
 

 

ODVISNOST OD DIGITALNIH TEHNOLOGIJ 

S hitrim digitalnim razvojem se pojavljajo tudi nevarnosti, ki jih še ne poznamo. Tako je tudi odvisnost 

od digitalnih tehnologij pretežno nov pojem, s katerim se vse pogosteje srečujemo.  

Odvisnost se razvije, kadar posameznik pretirano posega po substanci, vedenju ali uporabi sredstev, 

ki spodbujajo njegov nagrajevalni sistem. 

Prepoznanih je več vrst odvisnosti od digitalnih tehnologij, in sicer odvisnost od telefona, odvisnost 

od socialnih omrežij, odvisnost od interneta, zasvojenost z igranjem računalniških iger itn. V svojem 

bistvu so si zelo podobna, saj se jih poslužujemo z namenom zadovoljitve primanjkljaja. Po digitalnih 

tehnologijah lahko posegamo bodisi zaradi želje po socialnem stiku, potrditvi ali pridobivanju 

informacij. Čas, ki ga posameznik posveti uporabi digitalnih tehnologij pa lahko pomembno vpliva 

na njegove vsakodnevne dejavnosti (služba, šola, skrb za psihofizično kondicijo…) ter odnose z 

bližnjimi.  

Veliko nevarnost pri razvoju odvisnosti od digitalnih tehnologij lahko predstavlja tudi virtualna 

resničnost, saj jo lahko posamezniki oblikujejo po svojih željah in ustvarjajo navidezno popoln svet 

zase. To lahko vodi do nenehnega vračanja v ta alternativno ustvarjen svet in slabšega stika z 

realnostjo. Ta pojav je pogostejši pri posameznikih, ki kažejo simptome depresije in tesnobnosti.  

Najbolj dovzetni za odvisnost od tehnologij so mladi, saj še razvijajo svojo identiteto, na katero ima jo 

predvsem internet in socialna omrežja močan vpliv. Na spletu posamezniki lahko opazujejo druge 

posameznike in jih primerjajo s samim seboj. Pogosto ti postanejo njihovi vzorniki in močno vplivajo 

na razvoj mladostnikovih vrednot, ciljev in posledično vedenja. Čeravno so mladostniki bolj dovzetni 

za razvoj odvisnosti, pa to ne obvaruje drugih starostnih skupin pred nevarnostmi digitalnih 

tehnologij.  

 

 

 

 

 

Uporaba digitalnih tehnologij je ne le družbeno sprejemljiva, temveč tudi zaželena. Digitalizacija 

podjetij, zdravstvenega sistema in tudi vsakdanjih dejavnosti nas potiska v vse večjo uporabo 

različnih digitalnih tehnologij, zato je prepoznavanje pretirane uporabe in ugotavljanje težav oteženo.  

 

 

V RAZMISLEK 

Vsak posameznik v povprečju na spletu preživi 6 ur dnevno. 

Koliko časa pa vi dnevno preživite na internetu? 
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Nekateri izmed najpogostejših znakov odvisnosti od digitalnih tehnologij so: 

• neuspešno nadzorovanje časa preživetega z digitalnimi tehnologijami,  

• občutek evforije med uporabo, 

• občutki nemirnosti in hrepenenja ob neuporabi, 

• zanemarjanje družine in prijateljev, 

• zanemarjanje dejavnosti, ki niso povezane z uporabo digitalnih tehnologij, 

• spremenjene spalne navade. 

 

Kakšne so lahko posledice prevelike uporabe digitalnih tehnologij? 

Psihološke posledice Fiziološke posledice 

Depresija Bolečine v križu 

Tesnobnost Bolečine v vratu 

Občutki krivde, zaradi prepogoste uporabe Glavobol 

Socialna izolacija Sindrom karpalnega kanala 

Izguba občutka za čas Nespečnost 

Izogibanje delovnim ali šolskim obveznostim Izsušitev oči in težave z vidom 

Osamljenost Nenadna izguba ali povišanje telesne teže 

Izguba spominskih sposobnosti Slabša osebna higiena 

 

Kaj lahko storimo sami, da se zaščitimo pred tveganim vplivom digitalnih tehnologij? 

• postavimo si konkreten razlog ali cilj, za dosego katerega uporabljamo digitalne tehnologije, 

• prevzemimo nadzor nad uporabo digitalnih tehnologij in si vnaprej določimo čas, ki ga bomo 

za to porabili,  

• uporabljamo programsko opremo, na kateri lahko nastavimo omejen čas uporabe,  

• izklopimo nenehna obvestila, ki nam jih pošiljajo aplikacije, 

• določimo prostore, kamor ne vnašamo digitalnih tehnologij, 

• zmanjšajmo število elektronskih naprav, ki jih uporabljamo, 

• preverjajmo zasebnost naših podatkov, da jih programska oprema ne izrablja za privabljanje 

naše pozornosti,  

• poslužujmo se t.i. »digitalnega odklopa« (nasvete, kako se ga lotiti, lahko najdete na plakatu 

med gradivi izobraževanja). 
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