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Стручни рад

Ризици виртуелног света за младе и 
превенција зависности од интернета

Резиме: У данашње време уобичајено је да су информационо-комуникационе техноло-
гије доступне деци на најмлађем узрасту. Резултати истраживања у свету и код нас ука-
зују на то да долази до повећања броја корисника интернета. Широка употреба интерне-
та почиње деведесетих година и веома брзо постаје незамислива база информација, нових 
начина комуникације, друштвених мрежа и слично. Као и сваки други медиј до сада и ин-
тернет утиче на промену стила живота и начина комуникације. Предности интернета 
за учење и развој огледају се кроз развој важне интелектуалне компетенције, једноставније 
долажење до информација, формирање ставова и вредности о интересима и активности-
ма које их повезују, брзу и лаку комуникацију, занимљивији начин учења, као и подстицање 
креативности. Младима се пружа могућност да похађају академије е-учења (енг. е-learning 
academy), као и онлајн образовање. Међутим, исто тако са порастом његове неконтроли-
сане употребе расте и ризик од потенцијалне изложености младих различитим непримерe-
ним садржајима, злоупотребама и искоришћавању. Како се повећава време које деца проводе 
на интернету, расту ризици и изложеност различитим садржајима, којима су она нарочи-
то подложна, јер често они нису примерени њиховом узрасту и степену развоја. Колико ће 
бити штете од употребе интернета и да ли ће је уопште бити, не зависи толико од самог 
времена проведеног на интернету, већ и од тога у које сврхе се користи. Циљ овог рада је да 
се на основу прегледа и анализе доступне релевантне литературе сагледају потенцијални 
ризици употребе интернета и могућности превенције зависности од интернета. Деведе-
сетих година долази и до увођења појма зависност од интернета, али још увек не постоји 
сагласност у вези са признавањем овог појма, термина и етиологије, као ни око најбољег ме-
тодолошког приступа. Самим тим што информационо-комуникационе технологије чине 
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Увод

У данашње време масовна средства кому-
никације доступна су и најмлађем узрасту. По-
следњих деценија долази до повећања броја ко-
рисника интернета, што показују бројна истра-
живања рађена у свету и код нас. Наиме, некон-
тролисана употреба интернета, посебно повеза-
на са радозналошћу деце и њиховом жељом за 
забавом и разонодом, носи са собом бројне по-
тенцијалне ризике. 

Нове технологије су саставни део живо-
та и имају многобројне могућности за учење и 
развој, али са собом носе и многе потенцијалне 
ризике, посебно за децу и младе, који још увек 
немају развијену способност процене ризика и 
доношења одлука. Широка и јавна употреба ин-
тернета почиње деведесетих година, и веома 
брзо постао је незамислива база информација, 
музике, филмова, књига, нових начина комуни-
кације, друштвених мрежа и слично. Интернет 
утиче на промену стила живота и начина кому-
никације и тако потврђује тезу да сваки нови ме-
диј мења људску свест. Деца и млади користе ин-
тернет за учење, комуникацију, социјалну инте-
ракцију са пријатељима и за игру и забаву. Они 
су подложни многим опасностима на интерне-
ту као што су: неадекватни садржаји, слике, вр-
шњачко насиље, порнографија, крађа података 
и слично. Улога родитеља, наставника, педагога, 
као и друштвене заједнице, постаје много сложе-
нија, самим тим што информационо-комуника-
ционе технологије чине део наше свакодневице. 

Деведесетих година, такође, долази до 
увођења појма зависност од интернета. Ова 
појава описује се путем различитих опсесивно-
компулсивних поремећаја, патолошке употре-

бе интернета и слично. Још увек не постоји са-
гласност у вези са признавањем овог појма, око 
термина, етиологије зависности и око најбољег 
методолошког приступа. Такође, још увек не 
постоји сагласност око тога где су границе нор-
малног, односно прекомерног коришћења ин-
тернета. У овом раду посветићемо пажњу ка-
рактеристикама интернета, замкама и ризици-
ма којима могу бити изложени деца и млади, 
као и појму зависности од интернета и могућ-
ностима њене превенције. Указаћемо и на важ-
ност медија, односно медијске писмености чија 
је суштина да кориснике упозна са ризицима 
које носе медији, али и са њиховим могућности-
ма. Зато је веома важан педагошки однос према 
медијима, односно медијско образовање.

Развој и карактеристике интернета

Последњих неколико година сведоци смо 
повећања употребе дигиталних технологија и 
интернета, посебно међу децом и младима. Пре-
ма речима неких аутора, интернет је настао 
1969. године и дефинише се као „глобални ко-
муникациони систем међусобно повезаних ком-
пјутерских мрежа намењен размени информа-
ција“ (Radovanović, Spasić, 2009: 243). 

Други аутори (Popadić, Kuzmanović, 2016) 
истичу да је почетак деведесетих година донео 
праву револуционарну новину, а то је интернет. 
Мада се његов проналазак смешта у 1969. годи-
ну, широка и јавна употреба почела је почетком 
деведесетих година 20. века. Постао је незамис-
лива база моментално доступних информација, 
музике, филмова, књига, медијум за међусобну 
комуникацију, слање порука бесконачно великој 
публици, „качење“ омиљених садржаја, власти-

део наше свакодневице, улога родитеља, педагога, наставника, као и целе друштвене зајед-
нице постаје сложенија. 

Кључне речи: предности и ризици употребе интернета, зависност од интернета, 
превенција, млади, медијска писменост.
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тих идеја, коментара, реаговања на туђе поруке. 
Као посебно популарно међу младима јесу он-
лајн социјалне мреже. Корисници имају могућ-
ност да креирају свој профил, представе себе на 
велики број начина, буду у контакту са другима 
и учествују у интеракционој мрежи. 

Ауторке Радовановић и Спасић 
(Radovanović, Spasić, 2009) наводе да се интернет 
у Србији почиње развијати од фебруара 1996. го-
дине, када је национална академска мрежа пре-
ко провајдера BeoTelNet-a спојена на интернет. 
Деведесетих година човечанство је било фасци-
нирано интернетом. Развој интернета, повећање 
броја корисника и интернет апликација неоче-
кивано брзо превазишли су сва очекивања. У 
последње две деценије интернет је успео више 
него иједно друго савремено технолошко от-
криће. Олакшао је живот човека, тако да је да-
нас немогуће замислити свакодневни живот и 
рад без интернета, без обзира на то да ли је реч 
о послу, комуникацији или забави. На интерне-
ту, за разлику од реалног живота, скоро да не 
постоје границе. Постоји могућност приступа 
обиљу података, куповини, рекламирању, заба-
ви, музици, филмовима, могуће је пронаћи људе 
расположене за разговор, размену информација. 
Исте ауторке, такође, истичу да интернет више, 
брже и лакше него било који други медиј задо-
вољава потребу човека као социјалног бића за 
комуникацијом и друштвом, пружа осећај при-
падања и прихватања без обзира на расу, пол, 
мане или старост. 

Даље, многи сматрају да је интернет ко-
муникацијски догађај који је утицао на проме-
ну стила живота и начина комуникације и тако 
потврдио тезу да сваки нови медиј мења људску 
свест. Повећава се брзина протока информација, 
повећан је број могућих форми комуницирања, 
али и брзина застаревања информација. Деца су 
његови главни корисници и сајберкритичари их 
сматрају новом комуникацијском генерацијом 
(Zgrablјić Rotar, 2005).

Попадић и Кузмановић (Popadić, 
Kuzmanović, 2016) наводе да се за непуне две 
деценије драстично изменила комуникацио-
на пракса међу људима. Одраслима је остало да 
се привикавају брзим променама, а деци и мла-
дима је свет у којем доминирају дигитални ме-
дији једини свет који познају, а дигитална ко-
муникација њихов матерњи језик. Други ауто-
ри (Vrućinić, Rodić, 2016), такође, истичу да је 
интернет постао део свакодневног живота у са-
временом друштву и да је са собом донео мно-
ге предности. Омогућио је људима да несмета-
но комуницирају једни са другима без обзира на 
међусобну удаљеност, олакшао је многе послове, 
куповину, плаћање, похађање разних курсева, 
трансакције и слично. 

Интернет подразумева интерактивност у 
комуникацији и за многе пружа нови свет отво-
рене комуникације који је растерећен моралних 
дилема културног наслеђа цивилизованог све-
та. Иако умногоме доприноси развоју свих сфе-
ра друштвеног живота од образовања, полити-
ке, запослења, забаве, са друге стране, виртуел-
на култура отвара простор за многе злоупотребе 
(Lepojević-Kovačević, 2011).

Недуго после самог развоја масовне упо-
требе интернета почињу се примећивати и неки 
негативни утицаји. Све је израженија потреба 
за дужим боравком на интернету. Први пут се 
1995. године помиње облик зависности у ориги-
налу назван Internet Addiction Disorder – IAD. Код 
нас је уобичаје термин зависност од интернета 
(Radovanović, Spasić, 2009).

Предности и ризици употребе интернета

Како смо већ навели, интернет је постао 
део свакодневног живота. Умногоме је олак-
шао живот савременом човеку, али осим њего-
вих предности постоји и велики број опаснос-
ти, којима су посебно изложене деца и млади. 
Одрасли, млади и деца препуштају се новом иза-
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зову, без страха и не схватајући могуће ризи-
ке и последице неадекватног и небезбедног ко-
ришћења интернета (Rajić, 2012: 70). Како се по-
већава време које корисници проводе на интер-
нету, расту и ризици и изложеност деце разли-
читим садржајима.

За децу је данас уобичајено да користе ин-
тернет као да се играју са омиљеном играчком. 
Деца и млади користе интернет за учење, кому-
никацију, социјалну интеракцију са пријатељи-
ма и за игру и забаву. Међутим, како још увек не-
мају довољно развијену способност процене ри-
зика и доношења одлука, посебно су подложни 
многим опасностима на интернету, као што су: 
излагање неадекватним сликама и садржајима, 
успостављање комуникације са сексуалним пре-
даторима, вршњачко насиље, неприкладно раз-
откривање личних информација, крађа подата-
ка и слично (Vrućinić, Rodić, 2016).

Све већу присутност деце на интернету 
потврђују и резултати истраживања спроведе-
ног 2010. године у ОШ „Бановић Страхиња“ у 
Београду, на узорку од сто ученика четвртог раз-
реда. У погледу обима коришћења интернета ре-
зултати нам показују да мање од једне половине 
интернет користи свакодневно (Rajić, 2012).

Ауторка Роботић (Robotić, 2015) истиче 
да уз многе предности и занимљив начин учења 
интернет представља и велики ризик за децу и 
младе. Данашња деца и млади одрастају и живе 
другачије него што су живели њихови родитељи 
и знају много више о електронским медијима, 
чиме родитељска улога постаје још сложенија. 
Данас је немогуће да дете одраста без компјуте-
ра и осталих информационо-комуникационих 
технологија које чине део наше свакодневице. 
Оне, свакако, омогућавају деци и младима заба-
ву и могућности за учење и комуницирање. По-
себно су подложни утицају млади који одрас-
тају уз телевизију, компјутере и мобилне теле-
фоне, такозвана дигитална или нет генерација. 
Док су генерације до сада користиле технологију 

у своје слободно време, данашње генерације их 
употребљавају континуирано као начин живота. 
Од малих ногу поседују одличну информатичку 
писменост и много се боље разумеју у савреме-
ну технологију од родитеља. Са порастом дечјег 
одушевљења технологијом расте забринутост 
родитеља, којима је потребна подршка и едука-
ција о томе како да се носе са овим изазовима. 

Већ смо споменули да су за последње две 
деценије дигиталне технологије постале сва-
кодневица људи широм планете. Неки аутори 
(Popadić, Kuzmanović, 2016) наводе да су диги-
тални медији постали најраспрострањенији и 
најмоћнији медији. Међу корисницима интерне-
та налази се једна трећина оних који су млађи од 
осамнаест година. 

Многи аутори који се баве овом области 
истичу предности али и ризике употребе интер-
нета када су у питању деца и млади. Ауторка Ро-
ботић (Robotić, 2015: 82) тако истиче бројне по-
зитивне стране интернета: 

- брза и лака доступност информација;
- мотивација за учење;
- извор забаве; 
- омогућује брзу и лаку комуникацију без 

обзира на то где се налазимо;
- омогућује размену искустава, мишљења 

и информација; 
- побољшавају се вештине писања деце и 

младих и подстиче развој креативности; 
- подстиче развој стратегија решавања 

проблема и селекције информација.
Иста ауторка даље истиче да нам је интер-

нет омогућио едукацију, комуникацију и забаву 
и све то у исто време. Такође, омогућује нам да 
упознајемо друге људе и културе, да путујемо, 
купујемо, покажемо своја знања и таленте људи-
ма широм света. Путем интернета могу се пру-
жити утеха и помоћ у тешким тренуцима или 
поделити радост у тренуцима среће и размени-
ти искуства. Велике су предности интернета и 
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сваким даном све више расту. Можемо га назва-
ти најмоћнијим образовним и комуникацијским 
медијем у историји света, према речима помену-
те ауторке. 

Поред наведених предности интернет 
скрива и многе опасности. Као главни ризи-
ци употребе интернета међу децом у литерату-
ри се наводе излагање сексуалним и насилним 
садржајима, директна комуникација са особа-
ма које траже непримерене односе, као и изло-
женост непристојним електронским порукама 
(Rajić, 2012: 72). Један од ризика дуготрајног ко-
ришћења интернета је социјална изолованост, 
која може водити у интернет зависност (Robotić, 
2015). Такође, ту су и опасности од приступа не-
примереним садржајима (порнографија, крваве 
и насилне сцене, подстицање на уживање дроге 
и слично), али и странице на којима се продају 
забрањени производи, које не штите приватност 
деце и где деца могу објавити важне податке и 
тиме бити изложена крађи идентитета, превара-
ма, као и многе друге опасности. 

Зуковић и Слијепчевић (Zuković, 
Slijepčević, 2015) истичу, осим вредности и об-
разовног потенцијала интернета, који још увек 
није искоришћен довољно, чињеницу да се у јав-
ности све више говори о опасностима и ризици-
ма употребе интернета које је могуће поделити у 
три категорије: 

 • ризичан садржај (провокативан садр-
жај, дезинформисање); 

 • ризичан контакт (контакт ван мреже, 
умрежени контакт – сексуално узнеми-
равање, нарушавање приватности, сај-
бермалтретирање);

 • - комерцијални ризик (комер-
цијална експлоатација, нежељено узи-
мање личних података).

Једно занимљиво истраживање које је ра-
дио Уницеф (UNICEF, 2016) указује на две до-
минантне области, које, по процени родитеља, у 
највећој мери заокупљају пажњу деце на интер-

нету, а то су: забава и разонода (играње игрица и 
музички садржаји) и комуникација на друштве-
ним мрежама са вршњацима. Друштвене мреже 
и комуникација са вршњацима постаје интер-
нет преокупација на узрасту од дванаест година, 
а на узрасту од четрнаест до седамнаест за 70% 
деце те генерације је свакодневна интернет ак-
тивност. Када су у питању учење и образовање, 
истраживање показује да нису активности које 
доминирају међу децом, иако 60% деце користи 
неколико пута недељно интернет за учење, учес-
талост ове активности није изражена у довољ-
ној мери. 

Резултати поменутог истраживања, спро-
веденог у ОШ „Бановић Страхиња“, такође ука-
зују да, у погледу сврхе коришћења интернета, 
ученици четвртог разреда у највећем проценту 
на интернету играју игрице. Осим што играју иг-
рице и користе интернет у образовне сврхе, уче-
ници највише времена проводе на друштвеним 
мрежама (Rajić, 2012: 76).

Појам и облици зависности од интернета

Постоје несугласице везане за дефини-
сање проблематичне употребе интернета. Нај-
чешћи називи су: „зависност од интернета, про-
блематична употреба интернета, компулсивна 
употреба интернета, патолошка употреба интер-
нета“ (Vrućinić, Rodić, 2016: 68). Ауторка Кова-
чевић-Лепојевић (Kovačević-Lepojević, 2011) ис-
тиче да се у научним круговима воде расправе 
о прикладној дефиницији понашања које одра-
жава негативну, прекомерну, нефункционалну, 
проблематичну, компулсивну употребу интер-
нета. Ауторка Роботић (Robotić, 2015) наводи 
да не постоји сагласност око термина, око ети-
ологије зависности и око најбољег методолош-
ког приступа. Такође, још увек не постоји са-
гласност око тога где су границе нормалног, од-
носно прекомерног коришћења интернета. У ли-
тератури наилазимо на дефиницију зависности 
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на интернету, која га одређује као „компулсивни 
нагон за претераним коришћењем интернетских 
услуга на начин који нарушава физичко и пси-
хичко здравље, те узрокује тешкоће у свакоднев-
ним породичном, социјалном и радном животу“ 
(Robotić, 2015: 84).

Они аутори који преферирају термин за-
висност од интернета сматрају да се ради о по-
ремећају са озбиљним последицама по физичко 
и психичко здравље, као и по социјално, академ-
ско и радно функционисање. Истраживање које 
је рађено у Србији показује да су последице пре-
комерне употребе интернета бројне. На основу 
интервјуа са испитаницима аутори су открили 
да су преовладавајући симптоми физичке при-
роде, као што су умор, исцрпљеност, недостатак 
сна, губитак апетита, болови у леђима и пробле-
ми са видом, као и афективни, међу којима до-
минирају нервоза, безвољност, губитак интере-
совања за активности које немају директну везу 
са интернетом. Такође, особе које претерано ко-
ристе интернет показују немар и неодговорност 
за свакодневне обавезе и социјално окружење 
(Hinić, 2008).

Поред великог броја истраживања у овој 
области у стручној литератури може се наћи 
мали број теоријских објашњења за етиологију 
компулсивне употребе интернета. Неки ауто-
ри (Davis, 2001; Griffiths, 2008; према: Vrućinić, 
Rodić, 2016) разликују специфичну и генера-
лизовану патолошку употребу интернета. Спе-
цифична употреба односи се на претерано ко-
ришћење специфичних функција интернета и 
последица је психопатологије која је била при-
сутна и раније. Генерализована патолошка упо-
треба интернета укључује много времена на ин-
тернету без одређене сврхе и одлучујући фак-
тор у њеном настанку јесте недостатак социјал-
не подршке и социјална изолација. Други аутори 
дају и теоријске поставке, за које су добили ем-
пиријску потврду (Caplan, 2003; према: Vrućinić, 
Rodić, 2016: 69): 

 • особе које пате од психосоцијалних 
проблема (депресија и усамљеност) 
имају негативније перцепције о својим 
социјалним вештинама од особа које не 
пате од такве врсте тешкоћа;

 • такве особе развијају склоност ка со-
цијалним интеракцијама на интерне-
ту, због тога што их доживљавају мање 
претећим од непосредне комуникације 
„лицем у лице“;

 • склоност ка социјалним интеракција-
ма на интернету води до претеране и 
компулсивне употребе интернета, која 
погоршава њихове проблеме и ствара 
додатне потешкоће на послу, школи и у 
породици.

Од етиолошких фактора у истраживањи-
ма најчешће се испитују особине личности, са-
мопоштовање, присуство психичких сметњи, 
социјална подршка, породично функционисање. 
Када је у питању наша земља, истраживања која 
су се бавила испитивањем фактора ризика за 
појаву проблематичне употребе интернета су 
ретка (Vrućinić, Rodić, 2016).

Како постоје различити облици ко-
ришћења интернета (тражење информација, иг-
рање игрица на интернету, укључивање у „при-
чаонице“ и размена порука, „виртуелни секс“, 
коцкање, трговина) зависност на интернету 
укључује неколико облика: 

 • информацијско преоптерећење – ком-
пулсивно сурфовање интернетом или 
претраживање базе података, што до-
води до смањене продуктивности рада 
и мање социјалне интеракције с прија-
тељима и породицом;

 • мрежна компулсивност – компулсивно 
играње игрица на интернету, коцкање, 
трговина или коришћење интернетских 
аукција;
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 • зависност о виртуелним везама – за-
висност о друштвеним мрежама, при-
чаоницама и порукама до тачке када 
виртуелни пријатељи постају важнији 
од стварног живота и односа са прија-
тељима и породицом;

 • зависност о виртуелном сексу – компул-
сивно коришћење интернетском пор-
нографијом, причаоницама за одрасле 
и сличним страницама са негативним 
утицајима на интимне односе у ствар-
ном животу;

 • зависност о компјутеру – опсесивно 
играње компјутерских игрица или опсе-
сивно програмирање (Robotić, 2015: 84).

Иста ауторка наводи да деца која имају 
мању контролу над коришћењем интерне-
та имају лошију слику од себи, показују више 
симптома депресивности и склонија су непри-
хватљивом понашању. Зависност од интернет-
ских игрица постаје све озбиљнији проблем у 
свету, као и дигитално насиље међу децом (енг. 
cyberbullying). 

Зависност од интернета и особине личности

Прегледом релевантне литературе можемо 
уочити да постоје неке карактеристике које по-
годују развоју зависности. Тако Бугарски исти-
че да „понашање људи на интернету представља 
сложену интеракцију особина личности и неких 
битних карактеристика cyberspace-a“ (Bugarski, 
2005; према: Radovanović, Spasić, 2009: 247). Ос-
новни начин комуникације је најчешће путем те-
кста. Одсуство комуникације лицем у лице омо-
гућава анонимност корисника који имају прили-
ку да се представе у другачијем светлу, упознају 
велики број људи, истовремену комуникацију са 
више особа, једнак статус свих људи, превазила-
жење просторних ограничења и могућност чу-
вања записа о искуствима на интернету. Креи-
рање идентитета на интернету пружа корисни-

цима могућност да конструишу свој идентитет 
у складу са својим жељама. Особе које пате од 
осећаја ниског самопоштовања, доживљаја ли-
чне неадекватности и неодобравања од стране 
других су под највећим ризиком да развију ову 
врсту зависности.

Ауторке Радовановић и Спасић 
(Radovanović, Spasić, 2009) наводе да су истра-
живања психолошких фактора зависности на 
интернету новијег датума и још увек не дају пре-
цизну слику. Углавном, доминира утврђивање 
особина личности које доприносе зависности. 
Појам зависност од интернета први пут је описао 
амерички психијатар Иван Голдберг 1995. годи-
не. Од тада у свету, али и код нас, спроведена су 
истраживања која су имала за циљ утврђивање 
утицаја интернета на социјални живот и ментал-
но здравље корисника. У стручним круговима, 
како наводе исте ауторке, још увек не постоји са-
гласност да ли ова појава заиста постоји или се 
ради само о лошој навици. Све то отежава проу-
чавање повезаности употребе интернета са осо-
бинама личности, потребама и мотивима, пси-
хосоцијалним функционисањем и слично. Како 
постоје различити ставови, и резултати истра-
живања су различити, а понекад и контради-
кторни. Крећу се од закључка о негативном де-
ловању интернета на социјални живот и повеза-
ности са неким особинама личности, преко ста-
вова да интернет не доводи до смањења учество-
вања у реалном животу, до потпуног негирања 
било каквог утицаја и штетних последица. 

Ауторка Роботић (Robotić, 2015) исти-
че да особе могу постати зависне од интернета 
због разних проблема са којима морају живети, 
а у посебном ризику су анксиозне и депресивне 
особе, особе које пате од других облика завис-
ности, хиперактивне особе, особе са смањеном 
мобилношћу и друштвеном подршком, особе 
под стресом и слично. Ако је неки од ових мо-
далитета посебно изражен, особа је подложнија 
развоју зависности од интернета због смањене 
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способности суочавања са проблемима. Поме-
нута ауторка истиче да је интернет некад само 
модалитет у коме се изражавају ове потешкоће 
и да често није технологија сама по себи та која 
изазива зависност. Због тога је веома битно да се 
будућа истраживања оријентишу на повезаност 
неких психичких проблема и поремећаја са раз-
војем зависности од интернета. Лонгитудинал-
на истраживања могу да открију како особине 
личности, породична динамика или интерпер-
соналне вештине могу да утичу на начин на који 
људи користе интернет. 

Друге ауторке (Radovanović, Spasić, 2009) 
наводе да оно што је заједничко свим зависни-
цима од интернета јесте чињеница да помоћу 
виртуелног света беже од реалних проблема, 
усамљености, проблема на послу, у школи, по-
родици, лошег здравственог стања и слично. Ис-
траживања зависности од интернета углавном 
су имала за циљ повезивање ове појаве са осо-
бинама личности. Најчешће су у фокусу следеће 
димензије (Radovanović, Spasić, 2009: 249):

 • екстраверзија/интроверзија – дефи-
нисана као степен индивидуалних со-
цијалних интеракција насупрот пову-
чености у себе и контроле понашања. 
Екстраверти су ведри, дружељубиви и 
активни, отворени и комуникативни, 
воле забаве и промене. Интроверти су 
повучени, тихи, резервисани у контакту 
са људима, стрпљиви, ретко се понашају 
агресивно.

 • неуротицизам – дефинисан као општа 
емоционална лабилност, емоционална 
преосетљивост и склоност ка неурот-
ским поремећајима. 

 • психотицизам – дефинисан као степен 
агресивног и импулсивног понашања и 
присуства аморалног система вреднос-
ти и несентименталне оријентације у 
контакту са другима. 

Осим ових димензија личности предмет 
интересовања истраживача су биле и друге ка-
рактеристике, начини психосоцијалног функ-
ционисања, социјална анксиозност, осећање 
усамљености и депресија и њихова повезаност 
са коришћењем појединих апликација и зави-
сношћу од интернета уопште. Истраживачи са 
Универзитета у Амстердаму (Peter, Valkenburg & 
Schouten, 2005; према: Radovanović, Spasić, 2009) 
анализирали су модел склапања онлајн прија-
тељстава адолесцената. Налази истраживања 
показали су повезаност психолошких каракте-
ристика личности, мотива и образаца употребе 
интернета и њихов заједнички утицај. Утврђен 
је индиректан утицај димензија екстраверзија/
интроверзија на склапање пријатељстава на ин-
тернету. Он се остварује посредно преко спрем-
ности да се изнесу подаци о себи и фреквент-
ности онлајн комуникације. Екстравертни адо-
лесценти су показали већу спремност да износе 
интимне податке, али и интроверти су показали 
склоност ка овом виду комуникације. Ово пона-
шање објашњено је мотивацијом да користе он-
лајн комуникацију као вид социјалне компенза-
ције за незадовољство комуникацијом лицем у 
лице. У нашој земљи спроведено је једно истра-
живање (Lelović, Damnjanović, Olujić, 2003; пре-
ма: Radovanović, Spasić, 2009) ради утврђивања 
повезаности понашања везаног за интернет са 
интровертношћу и старошћу корисника. Зави-
сност од интернета у овом истраживању већа 
је код жена, док су на друга два фактора (завис-
ност од компјутера и заинтересованост за ерот-
ске садржаје на интернету) мушкарци оствари-
ли већи скор. Такође, утврдили су да екстравер-
зија негативно корелира са зависношћу од ин-
тернета. Односно, интровертне особе предста-
вљају ризичну групу за развијање зависности од 
интернета. Још једно истраживање спроведено 
код нас (Bodroža, Jovanović, Popov, 2008; према: 
Радовановић, Спасић, 2009) бавило се повезано-
шћу понашања људи у комуникацији на интер-
нету са анксиозношћу. Утврдили су постојање 
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пет димензија понашања: социјализација путем 
виртуелних друштвених заједница, зависност од 
њих, њихово компензаторно коришћење, вир-
туелни селф и негативан став према виртуел-
ним заједницама. Истраживање је потврдило да 
постоји повезаност анксиозности са димензијом 
зависности и тенденција повезаности са компен-
заторним коришћењем. Према резултатима ис-
траживања профила интернет зависника у Ср-
бији (Hinić, 2008), у којем је учествовало сто ис-
питаника од шеснаест до педесет година, резул-
тати су показали да популацију са симптомима 
интернет зависности чине подједнако мушкар-
ци и жене, већим делом адолесценти и млађа по-
пулација, углавном средњошколци и студенти. 
Факторском анализом утврђене су три димен-
зије патолошке употребе: мешовит тип са изра-
женом потребом за актуелним информацијама, 
зависност од социјалне интеракције и потреба 
за забавом и стварањем хобија онлајн (сајбер-
порнографија, игрице, музика, уметност и слич-
но). Оно што је заједничко за интернет зависни-
ке јесте да се чешће баве интерактивним апли-
кацијама на интернету, труде се да остваре доста 
социјалних односа на мрежи, а да им се при томе 
самопоуздање у реалном животу смањује, а со-
цијална изолација и депресија увећавају. 

Карактеристике  интернет генерације

Савремено друштво пролази кроз рево-
луцију информационих технологија. Старијим 
генерацијама ово је донело главобољу и отежа-
ло свакодневни рад, док млади, који су одрасли 
као део ове револуције, не могу замислити сва-
кодневни живот и рад без помоћи технологије. 
Ову генерацију многи аутори називају нет гене-
рацијом. 

Последњих деценија аутори су смислили 
и друге називе као што су: нет генерације, гугл 
генерације, генерације инстант порука, мобил-
не генерације, ученици новог миленијума и дру-

ге. Поједини аутори истичу да између дигитал-
них урођеника и дигиталних имиграната (гене-
рације рођене пре осамдесетих година 20. века, 
односно пре појаве дигиталних технологија) 
постоји дигитални јаз, који је последица раз-
лика у њиховим дигиталним вештинама. Ово 
схватање многи сматрају неоснованим и штет-
ним за дигиталне урођенике и из њега произи-
лази да млади, самим тим што су рођени у ди-
гиталној ери, поседују одговарајуће дигиталне 
вештине, а да су одрасли дигитално инфериор-
ни у односу на своју децу. Нису сви дигитални 
урођеници подједнако дигитално писмени, већ 
и између њих постоје индивидуалне разлике, 
које се доводе у везу са социоекономским стату-
сом, образовањем родитеља, школским постиг-
нућем, математичком и читалачком писмено-
шћу (Kuzmanović i sar., 2016).

У литератури нет генерацију углавном де-
финишу кроз седам заједничких особина:

 • специфични;
 • заштићени;
 • самоуверени;
 • оријентисани тимском раду;
 • конвенционални;
 • под притиском;
 • успешни (Strauss & Howe, 2006; према: 

Vidaković, 2013: 256).
Даље, у литератури се наводи да 20% нет 

генерације користи компјутер у узрасту између 
пет и осам година, а до своје шеснаесте готово 
сви. Изложеност информационим технологија-
ма почиње веома рано, а свој врхунац достиже у 
адолесценцији. Могуће је учествовати у више од 
једне активности, што одражава тенденцију нет 
генерације ка мултитаскингу. Нет генерација 
развија неке специфичне обрасце понашања: 

1. Дигитална писменост. Како је нет ге-
нерација одрасла у свету технолошке и 
информатичке револуције, они интуи-
тивно користе све могуће технолошке 



154

Јована Д. Јоковић

погодности. Међутим, иако се осећају 
комотно при коришћењу технологије, 
њихово разумевање те технологије 
може бити веома површно. Нет генера-
ција визуелно је писменија од претход-
них, те се многи од њих изражавају уз 
помоћ слика и визуелни видови кому-
никације им долазе природно.

2. Повезаност. За припаднике нет генера-
ције свет је одувек био добро умрежен, 
те они, више од било које друге гене-
рације пре њих, искориштавају потен-
цијале друштвених медија. Иако су при-
падници нет генерације увек у покрету, 
они су, уз помоћ технологије, стално 
умрежени. 

3. Непосредност. Било да је упитању не-
посредност очекиваног одговора или 
брзина којом су навикли да примају ин-
формације, припадници нет генерације 
су брзи. Они раде више ствари истовре-
мено (мултитаскују), брзо прелазе са 
једне активности на другу. Имају брзо 
време одговора, било да играју игрице 
или разговарају путем инстант порука. 
Може се рећи да се код њих чак и више 
важности ставља на брзину него на та-
чност.

4. Искуство. Већи део нет генерације ра-
дије учи путем делања него путем ин-
струкција. Они уче кроз откривање 
– личним истраживањем или у кому-
никацији са својим вршњацима. Овакав 
вид учења им омогућава да боље усвоје 
нове информације и да их после кори-
сте на креативне и значајне начине, од-
носно карактеристике које ове ученике 
и студенте одвајају од свих претходних 
генерација. 

5. Дружељубивост. Ови ученици имају 
отворен став према непознатом и раз-
личитом од онога на шта су навикли. 

Велики број њихових интеракција на 
интернету је емотивно отворене при-
роде, те немају проблем да деле потпу-
но личне информације о себи. Нет 
генерација је развила одређени меха-
низам укључивања људи у групе, која 
не зависи од тога да ли неку особу знају 
лично или само кроз виртуелну групу 
(Vidaković, 2013: 259).

Медијска писменост и подизање свести о 
ризицима на интернету 

Медији су ушли у наше домове и постали 
саставни део живота. Истраживања широм све-
та показују да људи проводе све више времена 
користећи различите медије. За данашњу нет ге-
нерацију медији су постали примаран фактор 
социјализације. Ружић (Ružić, 2013) наводи да се 
медијска писменост од шездесетих година про-
пагира као вештина које ће заштитити публику 
од манипулације. 

Ауторка Зграбљић Ротар (Zgrabljić Rotar, 
2005) истиче једну од дефиниција медијске пи-
смености, која је дата на Kонференцији о ме-
дијској писмености 1992. године, и одређује је 
као способност приступа, анализе, вредновања 
и одашиљања порука посредством медија. Уне-
ско је још седамдесетих година прошлог века 
покренуо питање образовања за медије. Лин 
Мастерман (према: Gone, 1998: 22) наводи седам 
разлога за медијско образовање: 

 • висока потрошња медија и презасиће-
ност до које стижемо;

 • идеолошки значај медија, посебно 
имајући у виду рекламе;

 • појава информационог руковођење у 
предузећима;

 • нарастајући продор медија у демократ-
ским процесима;
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 • нарастајући значај визуелне и информа-
ционе комуникације у свим доменима;

 • очекивања младих да буду образовани 
тако да могу да разумеју своје доба;

 • национални и међународни пораст 
приватизације свих информационих 
технологија. 

Због огромне количине информација 
на интернету људи мисле да су информисани. 
Међутим, многи упозоравају да интернет није 
медиј коме се може безусловно веровати. Интер-
нет је канал за дистрибуцију информација, тако 
да тамо свако може да пласира полуистине. Зах-
ваљујући интернету свет је постао глобално село 
(Vidaković, 2013).

Други аутори (Starčević, 2013) истичу да 
нас медији обавештавају и забављају, али ис-
товремено говоре шта је добро, а шта лоше. 
Својим моћима да побуде осећања код деце, да 
их убеде, као и простором које заузимају у сло-
бодном времену прете да озбиљно угрозе поро-
дицу и школу на пољу усмеравања социјалног 
понашања. Интернет нуди разноврсне инфор-
мације, али информисаност се не може назвати 
знањем. Информација постаје знање тек када се 
може проверити и доказати. Образовање за ме-
дије, медијско образовање, медијска писменост – 
синоними су који се користе за програме који се 
спроводе већ годинама у многим земљама и чији 
је циљ да оспособе децу за критички приступ 
порукама добијеним од стране медија. Како деца 
проводе велики део слободног времена на ин-
тернету и имају приступ различитим садржаји-
ма, медијско образовање постаје веома значај-
но. Медијску писменост многи аутори схватају 
као крајњи циљ медијског образовања. Сушти-
на медијске писмености обухвата: 1) упознавање 
медија; 2) упознавање са ризицима које медији 
носе; 3) препознавање могућности медија – об-
разовних, културних и информативних и 4) раз-
вијање критичког и одговорног односа према 
медијским садржајима (Starčević, 2013: 225). Та-

кође, у Стратегији система јавног информи-
сања у Републици Србији до 2016. године нагла-
шава се потреба за подизањем нивоа медијске 
писмености. Суштина медијске писмености је да 
кориснике упозна са ризицима које носе медији, 
али и са њиховим могућностима. 

У данашње време, како смо већ спомену-
ли, свако може објављивати на интернету, а деца 
углавном верују свему што прочитају. Интернет 
је препун тачних информација, али и оних које 
су нетачне. Ауторка Роботић (Robotić, 2015) ис-
тиче да није довољно само знати како се служи-
ти интернетом, већ знати и проматрати медије 
на критичан начин. Такође, истиче се улога ро-
дитеља, школе, локалне заједнице, као и медија 
у заштити деце на интернету. Потребно је знати 
какви ризици постоје на интернету и како њима 
управљати. Међутим, родитељи се често осећају 
немоћно када њихово дете зна више о интернету 
од њих. Безбедност деце на интернету не зави-
си само од њих, већ и од свих људи који се служе 
интернетом. Поред родитеља, поменута ауторка 
сматра значајном и улогу школе и наставника, 
који проводе доста времена са децом. То им пру-
жа могућност да упознају децу са опасностима 
на интернету и начинима заштите. Да ли ће бити 
штете од коришћења интернета не зависи само 
од времена проведеног на интернету, већ у које 
сврхе га дете користи. Како би заштитили децу, 
поменута ауторка сматра да родитељи треба да 
добро познају децу, успоставе са њима топао и 
отворен однос у којем ће деца бити спремна да 
комуницирају слободно, чак и о најосетљивијим 
стварима. Родитељи који немају довољно знања 
о новим технологијама требало би да се упознају 
са њима да би могли надзирати дететов приступ 
интернету. Важно је да не претерају у огранича-
вању употребе интернета, који има и своје пред-
ности. 
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Превенција зависности од интернета и 
заштита деце и младих на интернету

Прегледом релевантне литературе може-
мо закључити да интернет има своје добре и 
лоше стране, а као свака заједница, добре и лоше 
чланове. Као и у стварном свету увек ће бити 
криминалних људи, који ће на неки начин поку-
шати да злоупотребе нове технологије. Због тога 
је потребно те ризике проценити и наћи начине 
да се њима управља. Ауторка Роботић (Robotić, 
2015) истиче да интернет посебно представља 
опасност за децу и младе који често претражују 
овај медији и тако долазе до садржаја који нису 
примерени њиховом узрасту и степену развоја. 
У заштити деце на интернету велику улогу имају 
родитељи. Они не би смели, имајући поверење 
у децу, да препусте коришћење интернета само 
у њихове руке. За лоше ствари које се дешавају 
на интернету, заправо, није крив интернет већ 
људи који га злоупотребљавају. Осим што кори-
сте интернет за забаву, родитељи морају да науче 
децу да интернет користе и за учење. Превише 
проведеног времена за компјутером и на интер-
нету доводи до различитих проблема као што 
су: „повећана агресивност, смањена физичка ак-
тивност, несаница, неуспех у школи, смањење 
комуникације у породици и смањена пажња и 
интерес“ (Robotić, 2015: 92). 

Иста ауторка истиче да децу и младе тре-
ба упозорити да на интернету заштите своје ли-
чне податке. Такође, треба им нагласити да још 
увек не постоји начин да се уклони садржај који 
је неко поставио на интернет. На интернету 
постоји много страница које пружају корисне 
информације о томе како разговарати са децом о 
опасностима интернета. Заштита деце на интер-
нету и превенција зависности захтева сарадњу 
целе локалне заједнице и друштва, не само ро-
дитеља, школе, полиције, служби за заштиту. 
Едукацијске кампање, које су намењене не само 
деци, родитељима, стручњацима већ свим осо-

бама, једини су начин осигуравања примерене 
заштите и превенцијског начина размишљања, 
према речима исте ауторке (Robotić, 2015). Та-
кође, детету су потребни надзор и контрола 
али је неопходно и упућивање на правила за ко-
ришћење и употребу интернета и друштвених 
мрежа (Rajić, 2012: 73).

Велику улогу у заштити деце на интернету 
треба да имају и медији, који треба да подстичу 
едукацију јавности о тим питањима ширећи од-
говарајуће информације. Зато је веома важан пе-
дагошки однос према медијима, односно медиј-
ско образовање. Овде се, опет, истиче важност 
медијске писмености. Деца данас проводе вели-
ки део времена на интернету, који уз многе по-
зитивне стране носи и одређену количину штет-
них садржаја. Не треба им забрањивати овај ме-
диј. Једина заштита је едукација деце, уз добар 
узор и надзор (Robotić, 2015).

Хинић (Hinić, 2008) истиче да за већину 
људи интернет не представља неопходну потре-
бу и његово коришћење не одузима време од 
осталих офлајн обавеза. Задатак за истражива-
че јесте да са озбиљношћу приђу пројекту стан-
дардизације неке од тренутно коришћених ска-
ла интернет зависности, јер постоји страх да ће 
улазак наше земље у европске и светске токове 
довести до пораста броја особа са симптоми-
ма зависности од интернета. Исти аутор наводи 
да су најугроженији деца и млади чије је психо-
лошко формирање још у току и као такво може 
бити озбиљно измењено прекомерном употре-
бом било којег облика информационе техноло-
гије, па и интернета. 

Закључак

Последњих година примећује се повећано 
интересовање за ову тематику, не само у свету 
него и код нас. Данас је уобичајено да деца по-
чињу да користе интернет од најранијег узраста. 
Са порастом коришћења интернета расте и ри-
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зик од потенцијалне изложености деце различи-
тим непримереним садржајима, злоупотребама 
и искоришћавању. 

Анализом релевантне литературе можемо 
закључити да интернет има своје добре и лоше 
стране. Као и свака друга заједница може има-
ти своје добре и лоше чланове. Као и у стварном 
свету увек ће бити криминалних људи, који ће 
на неки начин покушати да злоупотребе нове 
технологије. Како је интернет постао део свако-
дневног живота, потребно је те ризике проце-
нити и наћи начине да се њима управља. Умно-
гоме је олакшао начине на које људи комуници-
рају, уче, раде. Предности интернета за учење и 
развој огледају се кроз развој важне интелекту-
алне компетенције, једноставније долажење до 
информација, формирање ставова и вредности 
о интересима и активностима које их повезују, 
брзу и лаку комуникацију, занимљивији начин 
учења, као и подстицање креативности. Млади-
ма се пружа могућност да похађају академије е-
учења (енг. е-learning academy), као и онлајн об-
разовање. Међутим, и поред његових предности 
постоје и потенцијални ризици, којима су наро-
чито подложни деца и млади, јер често долазе до 
садржаја који нису примерени њиховом узрасту 
и степену развоја. Како се повећава време које 
корисници проводе на интернету, расту и ризи-
ци и изложеност деце различитим садржајима. 
Свако може објављивати на интернету у дана-
шње време, самим тим препун је информација 
које су тачне, али и оних које су нетачне. Да ли ће 
и колико бити штете од коришћења интернета 

не зависи само од времена проведеног на интер-
нету, већ и у које сврхе се користи. Није довољ-
но само знати како се служи интернетом, већ и 
проматрати медије на критичан начин. Због тога 
се истиче значај медијске писмености. Такође, 
веома је важна улога родитеља, школе, локалне 
заједнице, као и медија у заштити деце на интер-
нету. Заштита деце на интернету и превенција 
зависности захтева сарадњу целе локалне зајед-
нице и друштва, не само родитеља, школе, поли-
ције, служби за заштиту. Један од начина осигу-
равања заштите и превенције јесу и едукацијс-
ке кампање, које су намењене не само деци, ро-
дитељима, стручњацима већ свим особама. Деца 
проводе велики део слободног времена на ин-
тернету, који уз многе позитивне стране посе-
дује и одређену количину штетних садржаја. Је-
дина заштита је едукација деце, уз добар узор и 
надзор.

Бројна истраживања која се спроводе 
имају за циљ утврђивање утицаја интернета на 
социјални живот и ментално здравље корисни-
ка. Како још увек не постоји сагласност да ли 
ова појава заиста постоји или се ради само о ло-
шој навици, све то отежава проучавање повеза-
ности употребе интернета са особинама лично-
сти, потребама и мотивима, психосоцијалним 
функционисањем и слично. Резултати истра-
живања су различити и често контрадикторни, 
јер постоје различити ставови који се крећу од 
закључака о негативном деловању интернета и 
повезаности са неким особинама личности до 
негирања било каквог штетног утицаја. 
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Summary
Nowadays, it is common for information and communication technologies to be available to 

children at the youngest age. The results of the research conducted globally  and in our country indicate 
that there is an increase in the number of Internet users. The widespread use of the Internet began in 
the 90s of the previous century and very quickly turned into an enormous pool of information, the 
new ways of communication, social networks, and the like. As with any other medium, the Internet 
has so far influenced the changing of life-styles and the ways of communication. The advantages of 
the Internet for learning and development are reflected in the development of important intellectual 
competences, an easier access to information, the formation of attitudes and values about the interests 
and activities that connect them, a quick and easy communication, a more interesting way of learning, 
and in encouraging creativity. Young people are given an opportunity to attend e-learning academies, 
and they also have access to online education. However, with the increased and uncontrolled use of 
the Internet, the risk of the potential exposure of young people to various inappropriate contents, 
abuse and exploitation is also increasing. The more time children spend on the Internet, the higher 
the risk of their exposure to various contents that they are especially susceptible to, and that are often 
inappropriate for children’s age and their level of development. The extent of the harm caused by 
using the Internet, or whether there will be no harm at all, depends not only on the time spent on the 
Internet, but also on what it is used for. The aim of this paper is to look at the potential risks of using 
the Internet and the possibilities of preventing Internet addiction based on the review and analysis of 
the relevant literature. The concept of Internet addiction came into being in the 90s of the previous 
century, but there is still no agreement regarding the recognition of this concept, term and etiology, 
nor about the best methodological approach to it. As information and communication technologies 
are a part of our everyday life, the role of parents, pedagogues, teachers, and the entire community 
becomes more complex.

Keywords: advantages and risks of using the Internet, Internet addiction, prevention, young 
population, media literacy. 


