavnosti in je zaradi nje povzročena škoda na 

fizični, duševni in socialni ravni bivanja. Ravno zaradi prekomerne pozornosti in nenadzorovane 
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predanosti mobilnemu telefonu omenjeni raziskovalci pravijo, da gre pri tem za zasvojenost z 

mobilnim telefonom (Gutierrez et al. 2016, 175). 

3.4 Dosedanje raziskave o zasvojenosti z mobilnim telefonom 

V Španiji se je aprila 2015 število telefonskih linij povečalo na 53.6 milijona, kar je 1.4 % več kot 

v preteklem obdobju lanskega leta. Leta 2014 je bilo 81 % telefonskih linij povezanih z mobilnimi 

telefoni. Začetna starost uporabnikov mobilnih telefonov postaja vedno nižja: 30 % 10-letnih 

španskih otrok že uporablja mobilni telefon; ta stopnja se poveča na skoraj 70 % v starosti 12 let 

in na 83 % v starosti 14 let. Pri starosti od 2 do 3 let, imajo španski otroci že dostop do mobilnih 

telefonov svojih staršev (Bragazzi, Del Puente 2014, 157). 

Raziskava o zasvojenosti z mobilnim telefonom, ki je bila izvedena na vzorcu moških in žensk v 

starosti od 19 do 22 let iz Univerze v Texasu, je pokazala, da ženske uporabljajo mobilni telefon v 

povprečju na dan 600 minut, moški pa 459. Ženske naj bi bile tako bolj zasvojene z mobilnim 

telefonom kot moški, pri čemer pa se kažejo značilne razlike tudi v namenu uporabe mobilnega 

telefona, saj naj bi za njegovo uporabo ženske imele predvsem socialne motive, moški pa ga 

uporabljajo predvsem zato, ker jim predstavlja zabavo (Roberts et al. 2014, 255). 

Raziskava z naslovom Mobile-phone addiction in adolescence: The Test of Mobile Phone 

Dependence (TMD) je pokazala, da določen segment v populaciji mobilni telefon uporablja 

pretirano. Nekateri posamezniki tega segmenta kažejo jasne znake zlorabe, drugi pa izpolnjujejo 

kriterije za odvisnost po DSM-IV. 

Rezultati v razlikovanju med spoloma so pokazali, da so ženske bolj zasvojene z mobilnim 

telefonom kot moški. Prav tako imajo ženske višjo toleranco in dosegajo višje vrednosti pri vseh 

faktorjih vprašalnika. Poleg omenjenega ženske uporabljajo telefon bolj pogosto kot pa se 

udejstvujejo v kateri koli drugi dejavnosti. Najpogostejši razlog za uporabo mobilnega telefona 

navajajo kot izogibanje neprijetnemu razpoloženju, do katerega pride, če ostanejo brez mobilnega 

telefona. Posledice pretirane uporabe mobilnih telefonov so finančne težave ter družinski problemi, 

ki pa so povezani s stroški uporabe mobilnega telefona (Choliz 2012, 38). 

Obseg zasvojenosti z mobilnim telefonom ter vpliv zasvojenosti na mentalno zdravje in kvaliteto 

spanja sta predmeta indijske raziskave, ki je zajemala 587 bodočih študentov. Rezultati so pokazali, 
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da je med 587 udeleženci 12,9 % takšnih, ki mobilnega telefona ne uporabljajo, 53,62 % je nizko 

aktivnih in 33,3 % je visoko aktivnih uporabnikov mobilnega telefona, po lestvici zasvojenosti z 

mobilnim telefonom. Udeleženci, ki mobilni telefon uporabljajo prekomerno in so torej visoko 

aktivni uporabniki, so na lestvici depresije, anksioznosti in stresa (DASS-21) dosegli višje 

vrednosti kot skupini z nizko aktivnostjo in neuporabo, kar kaže na pozitivno korelacijo med tema 

dvema spremenljivkama (Soni et al. 2016, 516). 

Raziskava, objavljena v reviji Journal of Digital Convergence, je zajemala študente zdravstvene 

nege z namenom, da ugotovi odnos med mobilnimi telefoni in motivacijo, zasvojenostjo in 

samokontrolo. Rezultati so pokazali, da so osebe z visokim tveganjem za uporabo mobilnega 

telefona dosegle visoke vrednosti pri motivaciji, ki je povezana z zabavo, prostim časom, storitvami 

in funkcionalnostjo ter nizke vrednosti pri samokontroli. Dejavniki, ki vplivajo na zasvojenost z 

mobilnim telefonom so toleranca, abstinenca, težave vsakdanjega življenja in prizadevanje za 

virtualni svet, kar predstavlja 88,2 %. 12,9 % dejavnikov, ki vplivajo na zasvojenost pa 

predstavljajo zabava, prosti čas, šopirjenje in trendi. V zaključku raziskava navaja, da je 

zasvojenost pozitivno povezana z motivacijo, negativno pa s samokontrolo (Cho et al. 2014, 2). 

4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 Predstavitev problema 

Empirični del zajema kvantitativno raziskavo povezave med krizo smisla slovenskih mladostnikov 

in njihovo zasvojenostjo z mobilnim telefonom.  

V empiričnem delu izhajamo iz teoretičnih predpostavk logoterapevtskega pristopa. V logoterapiji 

so zasvojenost, agresivnost in depresivnost simptomi noogenih nevroz. V nadaljevanju smo 

empirično preverili ali med slovenskimi mladostniki dejansko obstaja povezava med zasvojenostjo 

z mobilnim telefonom in krizo smisla.  

 Hipoteza 1: Obstaja korelacija med krizo smisla in zasvojenostjo z mobilnim telefonom. 

 Hipoteza 2: Manjše kot je občutenje smisla, večja je zasvojenost z mobilnim telefonom. 

 Hipoteza 3: Ženske dosegajo višjo stopnjo zasvojenosti z mobilnim telefonom kot moški. 
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4.1 Udeleženci 

V raziskavi je sodelovalo 457 slovenskih mladostnikov, ki so se razlikovali po spolu, starosti in 

izobrazbi. Med njimi je bilo 110 moških in 347 žensk, starih od 18–24 let. 354 udeležencev je bilo 

starih od 18–20 let, 60 udeležencev od 21–22 let in 43 udeležencev od 23–24 let. Po izobrazbi so 

se razlikovali glede na stopnjo dokončane izobrazbe. Osnovno šolo je dokončalo 76 udeležencev, 

srednjo šolo 366 udeležencev, fakulteto 14 udeležencev in magisterij 1 udeleženec.  

 

4.2 Pripomočki 

Udeleženci so reševali anketo, ki je bila sestavljena iz treh delov in je skupaj obsegala 45 

spremenljivk. Prvi del je obsegal 3 demografska vprašanja (spol, starost, dokončana izobrazba), 

drugi del je obsegal vprašalnik za merjenje življenjskega smisla in tretji del test zasvojenosti z 

mobilnim telefonom. Psihološka pripomočka za merjenje življenjskega smisla in zasvojenost z 

mobilnim telefonom sta opisana v nadaljevanju. 

 PIL TEST: Purpose in life test (1964) 

Avtorja: J. Crumbaugh in L. Maholick 

Lestvica življenjskih ciljev je bila posebej oblikovana, da bi izzvala odzive, za katere sta avtorja 

verjela, da so sorodni s stopnjo, s katero je posameznik doživel »namen v življenju«. Avtorja sta 

kot temeljno zasnovo za vprašanja vzela iz literature o eksistencializmu, natančneje iz logoterapije. 

Namen je bil zasnovati vprašalnik, ki bi razdelil bolnike od zdravih posameznikov. PIL je zasnovan 

tako, da vsako vprašanje postane lestvica znotraj lestvice. Kvantitativne skrajnosti vsakega 

vprašanja določajo kakovostne fraze, za katere je samoumevno, da jih prepoznamo s 

kvantitativnimi skrajnostmi odnosa do njih. Vprašalnik tako kvantizira eksistencialni koncept 

»namena« ali »smisla« v življenju, da bi izmeril stanje eksistencialne frustracije kot jo opisuje 

Frankl. Rezultat predstavlja zgolj vsota posameznih ocen, dodeljenih posameznim vprašanjem. 

(Crumbaugh in Maholick 1964, 3) 
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Vprašalnik obsega 20 skalarnih postavk z lestvico od 1 do 7, pri čemer 1 in 7 predstavljata 

ekstreme, 4 pa je nevtralna vrednost. Minimalno število točk je 20, kar predstavlja najnižjo raven 

izmerjenega življenjskega smisla, maksimalno število točk pa je 140 in predstavlja najvišjo raven 

izmerjenega življenjskega smisla. 

Skupno število točk na testu PIL določa duševno stanje posameznika. Od 20 do 91 doseženih točk 

pomeni, da se udeleženec nahaja v bivanjskem vakuumu in se sooča s krizo smisla, pri čemer je 

nujno potrebna psihoterapevtska obravnava. Dosežek med 92 in 112 točkami predstavlja mejno 

stanje, v katerem se posameznik nahaja ne meji med osmišljenim življenjem in bivanjsko praznoto. 

Pri tem gre za že ogrožujoče stanje, kjer lahko stresni dogodki posameznika vodijo v bivanjski 

vakuum. Razpon med 113 in 140 točkami pa predstavlja psihično stabilno stanje, v katerem  

posameznik svoje življenje doživlja kot polno osmišljeno, z jasno izdelanimi cilji in vizijo. Pri teh 

posameznikih je možnost za soočenje s krizo smisla zelo majhna. 

 

 TMD: The Test of Mobile Phone Dependence (2012) 

Avtor: Choliz M. 

Vprašalnik obsega 22 skalarnih postavk z lestvico od 0 do 4, pri čemer 0 in 4 predstavljata 

ekstreme, 2 pa je nevtralna vrednost. Namenjen je anketirancem za ugotavljanje ravni zasvojenosti 

z mobilnim telefonom. Minimalno število točk je 0, kar predstavlja najnižjo raven zasvojenosti z 

mobilnim telefonom, maksimalno število točk je 88 in predstavlja najvišjo raven zasvojenosti z 

mobilnim telefonom. Vprašalnik vsebuje faktorizirane postavke, kar pomeni, da poleg same 

zasvojenosti z mobilnim telefonom meri še posamezne faktorje, ki jo opisujejo. Ti faktorji so 

abstinenca, toleranca in izguba kontrole. Vprašalnik je razvila APA (American Psychiatric 

Association, 2000). 

V statistični analizi smo za obdelavo surovih podatkov namesto skale od 0 do 4 uporabili skalo od 

1 do 5. Tako minimalno število točk predstavlja vrednost 22, maksimalno število točk pa 

predstavlja vrednost 110. 
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4.3 Postopek 

Anketiranje je potekalo od 14. junija 2017 do vključno 28. junija 2017 preko spletne ankete na 

portalu www.1ka.si. Udeleženci so do ankete dostopali preko različnih skupin spletnega portala 

Facebook in s pomočjo osebnega nagovora. Seznanjeni so bili z namenom in potekom raziskave 

in hkrati z navodili za reševanje, ki so bila podana pred začetkom samega testiranja. Seznanjeni so 

bili tudi z anonimnostjo in časom reševanja. Anketo je v skupnem seštevku rešilo 715 

posameznikov, vendar smo bili primorani 258 anket izključiti, saj  niso bile rešene v celoti ali 

primerno rešene. To dejstvo pripisujemo dejstvu, da je anketa potekala preko spleta in ne v živo, 

kar je tudi pomanjkljivost naše raziskave. Kljub temu smo obdržali 457 ustrezno izpolnjenih anket. 

Podatke smo zbrali in jih obdelali s programom Microsoft Excell. V statistični obdelavi smo 

preverili normalnost porazdelitve in korelacijo ter opravili T-test, Mann-Whitney test in Kruskall-

Wallisov test. 

 

4.4 Rezultati 

Tabela 1.1: Opisna statistika    

  
Število 

udeležencev 
Minimum Maksimum Povprečje SD 

PIL 457 28 140 98,7 21,62 

ZasvojenostTelefon 457 27 107 63,5 14,98 

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017)  

 

Tabela 1.1 prikazuje rezultate udeležencev na testu PIL in Testu zasvojenosti z mobilnim 

telefonom. Minimalni dosežek, ki so ga udeleženci dosegli na testu PIL je 28 točk, maksimalen pa 

140 točk. V povprečju so udeleženci na testu PIL dosegli 98,7 točke (od 140 možnih), kar pomeni, 

da svoje življenje dojemajo kot srednje osmišljeno. 

Na Testu zasvojenosti z mobilnim telefonom je bilo minimalno doseženih 27 točk, maksimalno pa 

77. V povprečju so udeleženci na tem testu dosegli 63,5 točke (od 110 možnih), kar pomeni, da so 

na meji med srednje in zelo zasvojenimi. 

http://www.1ka.si/
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Tabela 2.1: Starost na PIL in 

TMD    

Starost Frekvenca Odstotek 
Dejanski 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

18-20 let 354 77,3 77,3 77,5 

21-22 let 60 13,1 13,1 90,6 

23-24 let 43 9,4 9,4 100 

Skupaj 457 100 100   

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017)  

 

Tabela 2.1 prikazuje rezultate starosti udeležencev. 354 (77,3 %) udeležencev je starih od 18–20 

let, 60 (13,1 %) udeležencev je starih od 21–22 let in 43 (9,4 %) udeležencev je starih od 23–24 

let. 

Tabela 3.1: Izobrazba na PIL in TMD   

  Frekvenca Odstotek 
Dejanski 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Osnovna šola 76 16,6 16,6 16,8 

Srednja Šola 366 79,9 79,9 96,7 

Fakulteta 14 3,1 3,1 99,8 

Magisterij 1 0,2 0,2 100 

Skupaj 457 100 100   

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017) 

 

Tabela 3.1 prikazuje rezultate glede na izobrazbo. 76 (16,6 %) udeležencev ima dokončano 

osnovno šolo, 366 (79,9 %) udeležencev ima dokončano srednjo šolo, 14 (3,1 %) udeležencev ima 

dokončano fakulteto in 1 (0,2 %) udeleženec ima dokončan magisterij. 

4.4.2 Rezultati testa PIL 

Tabela 4.1: Spol na testu PIL 

   Spol 
Št. 

udeležencev 

Povprečni 

rang 

PIL Moški 110 237,73 
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 Ženske 347 226,23 

  Skupaj 457   

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017) 

 

Tabela 4.1 prikazuje rangiranje dveh skupin, moški in ženske glede na dosežke na testu PIL. V 

povprečnih rangih ni zaslediti velike razlike med skupinama, kar nam pove, da moški in ženske 

svoje življenje dojemajo enako osmišljeno. 

 

 

 

 

 

 

 

Testna statistika Mann-Whitney U-testa v Tabeli 4.2  ne pokaže statistično značilne razlike med 

moškimi in ženskami pri dosežkih na PIL testu. 

 

Tabela 4.3: Starost na testu PIL 

  
Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Povprečni 

rang 

PIL 18-20 let 354 223,35 

 21-22 let 60 251,37 

  23-24 let 43 244,28 

  Skupaj 457   

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017) 

 

Tabela 4.4: Testna statistika K-W za starost na PIL 

    PIL   

Hi-kvadrat  2,945  

df  2  

Značilnost  0,229  

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017) 

 

Tabela 4.2: Testna statistika M-W U-Testa Spol 

    PIL   

Mann-Whitney U  18125  

Z 
 

-

0,796  

Značilnost (2-strana) 0,426  

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017) 
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Tabeli 4.3 in 4.4 prikazujeta rezultate rangiranja skupin glede na starost in dosežek na testu PIL ter 

testno statistiko Kruskall-Wallisovega testa za razlike med skupinami, ki se niso izkazale za 

statistično značilne (p = 0,229 > 0,05). Udeleženci se torej po starosti ne razlikujejo po 

osmišljenosti svojih življenj. 

 

Tabela 4.5: Izobrazba na PIL 

  Izobrazba 
Št. 

udeležencev 

Povprečni 

rang 

PIL 
Osnovna 

šola 
76 224,19 

 

Srednja 

šola 
366 227,12 

 Fakulteta 14 288,32 

  Magisterij 1         450,50 

 Skupaj 457  

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017) 

 

 

Tabela 4.6: Testna statistika K-W testa za izobrazbo in 

dosežek na PIL 

    PIL   

Hi-kvadrat  5,815  

df  3  

Značilnost  0,121  

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017) 

 

Tabeli 4.5 in 4.6 prikazujeta rezultate rangiranja skupin glede na izobrazbo in dosežek na testu PIL 

in testno statistiko Kruskall-Wallisovega testa za razlike med skupinami, ki se niso izkazale kot 

statistično značilne (p = 0,121 > 0,05). Udeleženci z različno izobrazbo se torej ne razlikujejo med 

seboj po osmišljenosti svojih življenj. 

 

Tabela 4.7: Rezultati postavk testa PIL vseh udeležencev in po 

spolu     

  SKUPAJ   MOŠKI   ŽENSKE   

  M SD M SD M SD 
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1. Navadno se: Močno dolgočasim 
4,4 1,44 4,4 1,41 4,4 1,44 

2. Življenje se mi zdi: Povsem enolično 
4,8 1,54 4,7 1,43 4,8 1,57 

3. V svojem življenju: Nimam nikakršnih ciljev 
5,2 1,69 5,4 1,44 5,1 1,76 

4. Svoje življenje doživljam kot: Povsem nesmiselno 
4,8 1,74 4,9 1,68 4,8 1,76 

5. Vsak dan: Je po vsem enak drugemu 
4,7 1,50 4,7 1,49 4,8 1,51 

6. Če bi lahko izbiral: Bi se raje nikoli ne rodil 
5,0 1,99 5,0 2,00 5,0 1,99 

7. Ko bom šel v pokoj: Bom do konca življenja živel v brezdelju 
5,6 1,58 5,6 1,69 5,6 1,55 

8. Pri doseganju življenjskih ciljev: Še nisem storil nikakršnega 

napredka 4,6 1,46 4,7 1,26 4,6 1,52 

9. Moje življenje je: Prazno in napolnjeno le z obupom 
4,5 1,45 4,5 1,47 4,5 1,45 

10. Če bi se moje življenje danes končalo, bi ga ocenil: Da ni bilo 

vredno živeti 5,5 1,81 5,3 1,95 5,5 1,76 

11. Kadar razmišljam o svojem življenju: Se često sprašujem, 

zakaj živim 4,9 1,81 4,9 1,83 4,9 1,81 

12. Svet, v katerem živim: Se mi zdi nerazumljiv in tuj 
4,4 1,67 4,4 1,71 4,4 1,66 

13. Mislim, da sem: Zelo neodgovoren človek 
5,1 1,66 5,0 1,69 5,1 1,65 

14. Moje prepričanje v zvezi s človekovo svobodo je: Da je 

človek povsem pod vplivom dednosti in okolja 4,5 1,54 4,5 1,42 4,5 1,58 

15. Če pomislim na smrt: Se je zelo bojim 
4,4 1,99 4,4 1,86 4,3 2,03 

16. Kar se tiče samomora: Sem že razmišljal o njem kot o edinem 

možnem izhodu 4,5 2,22 4,6 2,28 4,5 2,21 

17. Moja možnost, da poiščem nekaj, za kar je vredno živeti je: 

Zelo majhna 5,6 1,54 5,6 1,64 5,7 1,51 

18. Moje življenje je: Izven moje kontrole in pod vplivom drugih 

dejavnikov 5,1 1,53 5,2 1,42 5,1 1,56 

19. Vsakdanje naloge mi predstavljajo: Mučno in dolgočasno 

dolžnost 4,3 1,53 4,3 1,51 4,3 1,54 

20. Do sedaj: Še nisem našel življenjskega cilja 
4,8 1,73 5,0 1,64 4,7 1,75 

M = mediana; SD = standardni odklon 
            

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017)        

 

Tabela 4.7 prikazuje dosežke udeležencev na posamezni postavki PIL testa. Rezultati zajemajo 

odgovore vseh udeležencev in razlike po spolu. S sivo barvo so označene štiri najnižje vrednosti, 

ki so jih udeleženci dosegli na posameznih postavkah. Iz tabele je razvidno, da so vsi udeleženci 

najnižje rezultate dosegli na postavkah 1, 12, 15 in 19. Med moškimi in ženskami se ne kažejo 

bistvene razlike. Nizke vrednosti (od 1 do 3) se nanašajo na odsotnost življenjskega smisla, 

medtem, ko se visoke vrednosti (od 5 do 7) nanašajo na življenje, napolnjeno s smislom. Vrednosti, 

označene s sivo barvo, se gibljejo med 4.3 in 4.4, kar predstavlja mejno vrednost. Udeleženci so 

tako na 1. postavko odgovorili, da se nahajajo na meji vsakdanjega dolgočasja. Na 12. postavko so 

v povprečju odgovorili, da se jim svet, v katerem živijo, zdi na meji tujega in nerazumljivega, na 

13. postavko so v povprečju odgovorili, da se nahajajo na meji strahu pred smrtjo. Na 19. postavko 
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so v povprečju odgovorili, da jim vsakdanje naloge predstavljajo mejo med izvorom zadovoljstva 

in mučno in dolgočasno dolžnostjo. 

Tabela 4.8: Rezultati rangiranja skupin glede na dosežke PIL 

Rezultat   Št. udeležencev Odstotki     

20–91 točk 139 30,41 %    

92–112 točk 214 46,82 %   

113–140 točk 104 22,76 %   

skupaj  457 100 %    

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017)   

 

Tabela 4.8 prikazuje rezultate udeležencev, razvrščene glede na število doseženih točk na testu 

PIL. V skupino od 20 do 91 točk spada 139 (30,41 %) udeležencev, v skupino od 92 do 112 točk 

spada 214 (46,82 %) udeležencev in v skupino od 113 do 140 točk spadajo 104 (22,76 %) 

udeleženci. Rezultati kažejo, da 139 posameznikov nujno potrebuje psihoterapevtsko pomoč, 214 

se jih nahaja na meji med bivanjskim vakuumom in osmišljenim življenjem. Posamezniki v tej 

skupini so ogroženi v smislu, da jih lahko stresne situacije vodijo v bivanjsko praznoto. 104 

posamezniki pa svoje življenje dojemajo kot polno osmišljeno, imajo jasno izdelane cilje in niso 

ogroženi v smislu soočenja s krizo smisla.  

4.4.3 Rezultati testa TMD 

 

Tabela 5.1: Spol na TMD 

   Spol 
Št. 

udeležencev 

Povprečni 

rang 

Zasvojenost Telefon Moški 110 176,73 

 Ženske 347 245,57 

  Skupaj 457   

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017) 

 

Tabela 5.1 prikazuje rangiranje skupin moških in žensk v vzorcu glede na dosežek na testu 

zasvojenosti z mobilnim telefonom z namenom izpeljave Mann-Whitneyevega testa. Rang nam 

pove mesto, ki pripada enoti v okviru celotne populacije (457). Večji povprečni rang žensk 
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(245,57) kot moških (176,73) nakazuje na razlike med skupinama (68,84), iz česar razberemo, da 

so ženske bolj zasvojene z mobilnim telefonom kot moški. 

 

Tabela 5.2: Testna statistika M-W U-Testa za 

spol in TMD 

    PIL   

Mann-Whitney U  13335  

Z  -4,765  

Značilnost (2-

strana) 
0 

 

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017) 

 

Tabela 5.2 prikazuje testno statistiko in statistično pomembnost Mann-Whitney U-testa. Test je 

statistično zelo značilen (p < 0,001), kar pomeni, da so ženske v povprečju dosegale višjo vrednost 

na testu zasvojenosti s telefonom, s čimer lahko potrdimo hipotezo 3. Preverili smo tudi, ali so 

ženske v povprečju dosegale višjo vrednost na faktorju abstinence testa zasvojenosti s telefonom, 

ki je močno negativno korelirala s testnim dosežkom PIL. 

Tabela 5.3: Rangiranje skupin moški in ženske 

glede na izražen faktor zasvojenosti abstinenca 

   Spol 
Št. 

udeležencev 

Povprečni 

rang 

Zasvojenost 

Telefon 
Moški 110 174,95 

 Ženske 347 246,14 

  Skupaj 457   

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017) 

 

Tabela 5.3 prikazuje rezultate rangiranja skupin moški in ženske glede na izražen faktor abstinenca 

pri testu zasvojenosti z mobilnim telefonom. Ženske so imele v povprečju višji rang kot moški, kar 

nakazuje na razlike med skupinama in nam pove, da ženske ob odsotnosti mobilnega telefona 

doživljajo višjo stopnjo abstinence kot moški. 

Tabela 5.4:Testna statistika M-W U-Testa za 

sploh in abstinenco 

    PIL   

Mann-Whitney U  13139  
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Z  -4,931  

Značilnost (2-

strana) 
0 

 

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017) 

 

Tabela 5.4 prikazuje testno statistiko Mann-Whitney U-testa, s katero smo primerjali spola glede 

na izraženost faktorja abstinence. Pri značilnosti p< 0,001 test izkazuje statistično zelo značilne 

razlike, kjer so ženske dosegale povprečno višje rezultate, kot je razvidno iz prejšnje tabele. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.5 prikazuje rangiranje starostnih skupin glede na dosežke na testu zasvojenosti s 

telefonom. Med povprečnimi rangi je opaziti manjše razlike med skupinami. 

 

Tabela 5.6: Testna statistika K-2 za starostne 

skupine in TMD 

    Zasvojenost Telefon   

Hi-

kvadrat  
2,146 

 

df  2  

Značilnost  0,342  

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017) 

 

Iz tabele 5.6 razberemo, da se razlike med skupinami ne izkažejo za statistično značilne po 

izvedenem Kruskall-Wallisovem testu (p = 0,342 > 0,05), kar pomeni, da se starostne skupine ne 

razlikujejo glede na zasvojenost z mobilnim telefonom. 

Tabela 5.7: Izobrazba na TMD 

Tabela 5.5: Starost na TMD 

  
Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Povprečni 

rang 

Zasvojenost s 

telefonom 
18-20 let 354 233,35 

 21-22 let 60 221,36 

  23-24 let 43 203,85 

  Skupaj 457   

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017) 
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  Izobrazba N 
Povprečni 

rang 

Zasvojenost s 

telefonom 

Osnovna 

šola 
76 246,82 

 

Srednja 

šola 
366 223,92 

 Fakulteta 14 268,68 

  Magisterij 1         179,50 

 Skupaj 457  

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017) 

 

Tabela 5.8:Testna statistika K-W za izobrazbo 

in TMD 

    Zasvojenost Telefon   

Chi-

Square 
3,332 

 

df  3  

Značilnost  0,343  

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017) 

 

Testna statistika ne pokaže statistično značilne razlike med udeleženci glede na izobrazbo in 

dosežek na testu zasvojenosti z mobilnim telefonom, kar je razvidno iz tabel 5.7 in 5.8. 

Tabela 5.9: Rezultati postavk TMD vseh udeležencev in po spolu     

  SKUPAJ   MOŠKI   ŽENSKE   

  M SD M SD M SD 

1. Bil sem soočen ali opozorjen o prekomerni uporabi 

mobitela. 3,1 1,23 3,3 1,22 3,1 1,23 

2. Omejil sem uporabo mobitela, a se omejitve nisem 

mogel držati. 2,2 1,15 2,3 1,19 2,2 1,14 

3. Prepiral sem se s starši ali drugimi družinskimi člani o 

stroških mojega mobitela. 1,7 0,98 1,8 1,04 1,7 0,96 

4. Na mobitelu porabim več časa kot bi ga želel; s klici, 

sms-i, uporabo Facebooka, Instagrama, Snapchata, 

WhatsApp-a, Vibra. 3,5 1,23 3,7 1,16 3,4 1,24 

5. Poslal sem več kot pet sporočil v enem dnevu. 4,2 1,11 4,2 1,13 4,1 1,11 

6. Kasneje sem se spravil v posteljo ali manj spal zaradi 

uporabe mobitela. 3,5 1,24 3,7 1,21 3,5 1,25 

7. Na mobitelu zapravim več denarja (klici, mms-i, prenos 

podatkov), kot sem pričakoval. 1,7 0,94 1,8 1,01 1,7 0,92 

8. Ko se dolgočasim, uporabljam mobitel. 4,1 0,97 4,0 1,05 4,1 0,95 

9. Uporabljam mobitel v situacijah, katere niso nevarne, so 

pa neprimerne (med prehranjevanjem, pogovorom ...) 3,0 1,22 3,2 1,18 3,0 1,23 

10. Kritizirali so me zaradi cene mojega mobitela. 1,8 1,11 1,9 1,24 1,8 1,07 

11. Ko nekaj časa ne uporabljam mobitela, dobim občutek, 

da moram nekoga poklicati, poslati sms ali uporabljati 

Facebook, Instagram, Snapchat, Viber, WhatsApp. 2,7 1,34 2,8 1,40 2,7 1,33 
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12. Odkar imam mobitel, sem povečal število klicev, ki jih 

opravim. 3,3 1,36 3,3 1,46 3,3 1,33 

13. Če bi bil moj mobitel pokvarjen in bi popravilo trajalo 

dlje časa, bi se zelo slabo počutil. 3,1 1,37 2,9 1,37 3,1 1,36 

14. Mobitel uporabljam vedno več. 3,0 1,15 2,9 1,19 3,1 1,14 

15. Če svojega mobitela nimam, se slabo počutim. 3,1 1,33 2,9 1,39 3,1 1,31 

16. Kadar imam mobitel s seboj, ga ne morem nehati 

uporabljati. 2,2 1,13 2,3 1,25 2,2 1,09 

17. Odkar imam mobitel, sem povečal število poslanih sms-

ov. 3,6 1,37 3,7 1,37 3,6 1,37 

18. Takoj, ko se zbudi preverim, če imam na mobitelu 

neodgovorjene klice, prejeto sporočilo, Facebook, 

Instagram, Snapchat, Viber, WhatsApp ... 3,8 1,35 3,7 1,37 3,8 1,35 

19. Sedaj za telefon zapravim več denarja kot sem ga ob 

nakupu. 1,5 0,92 1,6 1,07 1,5 0,87 

20. Mislim, da ne bi zdržal enega tedna brez mobitela. 2,5 1,49 2,5 1,50 2,5 1,49 

21. Ko sem osamljen, uporabljam mobitel. 3,9 1,16 3,8 1,23 3,9 1,14 

22. Ta trenutek bi rad zgrabil telefon in poslal sporočilo ali 

koga poklical. 2,0 1,23 2,1 1,35 1,9 1,19 

M = mediana; SD = standardni odklon             

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017)      

 

Tabela 5.9 prikazuje rezultate posameznih postavk TMD vseh udeležencev in razlikovanje med 

spoloma. Nižje vrednosti (od 1 do 2) predstavljajo manjšo nagnjenost k zasvojenosti z mobilnim 

telefonom, medtem ko visoke vrednosti (od 4 do 5) predstavljajo visoko nagnjenost k zasvojenosti 

z mobilnim telefonom. S sivo barvo so označene vrednosti posamezih postavk, na katerih so 

udeleženci dosegli najvišje rezultate. Vsi udeleženci so najvišje rezultate dosegli na postavkah 5, 

8 in 21. Na 5. postavko je povprečen moški odgovor 4,2, ženski pa 4,1, pri čemer razkrivajo, da so 

poslali več kot pet sporočil v enem dnevu. Na 8. postavko je bil povprečen moški odgovor 4,0, 

ženski pa 4,1, iz česar je razvidno, da udeleženci uporabljajo mobilni telefon, ko so zdolgočaseni. 

Na 21. postavko so moški odgovorili s povprečno vrednostjo 3,8, ženske pa z 3,9, kar pomeni, da 

oboji uporabljajo mobilni telefon takrat, ko so osamljeni. 

4.4.4 Korelacije 

     

Tabela 6.1: Korelacija PIL-testa in Testa zasvojenosti z mobilnim 

telefonom  

  PIL 
Zasvojenost 

Telefon 

  PIL 
Korelacijski 

koeficient 
1 -0,121 
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Značilnost 

(2-strana) 
. 0,01 

Št. 

udeležencev 
457 457 

Zasvojenost Telefon 

Korelacijski 

koeficient 
-0,121 1 

Značilnost 

(2-strana) 
0,01 . 

  
                                       

Št. Udeležencev 
457 457 

 Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017)  

 

Tabela 6.1 prikazuje rezultat Spearmanovega korelacijskega koeficienta med testom življenjskega 

smisla PIL in testom zasvojenosti z mobilnim telefonom. Test je pokazal statistično zelo značilno 

(p = 0.01) negativno korelacijo (ρ = -0,121) med PIL in testom zasvojenosti s telefonom, kar nam 

pove, da se ob manjšem doživljanju smiselnosti življenja hkrati pojavlja višja zasvojenost z 

mobilnim telefonom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6.2: Korelacija med PIL in faktorjem zasvojenosti s 

telefonom abstinenca 

  PIL 
Zasvojenost 

Telefon 

  

PIL 

Korelacijski 

koeficient 
1 -0,157 

Značilnost 

(2-strana) 
. 0,01 

Št. 

udeležencev 
457 457 

Zasvojenost 

Telefon 

Korelacijski 

koeficient 
-0,157 1 

Značilnost 

(2-strana) 
0,01 . 

  
                                       

Št. Udeležencev 
457 457 

       Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017)  
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Tabela 6.2 prikazuje korelacijo med PIL in faktorjem zasvojenosti z mobilnim telefonom 

abstinenca. Test je pokazal statistično zelo značilno (p = 0,001) negativno korelacijo (ρ = -0,157) 

med obravnavanima spremenljivkama. Rezultati kažejo na to, da manjše doživljanje smisla hkrati 

pomeni večjo abstinenco zaradi odsotnosti mobilnega telefona. 

Tabela 6.3: Korelacija med PIL in faktorjem izgube kontrole nad 

uporabo mobilnega telefona in problemov, izhajajočih iz 

prekomerne uporabe  

  PIL 
Zasvojenost 

Telefon 

  

PIL 

Korelacijski 

koeficient 
1 -0,71 

Značilnost 

(2-strana) 
. 0,128 

Št. 

udeležencev 
457 457 

Zasvojenost 

Telefon 

Korelacijski 

koeficient 
-0,71 1 

Značilnost 

(2-strana) 
0,128 . 

  
                                       

Št. Udeležencev 
457 457 

Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017)  

 

Tabela 6.3 prikazuje rezultat Spearmanovega korelacijskega koeficienta med testom PIL in 

faktorjem izguba kontrole nad uporabo mobilnega telefona testa zasvojenosti z mobilnim 

telefonom. Test ni pokazal statistično značilne korelacije (ρ = -0,071) med PIL in faktorjem 

zasvojenosti z mobilnim telefonom izguba kontrole (p > 0,05), iz česar razberemo, da doživljanje 

smisla ni v povezavi z izgubo kontrole nad mobilnim telefonom. 

Tabela 6.4: Korelacija med PIL in faktorjem tolerance na 

uporabo telefona in oteževanja vsakodnevnih aktivnosti zaradi 

uporabe telefona 

  PIL 
Zasvojenost 

Telefon 

  PIL 
Korelacijski 

koeficient 
1 -0,45 
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Značilnost 

(2-strana) 
. 0,34 

Št. 

udeležencev 
457 457 

Zasvojenost 

Telefon 

Korelacijski 

koeficient 
-0,45 1 

Značilnost 

(2-strana) 
0,34 . 

  
                                       

Št. Udeležencev 
457 457 

 Vir: Štamulak Katarina, lastna raziskava (2017)  

 

Tabela 6.4 prikazuje rezultat Spearmanovega korelacijskega koeficienta med testom PIL in 

faktorjem testa zasvojenosti z mobilnim telefonom toleranca na uporabo telefona in oteževanje 

vsakodnevnih aktivnosti zaradi uporabe telefona. Test ni pokazal statistično značilne (p = 0,34) 

korelacije (ρ = 0,045) med PIL in faktorjem tolerance, torej osmišljenost življenja ni v povezavi s 

toleranco ob uporabi mobilnega telefona. 

 

5 INTERPRETACIJA 

Cilj raziskovalne naloge je ugotoviti ali obstaja povezava med pomanjkanjem življenjskega smisla 

in zasvojenostjo z mobilnim telefonom ter v nadaljevanju ob potrditvi le-tega ugotoviti tudi ali se 

ob pomanjkanju občutenja življenjskega smisla hkrati pojavlja tudi globlja zasvojenost z mobilnim 

telefonom. Poleg tega smo predpostavili, da ženske doživljajo globljo zasvojenost z mobilnim 

telefonom kot moški. 

Rezultati opisne statistike kažejo na to, da udeleženci v povprečju svoje življenje doživljajo kot 

srednje osmišljeno, saj so v povprečju dosegli 98,7 od 140 možnih točk. Poleg tega je razvidno 

tudi, da so srednje zasvojeni z mobilnim telefonom, saj so v povprečju dosegli 63,5 od 110 možnih 

točk. Ob tem lahko ugotovimo, da udeleženci v povprečju ne dosegajo rezultatov, ki bi prikazovali 

alarmantno odsotnost smisla in hkrati globoko zasvojenost z mobilnim telefonom. V tem primeru 

bi lahko dejali, da v povprečju udeležencem ne moremo pripisati stanja, ki bi terjalo terapevtsko 

obravnavo zaradi noogenih nevroz, vendar kljub temu v povprečju dosegajo stopnjo, ki je določena 

za ogrožujočo. Posamezniki se tako nahajajo na meji med bivanjskim vakuumom in osmišljenim 
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življenjem, pri čemer jih lahko stresni dogodki vodijo v krizo smisla. V nadaljevanju so poleg tega 

pomenljivi določeni rezultati, ki so jih udeleženci dosegli na posameznih postavkah obeh testov. 

Dolgočasje, dojemanje sveta kot nerazumljivega in tujega, strah pred smrtjo in dojemanje 

vsakdanjih nalog kot nepotrebno breme pričajo o tem, da udeleženci kljub relativno stabilnemu 

stanju dosegajo določene standarde, ki jih povezujemo s krizo smisla. Dolgočasje po Franklu 

predstavlja temeljno obliko bivanjske prikrajšanosti, ob tem pa naj omenimo, da so udeleženci 

poročali, da mobilni telefon največkrat uporabljajo takrat, ko so zdolgočaseni in osamljeni. Na tem 

mestu lahko potegnemo vzporednico z odsotnostjo ustvarjalnih in doživljajskih vrednot. Ker so 

vrednote izgubljene oziroma se je izgubil njihov pomen, so ljudje izgubili voljo do ustvarjanja in 

željo po aktivnem preživljanju prostega časa. Zdi se, kot da ne vedo, kaj bi v svojem življenju 

počeli, saj so izgubili smisel, ki ga je potrebno izpolniti. Mobilni telefon jim tako predstavlja 

nadomestek in uteho v brezciljnosti in zapolnjevanje bivanjske praznine. Dosežek, ki ga je vredno 

omeniti, kljub temu da v rezultatih ni poudarjen s sivo barvo, je odgovor na postavko, kako 

udeleženci dojemajo svoje življenje. Rezultat je le za 0,1 vrednosti višji od tistih, ki smo jih določili 

za kritične. Rezultat priča o tem, da posamezniki svoje življenje s povprečno vrednostjo 4,5 točke 

označujejo kot mejo med obupom in navdušenostjo. Zdi se, da slovenski mladostniki tavajo v 

bivanju in hkrati ne vedo niti tega, kako se počutijo. 

Čeprav udeleženci glede na povprečne rezultate ne dosegajo alarmantne stopnje bivanjskega 

vakuuma, pa se zdijo zastrašujoči rezultati, ki posameznike uvrščajo v skupine glede na dosežke 

na testu PIL. Kar 30,41 % udeležencev je doseglo manj kot 92 točk. Ti posamezniki dosegajo 

standarde, ki jih uvrščajo v stanje bivanjskega vakuuma in soočanja s krizo smisla. Glede na 

rezultate sklepamo, da gre v tem primeru lahko že za primere noogenih nevroz, ki terjajo 

logoterapevtsko obliko zdravljenja.  46,83 % udeležencev se nahaja na meji med bivanjskim 

vakuumom in osmišljenim življenjem in so zato ogroženi. Pri teh posameznikih obstaja velika 

nevarnost, da jih stresni dogodki vznemirijo do te mere, da se soočijo s krizo smisla. Ti posamezniki 

ne potrebujejo psihoterapevtske obravnave, vsekakor pa bi se morali zavedati, da se nahajajo na 

spolzkih tleh. Izpopolniti bi morali svoje cilje in aktivno delovati na svojih močnih področjih, hkrati 

pa razvijati svojo kreativnost. 22,76 % udeležencev se zaveda, da sami kreirajo svoje življenje, 

imajo jasno izdelane cilje in aktivno preživljajo svoj prosti čas. Možnost za soočenje s krizo smisla 

je pri njih majhna. 
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Udeleženci se glede na spol, starost in izobrazbo bistveno ne razlikujejo pri dosežkih testa PIL. To 

lahko razložimo s tem, da spol, starost in izobrazba pravzaprav ne predstavljajo nikakršne podlage 

ali povezave za bolj ali manj osmišljeno življenje. Gre le za demografske značilnosti, ki morda 

pomembno vplivajo na druge aspekte življenja, nikakor pa ne na to, ali bo zaradi takšnih ali 

drugačnih okoliščin življenje imelo več ali manj smisla. Na tem mestu lahko izpeljemo povezavo 

s teoretičnim izhodiščem Viktorja Frankla, ki v svoji teoriji omenja vrednote stališč in pravi, da 

človek lahko, ne glede na okoliščine, preteklost in usodo, do situacije zavzame takšno ali drugačno 

stališče in najde smisel tudi v najtežjih trenutkih (Frankl 1954, 41). Tako lahko torej razložimo 

dejstvo, da za odkrivanje smisla oziroma doživljanje smiselnosti življenja, spol, starost in izobrazba 

ne igrajo nobene vloge. Torej imajo tako moški kot ženske, starejši in mlajši in tisti z dokončano 

osnovno šolo ali magisterijem enake možnosti za osmišljanje svojega življenja, saj lahko do teh 

značilnosti ali etiket zavzamejo različna stališča in jim pripisujejo različen pomen. 

V zadnji hipotezi smo predpostavljali, da so ženske bolj zasvojene s telefonom kot moški.  

Hipotezo potrjujemo, saj so rezultati potrdili, da ženske dosegajo višjo stopnjo zasvojenosti 

(povprečni rang = 245,57) z mobilnim telefonom kot moški (povprečni rang = 176,73). 

Tradicionalni pogled, ki temelji na predpostavki, da so moški bolj zainteresirani za tehnologijo in 

ji posvečajo več časa kot ženske, še dandanes ostaja v veljavi, vendar pa rezultati raziskave to 

predpostavko, če že ne stereotip, postavljajo pod vprašaj. Na podlagi rezultatov in prejšnjih 

ugotovitev bi lahko sklepali, da so ženske poleg višje stopnje zasvojenosti dosegle tudi nižji rezultat 

pri merjenju življenjskega smisla, vendar se dosežki moških in žensk v PIL testu ne razlikujejo. 

Študije so pokazale (Roberts et al. 2014, 267), da ženske mobilni telefon opredeljujejo predvsem 

kot socialno orodje in pripomoček za komunikacijo, moški pa ga povezujejo z virom zabave in 

informacij. V naši raziskavi so ženske poročale, da mobilni telefon najpogosteje uporabljajo takrat, 

ko so zdolgočasene in osamljene ter da pošljejo več kot pet sporočil v enem dnevu. Iz teh 

ugotovitev lahko predpostavljamo, da ženske največ časa porabijo za aktivnosti na družabnih 

omrežjih, sms sporočila in klice, moški pa za aplikacije, ki so povezane z zabavo in so vir 

informacij kot na primer Youtube in igranje igric. Tudi moški so sicer poročali, da mobilni telefon 

najpogosteje uporabljajo takrat, ko so zdolgočaseni in osamljeni. Zdi se, da je sodobna mladina 

svojo osebnost preslikala na profile družabnih omrežij in se predstavila v svoji najlepši, a hkrati 

lažni luči. Znano je, da so ženske že od nekdaj pod večjim pritiskom s strani medijev in oglaševanja, 
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pri čemer pa jim pametni telefoni in različne aplikacije za obdelovanje fotografij ponujajo orodje, 

da same postanejo takšne kot ženske iz naslovnic. Rezultati kažejo, da ženske, kljub temu, da so 

bolj zasvojene z mobilnim telefonom kot moški, svojega življenja ne dojemajo nič manj 

osmišljenega kot oni. Morda je za to kriva sama nihilistična družba, kjer so se vrednote 

razvrednotile oziroma se je spremenil vrednostni sistem, kjer so vrednote postale denar, videz, 

ugled, moč in slava. Če izhajamo iz te predpostavke, lahko sklepamo, da ženske svoje življenje 

doživljajo kot smiselno, saj jim mobilni telefon prestavlja most med tistim kar so in tistim, kar si 

želijo biti. Če ostajamo v okviru nihilistične družbe, ženske torej stremijo k popolnemu videzu in 

navidezno popolnemu življenju, ki danes pomeni imeti veliko denarja in dober avto. Ker so v 

realnem življenju ti sodobni ideali marsikomu težko dosegljivi, so zato toliko lažje dosegljivi v 

virtualnem svetu. Ženske se tako lahko skrijejo za lažno podobo in jo ponudijo na ogled 

obiskovalcem njihovega virtualnega profila, pri čemer si s prejetimi všečki in komentarji osmišljajo 

svoje življenje.  Zdi se, kot da so všečki postali več kot dobra uteha, tolažba in prijateljstvo, postali 

so nadomestek za izgubljeni smisel in vrednote.V nadaljevanju smo ugotovili in s tem potrdili prvo 

hipotezo, da obstaja močna negativna korelacija med doživljanjem življenjskega smisla in 

zasvojenostjo z mobilnim telefonom.  

V teoretičnem delu smo omenili, da se ob pomanjkanju temeljne smiselnosti življenja pojavi 

občutje eksistencialnega vakuuma ali bivanjske praznote. Med glavne oblike bivanjske 

prikrajšanosti Frankl (2014) uvršča dolgčas in ravnodušnost, to pa gre pripisati dejstvu, da je 

sodoben človek izgubil kompas, saj so ideali in vrednote izgubili svoj pomen. Človeku, v nasprotju 

z živaljo, noben gon ne določa, kaj bi moral delati in ker so izgubljene vrednote, po katerih se je 

nekdaj orientiral, danes ne ve, v katero smer bi se obrnil. Vrednote so nadomestili denar, mediji in 

materialne dobrine, sredstva pa so postala cilj. Sodobni človek, predvsem pa mladi ljudje, so bili 

potisnjeni v družbo, kjer so izzveneli duhovni cilji in motivi ter izpolnjevanje življenja s smislom. 

»Bivanjska praznota ni nevroza in ni nujno posledica nevroze, lahko pa postane njen vzrok« 

(Frankl 2014, 107). Občutje bivanjske praznote je zakoreninjeno v noogeni ali duhovni dimenziji, 

v katero sodijo vrednote, morala, ideali, cilji in smisel. Kadar se na tej ravni pojavi primanjkljaj, 

lahko govorimo o noogenih nevrozah. Občutje bivanjske praznote v okviru noogenih nevroz pa se 

seveda lahko odraža tudi na psihosomatski ravni. Človek, ki je izgubil smisel, svojo praznino v 

sebi lahko preko vedenja kompenzira z različnimi rituali, manevri in substancami, Frankl (2004) 
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pa pravi, da lahko pomanjkanje življenjskega smisla vodi v frustracijo, praznino, depresijo, 

zasvojenost in ekstremne primere nevroz. Povezava med nižjim občutenjem življenjskega smisla 

in višjo zasvojenostjo z mobilnim telefonom torej ni naključna. V raziskavi se je izkazalo, da 

posamezniki, ki svoje življenje dojemajo kot manj osmišljeno, hkrati doživljajo višjo zasvojenost 

z mobilnim telefonom. Za posameznike, ki doživljajo globljo odsotnost smisla, lahko sklepamo, 

da vrednotam ne pripisujejo velikega pomena, pa naj bodo doživljajske, ustvarjalne ali vrednote 

stališč. Predpostavljamo, da tradicionalne vrednote za njih ne obstajajo več, oziroma ne živijo po 

njihovih načelih, zato lahko predvidevamo, da so s tem hkrati izgubili tudi kompas, ki jih usmerja 

in smisel, ki ga je potrebno izpolniti. Ker ni ničesar več vrednega, kar je vredno samo po sebi 

(Kristovič 2014, 77) in je notranjo praznino kljub temu potrebno nadomestiti, saj vemo, da je 

človek bitje, ki je vedno k nečemu ali k nekomu usmerjeno, je torej način za zapolnjevanje te 

bivanjske praznote moč zapolniti preko cele vrste vedenj in psihičnih manevrov. V našem primeru 

je to kompulzivna uporaba mobilnega telefona. Je hkrati sredstvo, ki je postalo cilj, njegova 

uporaba pa je iz nujnosti prerasla v cilj preživljanja prostega časa. Ker je uporaba mobilnega 

telefona družbeno popolnoma sprejemljiva in je posedovanje določene znamke do določene mere 

postalo celo pokazatelj ekonomskega statusa, je problematika še toliko bolj zastrašujoča kot se 

morda zdi na prvi pogled. Vprašalnik o zasvojenosti z mobilnim telefonom je razvilo Ameriško 

psihiatrično združenje (APA), kar nas opomni na to, da rezultati ne kažejo le prekomerne uporabe, 

ampak samo zasvojenost. Kljub temu, da smo rezultate pojasnili v okviru teoretičnih izhodišč, pri 

čemer naj bi bila bivanjska praznota vzrok za zasvojenost z mobilnim telefonom, ali drugače, 

simptom noogene nevroze, pa je potrebno opozoriti, da rezultati vprašalnika potrjujejo le sočasnost 

doživljanja krize smisla in zasvojenosti z mobilnim telefonom, ne dokazujejo pa tudi vzročno-

posledičnega razmerja. Tako bi lahko glede na rezultate sklepali, da je sama zasvojenost z 

mobilnim telefonom vzrok za bivanjsko praznoto, vendar v teoretičnih izhodiščih te relacije nismo 

omenjali. 

Zaradi močne korelacije med nižjim doživljanjem smisla in globljo zasvojenostjo z mobilnim 

telefonom smo preverili še korelacijo med testom PIL (Purpose in Life) in posameznimi faktorji 

testa zasvojenosti z mobilnim telefonom. Slednji poleg same zasvojenosti meri še faktorje 

abstinence, tolerance in izgube kontrole. Vse tri faktorje uvrščamo med značilnosti vedenja 

zasvojenih. Abstinenca se pojavi ob odtegnitvi substance ali vedenja, ki sproža nagrajevalni učinek 
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in je lahko občutena kot fizična ali psihična kriza z različno simptomatiko. Choliz (2012) v članku 

The Test of  Mobile Phone omenja, da se faktor abstinenca na vprašalniku TMD nanaša na 

nelagodje ob odsotnosti mobilnega telefona. Toleranca je stanje, ko za doseganje enakega učinka 

potrebujemo vedno večji vnos substance ali bolj intenzivno vedenje, izguba kontrole pa se nanaša 

na kompulzivno vedenje, pri čemer se zasvojeni zaveda škodljivih posledic svojega početja, vendar 

z vedenjem kljub temu ne more prenehati. Rezultati so pokazali, da posamezniki ob nižjem 

doživljanju smisla občutijo višjo stopnjo abstinence, ko mobilnega telefona ne morejo uporabljati. 

Če torej razčlenimo zasvojenost z mobilnim telefonom po posameznih faktorjih, bi lahko dejali, da 

posamezniki kljub nižjemu doživljanju smisla, nimajo potrebe po vedno večji uporabi mobilnega 

telefona in pri njegovi uporabi ne izgubijo nadzora. Iz tega lahko izpeljemo misel, da v situacijah 

ali v prostorih, kjer uporaba mobilnega telefona ni dovoljena, posamezniki lahko prekinejo z 

njegovo uporabo, saj niso nagnjeni k izgubi nadzora. Na tem mestu abstinenci kot edinem faktorju, 

ki negativno korelira s PIL, lahko pripišemo pomemben pomen. Posamezniki imajo kljub nižjemu 

doživljanju smisla občutek, da svoje življenje do neke mere lahko obvladujejo in torej lahko 

nadzorujejo svojo uporabo mobilnega telefona, vendar se jim ob tej odtegnitvni pojavi abstinenčna 

reakcija. Če to povežemo z eksistencialno analizo, lahko sklepamo, da mobilni telefon pravzaprav 

ni tisto, kar posamezniku primanjkuje, temveč gre za pomanjkanje življenjskega smisla, ki ga 

posameznik kompenzira s prekomerno uporabo mobilnega telefona. Vzrok za vedenjsko reakcijo 

ob odtegnitvi mobilnega telefona torej ne leži v psihološki sferi, temveč bi lahko dejali, da gre za 

izvor v noogeni razsežnosti oziroma duhovni sferi in pomanjkanju smisla, ki preko dolgočasja 

spodbuja nenehno uporabo mobilnega telefona. Na tem mestu lahko odtegnitev mobilnega telefona 

povežemo s Franklovo (2015) »nedeljsko nevrozo«. Človek, kateremu nedelja predstavlja edini 

dela prosti dan, »se loti vsega, da bi ušel temu doživetju. Zbeži v plesni lokal. Tam je glasba tako 

hrupna, da mu ni treba govoriti in se mu ni treba potruditi niti za nekdanje »plesne pogovore«. Tudi 

misliti mu ni treba; vsa pozornost velja plesu. Toda »nedeljski nevrotik« zbeži tudi v drugo 

zatočišče ponudbe za konec tedna, v šport.« (Frankl 2015, 181) »Ne samo šport, tudi umetnost je 

mogoče nevrotično zlorabljati. Medtem ko prava umetnost oziroma pristno doživljanje umetnosti 

človeka bogati in ga vodi k njegovim najbolj lastnim možnostim, pa nevrotično zlorabljena 

»umetnost« človeka samo vodi stran od njega samega. Takrat je zanj samo priložnost, da se opija 

in omamlja.« (Frankl 2015, 182)  Tako se zdi, da človek, ki mu je odvzeto sredstvo preganjanja 
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dolgčasa, občuti nemir, saj se znajde na pragu soočenja s samim seboj. Notranji dialog je zamrl, 

ker ga je človek konstantno utiševal z manevriranjem in zapolnjevanjem svojih misli tako, da jih 

je preusmeril na druge vsebine. Zdi se, da na ta način lahko umre tudi vest, ki pa jo Frankl imenuje 

kar »kompas smisla, ali človekova zmožnost, da najde smisel, skrit v edinstvenih položajih.« 

(Frankl 2014, 103)  

 

6 ZAKLJUČEK 

Raziskava je pokazala, da sta odsotnost smisla in zasvojenost z mobilnim telefonom močno 

povezana pojma, vendar se na tem mestu že odpirajo nova vprašanja, za katera bi bile potrebne 

nove študije.  

Vprašanje, ki se zdi na mestu, je slednje: ali morda z določenjo stopnjo odsotnosti smisla in 

zasvojenostjo z mobilnim telefonom korelirata tudi določena stopnja depresivnosti in agresivnosti, 

kar eksistencialna analiza opredeljuje kot simptomatiko bolezni duha? V nadaljevanju bi se zdelo 

smiselno preveriti tudi ali obstaja vzročno posledično razmerje med odsotnostjo smisla in 

zasvojenostjo, depresivnostjo in agresivnostjo. Po Frommu (2013) sta zasvojenost in depresija 

posredna izraza agresije, usmerjene vase, zaradi česar bi bilo morda potrebno preveriti tudi, kakšne 

rezultate bi moški in ženske dosegli pri vprašalnikih agresivnosti. Če so tako ženske dosegle višji 

rezultat pri vprašalniku zasvojenosti z mobilnim telefonom, kar v tem primeru pomeni, da imajo 

višjo navznoter usmerjeno agresivnost od moških, bi morda vprašalnik, ki meri različne vrste 

agresivnosti, pokazal, da se moška agresivnost, kot simptom noogene nevroze, manifestira na 

drugačen način kot je zasvojenost z mobilnim telefonom. 

Temeljno vprašanje pa je sledeče –  kako »popraviti« bolno družbo? Estetske operacije so postale 

trend zahodnega sveta, vendar bi ljudje, vse prej kot operacijo telesa, potrebovali operacijo duha. 

Kriza smisla mladih se zdi neizogibna. V kaj bodo vzgojili starši otroke, ki jim namesto barvic v 

roke potisnejo mobilni telefon in v kaj bodo vzgojili starši otroke, ko pa jih poljubijo le v trenutku, 

ko je sprožena bliskavica na pametnem telefonu? Starši so tisti, ki bi v prvi vrsti potrebovali vzgojo 

duha. Frankl (2014, 34) pravi, da ljudje potrebujemo nove dejavnosti in načine preživljanja 

prostega časa, ki bi omogočalo poglabljanje vase in premišljevanje, zaradi česar pa človek 

potrebuje tudi pogum. Pogum za to, da je lahko sam in da je lahko osamljen.  
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»Življenju nikoli ne manjka smisla. Vendar to postane razumljivo šele, ko spoznamo, da 

obstaja potencialni smisel v delu ali izjemnih dejanjih ali v doživljanju nečesa ali 

spoznavanju nekoga. Toda nikoli ne smemo pozabiti, da lahko smisel v življenju najdemo 

tudi, ko se znajdemo v brezupni situaciji kot nemočna žrtev, ko se soočamo z usodo, ki je ni 

mogoče spremeniti. Takrat je pomembno, da smo priča edinstveni človeški sposobnosti v 

njeni najboljši luči, to je sposobnost spremeniti tragedijo v osebno zmagoslavo, svojo 

nesrečo pa spremeniti v človeški dosežek. Ko se znajdemo v položaju, ki ga ne moremo 

spremeniti, smo pred izzivom, da spremenimo sebe.« (Frankl 2016, 36) 
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8 PRILOGE 

Anketni vprašalnik 

Pozdravljeni, 

Moje ime je Katarina Štamulak in sem absolventka na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, 

smer psihosocialna pomoč. Pred Vami je anketa, na podlagi katere bo izvedena raziskava v okviru moje 

diplomske naloge z naslovom Kriza smisla slovenskih mladostnikov in zasvojenost z mobilnim telefonom.  

Anketa je sestavljena iz dveh delov, Lestvice življenjskih ciljev in Testa zasvojenosti z mobilnim telefonom.  

Prvi del obsega dvajset skalarnih postavk z lestvico od 1 do 7, pri čemer 1 in 7 predstavljata ekstreme, 4 pa 

je nevtralna vrednost. Namenjen je dijakom, za ugotavljanje ravni smisla oziroma namena njihovih življenj. 

Minimalno število točk je 20, kar predstavlja najnižjo raven izmerjenega življenjskega smisla, maksimalno 

število točk pa je 140 in predstavlja najvišjo raven izmerjenega življenjskega smisla. 

Drugi del obsega dvaindvajset skalarnih postavk z lestvico od 0 do 4, pri čemer 0 in 4 predstavljata ekstreme, 

2 pa je nevtralna vrednost. Namenjen je dijakom, za ugotavljanje ravni zasvojenosti z mobilnim telefonom. 

Minimalno število točk je 0, kar predstavlja najnižjo raven zasvojenosti z mobilnim telefonom, maksimalno 

število točk pa je 88 in predstavlja najvišjo raven zasvojenosti z mobilnim telefonom. 

Poizkusite odgovarjati hitro in iskreno. Anketa je anonimna, reševanje pa Vam bo vzelo največ 10 minut. 

Hvala za sodelovanje! 

 

Spol: 

Moški Ženska 

 

Starost: 

18-20 21-22 23-24 

 

Izobrazba: 

Osnovna šola Srednja šola Fakulteta Magisterij 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Lestvica življenjskih ciljev (PIL-TEST) 

 

Pri vsaki od trditev obkrožite številko, ki je za vas najustreznejša. 1 in 7 prestavljata ekstreme, 4 pa 

je nevtralna vrednost. Slednjo skušajte uporabljati čim manj. 

 

1. Navadno se 

1 2 3 4 5 6 7 

Močno  dolgočasim srednje       zelo navdušujem 

 

2. Življenje se mi zdi 

7 6 5 4 3 2 1 

       Zelo vznemirljivo                                              srednje                                                 povsem enolično 

 

 

3. V svojem življenju 

1 2 3 4 5 6 7 

       Nimam nikakršnih ciljev                                  srednje                             imam jasno izdelane cilje 

 

4. Svoje življenje doživljam kot 

1 2 3 4 5 6 7 

       Povsem nesmiselno                                        srednje                                           zelo polno in smiselno 

 

5. Vsak dan 

1 2 3 4 5 6 7 

       Je povsem enak drugemu                              srednje                         se zgodi kaj novega in zanimivega 

 

6. Če bi lahko izbiral: 

1 2 3 4 5 6 7 

       Bi se raje nikoli ne rodil                                  srednje                         bi si še enkrat izbral isto življenje 

 

7. Ko bom šel v pokoj: 

7 6 5 4 3 2 1 

      Bom počel mnogo tistega,                              srednje                                bom do konca živel v brezdelju 

       kar sem si vedno želel           



 

 

 

8. Pri doseganju svojih življenjskih ciljev: 

1 2 3 4 5 6 7 

Še nisem storil                                                         srednje                                  sem do sedaj povsem uspel 

nikakršnega napredka 

 

9. Moje življenje: 

1 2 3 4 5 6 7 

Je prazno napolnjeno le z obupom                     srednje                                        prekipeva od navdušenja  

 

10. Če bi se moje življenje danes končalo, bi ga ocenil: 

7 6 5 4 3 2 1 

Da je bilo vredno živeti                                          srednje                                        da ni bilo vredno živeti  

 

11. Kadar razmišljam o svojem življenju: 

1 2 3 4 5 6 7 

Se često sprašujem zakaj živim                            srednje                          vedno najdem v njem kak smisel 

 

12. Svet, v katerem živim: 

1 2 3 4 5 6 7 

Se mi zdi nerazumljiv in tuj                                   srednje            se smiselno povezuje z mojim življenjem 

 

13. Menim, da sem: 

1 2 3 4 5 6 7 

Zelo neodgovoren človek                                     srednje                                            zelo odgovoren človek 

 

14. Moje prepričanje v zvezi s človekovo svobodo je: 

1 2 3 4 5 6 7 

Da je človek povsem svoboden                            srednje                  da je človek povsem pod vplivom dednosti in 

okolja 

v vseh življenjskih izbirah 

 

15. Če pomislim na smrt: 

1 2 3 4 5 6 7 

Se je ne bojim                                                          srednje                                                    se je zelo bojim 

 

 



 

 

16. Kar se tiče samomora: 

1 2 3 4 5 6 7 

Sem že resno razmišljal o njem                            srednje                    nikoli nisem razmišljal o tej možnosti 

kot o edinem izhodu 

 

17. Moja možnost, da si poiščem nekaj, za kar je vredno živeti, je: 

7 6 5 4 3 2 1 

Zelo velika                                                               srednje                                                                     zelo majhna 

 

18. Moje življenje je: 

1 2 3 4 5 6 7 

V mojih rokah in ga sam usmerjam                     srednje                       izven kontrole in pod vplivom zunanjih 

dejavnikov 

 

19. Vsakdanje naloge mi predstavljajo: 

7 6 5 4 3 2 1 

Izvor zadovoljstva                                                  srednje                                         mučno in dolgočasno          

dolžnost 

 

20. Do sedaj: 

1 2 3 4 5 6 7 

Še nisem našel svojega življenjskega cilja          srednje                         sem si našel zadovoljujoče in jasne                          

cilje v življenju 

 

 

 

 

 

2. Test zasvojenosti z mobilnim telefonom 
 

 

Označi kako pogosto držijo zate sledeče izjave, z uporabo te lestvice: 

 

0  1  2  3  4 

Nikoli  Redko  Včasih  Pogosto       Zelo pogosto 

 



 

 

 

1.  Bil sem soočen ali opozorjen o prekomerni uporabi mobitela. 

0 1 2 3 4 

 

2.  Omejil sem uporabo mobitela, a se omejitve nisem mogel držati. 

0 1 2 3 4 

 

3.  Prepiral sem se s starši ali drugimi družinskimi člani o stroških mojega mobitela. 

0 1 2 3 4 

 

 

4.  Na mobitelu porabim več časa kot bi ga želel, s klici, pošiljanjem sms-ov ali uporabe WhatsApp-a, Vibra, 

Facebooka, Instagrama, Snapchata 

0 1 2  3 4 

 

 

5.  Poslal sem več kot pet sporočil v enem dnevu. 

0 1 2 3 4 

 

 

6.  Kasneje sem se spravil v posteljo ali spal manj zaradi uporabe mobitela. 

0 1 2 3 4 

 

 

7.  Na mobitelu zapravim več denarja (za klice, sporočila, porabo podatkov …) kot sem pričakoval. 

0 1 2 3 4 

 

 

8.  Ko se dolgočasim, uporabljam mobitel. 

0 1 2 3 4 

 

 

9.  Uporabljam mobitel v situacijah, katere sicer niso nevarne, so pa neprimerne (med prehranjevanjem, med 

pogovorom …) 

0 1 2 3 4 

 



 

 

 

10.  Kritizirali so me zaradi cene mojega mobitela. 

0 1 2 3 4 

 

 

Označi do katere mere se strinjaš ali ne strinjaš z sledečimi izjavami. 

 

0  1  2  3  4 

Popolnoma  Nekoliko Nevtralno Nekoliko Popolnoma 

se ne strinjam se ne strinjam   se strinjam se strinjam 

 

11.  Ko nekaj časa ne uporabljam mobitela, dobim občutek da moram nekoga poklicati, poslati sms ali 

uporabljati WhatsApp, Viber, Facebook, Instagram, Snapchat. 

0 1 2 3 4 

 

 

12.  Odkar imam mobitel,  sem povečal število klicev, ki jih opravim. 

0 1 2 3 4 

 

 

13.  Če bi bil moj mobitel pokvarjen in bi popravilo trajalo dlje časa, bi se zelo slabo počutil. 

0 1 2 3 4 

 

 

14.   Mobitel uporabljam vedno več. 

0 1 2 3 4 

 

 

15.  Če svojega mobitela nimam, se slabo počutim. 

0 1 2 3 4 

 

 

16.  Kadar imam svoj mobitel s seboj, ga ne morem nehati uporabljati. 

0 1 2 3 4 



 

 

 

 

17.  Odkar imam mobitel, sem povečal število poslanih sms-ov. 

0 1 2 3 4 

 

 

18.  Takoj, ko se prebudim, preverim  na telefonu, če imam neodgovorjeni klic ali prejeto sporočilo. 

0 1 2 3 4 

 

 

19.  Sedaj za telefon zapravim več denarja kot sem ga ob nakupu. 

0 1 2 3 4 

 

 

20.  Mislim, da ne bi zdržal enega tedna brez mobitela. 

0 1 2 3 4 

 

 

21.   Ko sem osamljen uporabljam mobitel (klici, sporočila, WhatsApp, Viber, Facebook, Instagram, Snapchat). 

0 1 2 3 4 

 

 

22.  Ta trenutek bi rad zagrabil telefon in poslal sms ali koga poklical. 

0 1 2 3 4 

 

 

 


