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Резиме 

Опсег употребе интернета је изузетно велики у данашње време нарочито код 
деце. Време проведено на интернету, као и понашање које употреба 
интернета изазива код деце све чешће указују на појаву зависности од 
интернета чак и у школском узрасту. Ученици виших разреда основне школе 
попунили су упитник, чијом анализом се дошло до закључка да се интернет 
користи у великој мери, да се највише времена проводи на друштвеним 
мрежама, да се често занемарује породица, физичке активности и друге 
обавезе. 

Кључне речи -  упитник; интернет; зависност; коришћење 
 
 



1. УВОД 

Интернет се, више него иједно друго савремено технолошко откриће, толико 
интегрисао у човеков живот, да многи, без обзира да ли је у питању посао или забава,  не 
могу ни да замисле свакодневни живот без истог. У последње две деценије у научним 
круговима и медијима све се више расправља о проблему зависности од интернета, 
међутим његов статус је и даље незваничан и није обухвaћен звaничном клaсификaцијом 
психичких поремећaјa. самим тим отежано је и његово препознавање и лечење. 
 Много је могућих разлога због чега интернет има тако снажан ефекат на људско 
понашање. Неки кључни психолошки елементи који могу да изазову зависничко 
понашање укомбиновани су код интернета. Вид зависничког реаговања је, у одгређеној 
мери, присутан код свих корисника. Некога ће подстаћи неограничена слобода, док код 
других ескалира неодољив и незаситив порив ка могућој награди, који је карактеристичан 
за зависнике од коцкања. Награда није нужно у новцу већ и у, наизглед обичном, 
проналажењу информација,ћаскању, победи у играма, куповини или сексуалној 
ратификацији. 
 

2. ИНТЕРНЕТ ЗАВИСНОСТ 
 

У зачетку експанзије интернета као медија доступног широкој популацији, какви су 
раније били радио, телевизија и новине, током 1995. године први пут се јавља облик 
зависности назван Internet Addiction Disorder (IAD) (Diagnostic Criteria (Goldberg, 1995)). 
Код нас се овај термин преводи као "Зависност од интернета" или "Интернет зависност", а 
такође је дефинисан и као Patologycal Internet Usage (PIU) Morahan-Martin, J., & 
Schumacher, P. (2000), односно - "Патолошка употреба интернета".( Morahan-Martin, J., & 
Schumacher, P. 2000). 
 У нашој држави само неколицина научних радника и лекара проучава, анализира 
или санира овај облик понашања, иако  он није нимало занемарљив,чак је  по симптомима 
идентичан зависности од наркотика, алкохола, коцке и слично.  
 Забрињава то што је зависност од интернета тренутно само непријатна  реалност 
присутна у свакодневном животу обичних корисника и њихових ближњих. Додатна  
потешкоћа је непознавање симптома и немогућност препознавања постојања зависности. 
Чак и када се уоче промене у понашању и јави потреба за реаговањем, мале су или 
никакве могућности да се помоћ добије у институцијама. Најчешће предузете мере се 
сведу на  разговор са психологом који само може да апелује на савест, свест и разум особе 
у проблему. 

Истраживања Кровне организације младих Србије  су показала да млада особа у 
просеку проводи 4 сата дневно на интернету. Уколико анализирамо ову информацију доћи 
ћемо до следећег закључка:  Од 24 часа, просечно 8 сати се проведе у сну и одмору 
уопште. То оставља још 16 сати. Претпоставимо да особа има радне или школске обавезе 
8 сати девно. То оставља још 8 сати за све остало. Узмимо да се минимално за исхрану и 
физиолошке потребе дневно потроши око сат времена. Значи, укупно просечно слободно 
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време је 7 сати.  Од тих 7 сати на интернету се проведе 4 сата. То датој особи оставља 
само 3 сата за све остало од чега се састоји живот.  Шта то "све" може да буде, варира од 
особе до особе, али је често прожето употребом телефона и интернета. 

Поремећaј је први пут описaо aмерички психијaтaр Ивaн Голдберг, 1995. године. 
Иaко Голдберг није имaо зa циљ дa се ово уврсти у звaнични списaк душевних поремећaјa, 
његов опис зaвисности од интернетa је био зaсновaн нa опису пaтолошког коцкaњa. 
Голдберг је нaвео следеће основне симптоме овог поремећaјa:  коришћење интернетa 
изaзивa негaтивно, стресно стaње човекове психе, коришћење интернетa чини штету 
физичком, психичком, међуљудском, друштвеном или економском стaтусу човекa. 
(Goldberg, I. 1995). 
 Долазимо и до највећег проблема, а то је употреба интернета код деце. Брзина 
живота и бројне обавезе подстакли су родитеље да дозволе деци да користе интернет на 
рачунару или телефону у јако малом узрасту. Таква деца привучена игрицама, цртаним 
филмовима  и другим садржајима полако постају зависници. У каснијем периоду током 
одрастања почињу да откривају различите могућности интернета (друштвене мреже као – 
фејсбук, инстаграм, разне програме за чет) и почињу да проводе све више времена на 
интернету све мање проверавајући или бирајући садржаје. Просто се препустају и стално 
траже нове изворе задовољства јер се јако брзо засите постојећим и познатим садржајима. 
 
 Као основа овог рада одрађено је истраживање зависности од интернета код деце 
од петог до осмог разреда. Истраживање је спроведено у  Основној школи Вук Караџић у  
Врању. 

  3.ПРЕГЛЕД  ИСТРАЖИВАЊА 

3.1. Досадашња истраживања 

 Досадашња истраживања показују да постоји реална забринутост да је све више 
деце школског узраста зависно од интернета. 
 Неколицина саветника и других стручњака сматра да, при дијагностификовању 
зависности од интернета, није кључна количина времена која се на њему проводи, него да 
ли употреба интернета узрокује озбиљне проблеме у животу, попут брачних несугласица, 
губитка посла, депресије, недруштвености, анксиозности итд., а човек и даље не може да 
престане да га користи. Доктор Рик Зер, из болнице Проктор у Илиноису, сматра да се 
„граница зависности од интернета препознаје, када више не контролишем ја интернет, 
него интернет мене“. Докторица Хилари Кеш, и други терапеути из исте болнице, кажу да 
је све већи број пацијената деце и омладине који проводе више сати дневно крај рачунара, 
играјући игрице и шаљући инстант-поруке. Чини се да ови пацијенти имају значајне 
развојне проблеме, укључујући поремећаје недостатка пажње и мањка друштвених 
способности. (Доктор Рик Зер 2004). 
 У уводном чланку часописа „Амерички психијатријски журнал“ (енгл. American 
Journal of Psychiatry) из 2008. године, Џералд Џ. Блок  представља свој став да зависност од 
интернета треба сврстати у психичке поремећаје. Он говори о томе како се симптоми 
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зависности од интернета подударају са симптомима других компулсивних/импулсивних 
поремећаја, укључујући: 
 
 1) прекомерну употребу (често удружену са губитком осећаја за време); 
 2) симптоме повлачења кад средство задовољења није доступно; 
 3) раст толеранције (укључујући пораст времена излагања које је потребно за 
постизање истих ефеката); 
 4) негативни утицаји (укључујући смањење друштвених активности). 
Додатно, коментарисао је да је тешко дати дијагнозу овог поремећаја, јер 86% пацијената 
има и друге психичке поремећаје. ( Issues for DSM-V Mart 2008.) 
 Доктор Џералд Џ. Блок , са Универзитета науке и здравља у Орегону, сматра да до 
9 милиона Американаца може бити сврстано у патолошке кориснике рачунара.(Armenian 
Medical Network. 2007.) 
 Кимберли С Јанг у свом раду  „Ухваћени у мрежи“, дели резултате своје 
трогодишње студије злоупотребе интернета. Често користећи речи самих зависника од 
интернета, она представља приче о десетинама живота које су разбиле огромне присиле да 
сурфају по нету, играју игре или разговарају са далеким и невидљивим комшијама у 
безвременском лимбу сајбер простора. За интернет зависнике као и њихове родитеље, 
супружнике, пријатеље и послодавце,овај рад пружа помоћ и савете како се носити са 
овим поремећајем у понашању.“ Интернет зависност је стварна. Као алкохолизам, 
зависност од дроге или компулсивно коцкање, има разорне ефекте по животе зависника и 
њихових породица: развод, губитак посла, пад продуктивности на послу, неуспех у школи, 
и у екстремним случајевима, криминално понашање. Проблем је већ достигао размере 
епидемије у САД-у, а број „нетхоличара“ наставља да расте рапидно како све више 
домаћинстава и пословања иде онлајн. Ипак, до сада, из здравствене заједнице менталног 
здравља није иступио са специфичним описом интернет зависности, њеним ефектима или 
стратегијом за лечење и опоравак.“ (Kimberly S. Young 1998). 
 Доктор психијатрије, Џон Грохол, је овај случај разјаснио аналогијом између 
корисника интернета и детета с новом играчком: 
I фаза 
 „Дете: доживљава одушевљење и претерује у игрању с том играчком, тражи нове и 
нове могућности које та играчка може да пружи. 
 Корисник: одушевљено истражује читав нови свет који му интернет пружа, преко 
безброј презентација које обрађују њему занимљиве теме, до брзог скидања занимљивих 
програма и комуникацијом с новим, непознатим и занимљивим људима, преко разних 
сервиса доступних на интернету. 
II фаза 
 Дете: доживљава разочарење и избегава играчке са реланим или нереалним 
разлозима, обично због презасићености. 
 Корисник: обишавши мноштво веб страница, или се исцрпевши у некој жестокој 
онлајн или новој расправи од које није било никакве користи сем зле крви, доживљава 
презасићеност информацијама или се разочарава и у виртуелни свет, и повлачи се. 
III фаза 
 Дете: почиње нову играчку да користи умерено, односно нормално, као и све 
остале играчке. 

https://www.semanticscholar.org/author/Kimberly-S.-Young/49539673
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 Корисник: налази праву меру, користи Нет за потребне информације, одржава 
нормалан контакт са познаницима са мреже, повремено скида нове програме, повремено 
сурфује из разоноде“. (Džon M.Grohol 1999). 
 4. Методологијa 
                 Први задатак овог рада је утврдити да ли постоји зависност од интернета код 
ученика основне школе. Да би то утврдили  одрађено је истраживање међу ученицима 
виших разреда Основне школе „Вук Караџић“ у Врању.За  спровођење истраживања 
осмишљен је упитник са 23 питања на која ће ученици одговарати.  
            Затим ће фокус бити на утврђивању тачности следећих хипотеза:  
 - дечаци  више користе интернет од девојчица 
 - због коришћења интернета ђаци проводе непроспаване ноћи 
 - запостављају се школске и породичне обавезе због интернета 
 - интернет се користи за забаву, не као помоћ у учењу 
 
 Очекује се да анализа њихових одговора доведе до информација о количини 
времена које се проводи на интернету, затим да се утврди  да ли постоји разлика између 
количине времена које проведу  дечаци и девојчице на интернету, као и о утицају 
интернета на обавезе и квалитет живота.Посебна пажња биће усмерена и на то колико пол 
и узраст утичу на одабир садржаја који се прате. 
   Приликом формулисања питања праћене су сфере интересовања ученика у том 
узрасту, а које су у вези са интернетом. Како би дошли до искренијих одговора  
договорено је са наставником информатике да атмосфера на часу буде опуштенија и да се 
успостави узајамна комуникација наставника и деце. Томе доприноси и чињеница да је 
тест анониман о чему су ученици обавештени на почетку часа. 

4.1. Предмет истраживања 
Истраживање је спроведено на 347 ученика старијих разреда основне школе од 

петог до осмог разреда. Тестирано је по три одељења петог, шестог, седмог и осмог 
разреда. Просечна старост деце је била 12,9 година у распону узраста који се  кретао од 11 
до 15 година  старости деце. По упитнику тестирано је 45 % дечака и 55% девојчица. 
Сопствени рачунар код куће имало је 99,7% ученика а стални приступ интернету и 
коришћење 96% ученика. 

 
Назив Број Назив 

Спроведено истраживање на 347 ученика 
V разред 3 оделења 
VI разред 3 оделења 
VII разред 3 оделења 
VIII разред 3 оделења 
Распон узраста од 11-15 година 
Просечна старост деце 12.9 година 
Тестирано  45% дечака 
Тестирано  55% девојчица 
Сопствени рачунар има 99.7% ученика 
Интернет код куће има 96% ученика 

 
Табела1: Спроведено истарживање 
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4.2. Циљ истраживања 
 
 Циљ овог истаживања је да се утврди зависност од интернета код деце узраста од 

11 до 15 година. Код деце тог узраста, у данашње време, је интернет више него доступан. 
Интернет нуди обиље како добрих тако и лоших ствари. Деца у тим годинама не 
размишљају пуно док сурфују на интернету. Обично користе друштвене мреже и ступају у 
контакт са свакојаким особама и не знајући да могу нашкодити сами себи.  

Циљ првог дела упитника је да се утврди да ли ученици користе интернет, колико 
им је битан интернет у односу на друге ствари, да ли запостављају друге обавезе као што 
су школа, породица, друштво.  

У другом делу су питања да ли су регистровани на некој од друштвених мрежа, 
баве ли се спортом, јесу ли проширили круг својих пријатеља.  

У трећем делу се тражи да процене свој однос према коришћењу интернета: да ли 
страхују да би им без интернета живот био другачији, да ли предуго остају на интернету 
или имају проблема са укућанима, дешава ли им се да размишљају када ће опет сурфовати 
на интернету.  

У четвртом делу питања се односе на ефекте и последице коришћења интернета: да 
ли мање спавају , да ли им се дешава да продуже коришћење интернета више него што су 
намеравали или да ли по устајању помисле прво на интернет, као и шта прво користе и 
проверавају на интернету. У петом делу питања конкретно проверавају због чега највише 
користе интернет, како најчешће проводе време , дужину употребе, учесталост употребе и 
интензитет употребе интернета. 

4.3. Узорак истраживања 
 
Разлог овог итраживања је да се код деце овог узраста утврди да ли постоји 

зависност од интернета или не. Деца од петог разреда из године у годину како су старији 
све дуже остају на интернету. По информацијама деца старијих разреда, седми и осми, 
имају већ непроспаване ноћи због дугог остајања на интернету. Деца су уморна у 
јутарњим часовима, без концентрације, пажња им је на минималном нивоу. Због таквих 
ситуација попусте са успехом у школи, а да они сами ни њихови родитељи нису тога 
свесни. 

 УЧЕНИЦИ 
 

Разред Дечаци Девојчице Укупно 

5 45 51 96 

6 46 47 93 

7 37 43 80 

8 34 44 78 

Укупно: 162 185 347 
 

Табела 2: Приказ броја дечака и девојчица који су  учествовали у истраживању по 
разредима 
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5. РЕЗЛУТАТИ И ДИСКУСИЈА 
  

 5.1. Резлутати  истраживања 
Одговори на питања из упитника за тестирање ђака били су различити, а понекад и 

контрадикторни.  
 Време проведено на интернету може бити врло продуктивно уколико се интернет 
користи у разумним количинама, међутим када корисник пређе одређену границу 
коришћења интернет може увелико променити његов живот. Упитник је показао да је 
већем броју ученика драже дружење с онлајн пријатељима него дружење лицем у лице, да 
не могу престати играти онлајн игрице или претраживати интернет, тешко одређују 
границу разумног и претераног коришћења, учестало користе интернет за непословне 
активности што обично почиње да одузима превише корисниковог времена и доводи до 
занемаривања социјалних веза, школе или неких других важних обавеза.  те са 
сигурношћу можемо рећи да превише времена проводе на интернету и да имају изражене 
поједине симптоме зависности. Уколико се такво понашање изнова понавља, без обзира 
на негативне последице, потребно је поставити нове границе самоконтроле према 
интернету како би се унела равнотежа у сопствени живот. Камен спотицања  је у 
немогућности да се препозна постојање проблема, односно његово негирање јер се с једне 
стране тврди да интернет не утиче на ноћни одмор, а с друге стране се остаје будан да би 
се завршио одређени ниво игрице, затим се тврди да интернет не утиче на породичне 
обавезе, а чланови породице их критикују због предугог коришћења. Дефинитивно је 
потребна интервенција и подршка окружења најпре за препознавање, прихватање и на 
крају решавање проблема. 

 

 6. ЗАКЉУЧАК 
 
 

Током овог истраживања дошло се до закључка да је употреба интернета код ђака у 
основним школама веома честа појава, а количина времена коју млади проводе уз 
интернет прилично велика. Иако је на почетку стајала молба да одговори буду искрени, 
јавља се контрадикторност при одговарању. На пример већина тврди да не запоставља 
школске и породичне обавезе и да не остаје дуго на интернету, док код наредних питања 
изјављује да имају проблема са укућанима, да остају дуже него што су планирали и да без 
интернета њихов живот нема смисла.  Мањи број њих је покушао да смањи употребу, док 
већи број није ни помислио на тако нешто. 
 Зависност од интернета је несумњиво проблем модерног доба. Многи родитељи 
излажу децу садржајима са интернета од најранијег узраста, када су стара само пар 
месеци, правдајући се недостатком времена и помоћи. Самим тим деца су изложена јаким 
визуелним и звучним садржајима од најранијег доба и у доста дугом трајању. Тако се брзо 
и лако навикавају на такве садржаје и стално траже нешто ново и још јаче. Тако долази до 
тога да дете од три године често не уме да говори и има изражено слабу моторику. До 
поласка у школу многа деца овладају употребом компјутера и мобилних телефона, а не 
умеју да ухвате лопту или да потрче  а да убрзо не падну.  
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 Школа није у могућности да деци обезбеди већу физичку активност, због сталног 
наметања нових захтева, али и све чешће употребе технологије која је постала нужна у 
савременом добу. Око петог разреда се већ срећемо са децом која имају озбиљне 
последице од употребе те исте технологије. Имамо децу са поремећајем пажње која се не 
могу фокусирати ни на шта што није слично игрицама. Често имају развијене различите 
тикове настале под сталним налетом адреналина у току играња игрица. Деца су отуђена и 
ретко међусобно комуницирају, већ радије гледају у екран телефона. С друге стране 
редовно шаљу поруке и четују , коментаришу на друштвеним мрежама док уживо са 
истим тим особама ретко проговарају. Ако се не прати овај шаблон понашања бивају 
извргнути подсмеху, задиркивању или избегавању, па чак и малтретирању. Већ око седмог 
разреда деца су врло раздражљива и често агресивна. Не прихватају уобичајене норме 
понашања  већ се идентификују са виртуелним светом, било да је то свет игрица или 
социјалних мрежа. Изузетно су мрзовољни , незаинтересовани и често неспособни за 
реалан живот. Како време одмиче ове карактеристике су само израженије. 
 Многи психолози, просветни радници, родитељи препознају овакво понашање као 
проблем. Често реагују, износе могућа решења, али се ниједно друштво није суочило са 
овим проблемом онако озбиљно и у оноликом обиму колико је то потребно. 

Закључак је да што су старији све више су опседнути интернетом. Велики број деце 
отуђује се од људи из реалног живота и остварује нове пријатељске контакте уз помоћ 
интернета. Због интернета се често занемарују породица и блиски пријатељи, а деца се све 
мање баве физичким активностима. То је показатељ да и те како постоји опасност од 
зависности од интернета и сигнал да родитељи предузму мере предострожности и 
предузму одговарајуће кораке.  

Упознавање родитеља са дететовим интересовањима, упућивање детета на 
могућности корисне употребе рачунара, софтверско ограничење рачунара без дететовог 
знања, преглед историје коришћења интернета и рачунарских програма, разговор о 
сајтовима које дете посећује и коментарисање њихових добрих и лоших карактеристика. 
Ипак, најбоље превентивно решење јесте учешће родитеља у дечијим активностима и 
њихово неуморно упућивање деце на то да сама науче да праве разлику између доброг и 
лошег. Много је начина да злонамерници приђу деци, а сама деца би, уз помоћ родитеља, 
требало да науче да их препознају , те да одлучно од себе одбијају такве контакте. 

Друштвена заједница, медији, здравствени и просветни радници треба да учествују у 
едукацији особа које се не могу саме изборити са тим, пре свега деце, о правилној и 
безбедној употреби интернета. Осим тога требало би временски ограничити употребу 
рачунара и децу упутити на друге активности. На крају и друштво треба да се суочи са 
постојањем проблема и организује институције и осмисли методе за помоћ. 
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