
                                                
 

 נתונים 
 (...שהייתם מעדיפים לא לדעת)

נושא הניידים הציף מספר רב של מחקרים, סקרים ונתונים קשים הנוגעים להשפעתם על 

 -עבור אנשים רבים הנתונים מהווים "מסך ערפל"  כי , עלה וחיינו. בקבוצות מיקוד שערכנ

היכולת אילו , שכן השימוש במסכים הולך וגובר ויקוגינטיבהאתגר קשה מדי ומעורר דיסוננס 

 להתמודד עם הנתונים היא כמעט בלתי אפשרית. 

אנו מציינים זאת משום שיתכן שזה יהיה החלק שעליו תרצו לדלג... אך מצד שני הנתונים 

הללו הם הסיבה לכך שכולנו רוצים למצוא פתרון סביר: עלינו למצוא דרך לשאוב מידע בעל 

 ך מתוך הנתונים על מנת להבין מה הבעיות המשמעויות וכיצד ניתן להתמודד איתן ער

עילות ושיפור תהליכים יהתפתחות טכנולוגית שתביא איתה העולמית נעה לעבר המגמה 

זהה לזה גוף האדם  -לצד זאת  השימוש במסכים יהיה ממש בתוך הגוף.בעתיד ויתכן ש

שנים. הצרכים הבסיסים נותרו זהים, והתגובתיות  50000שהיה להומו סאפיאנס לפני 

כדי שההתפתחות הטכנולוגית תהיה לטובת בני הגופנית /נפשית לא השתנתה בהרבה. 

 ביננו לבין המכשירים המשרתים אותנו. לדאוג למערכת יחסים בריאה , עלינו האדם

 הפרעות חרדה .1

ר למצוא מספר מחקרים ונתונים הנוגעים לאופן שבו תחת הנתון הזה אפש

השימוש התכוף בניידים מעלה את הסיכוי להפרעות חרדה מסוגים שונים. מבין 

  הסוגים ניתן למנות:

                    מומחים מזהירים שחרדה חברתית וניתוק סביבתי מחד, קשרים אישיים חדשים #                 

 רק קצה הקרחון, ושלהתמכרות לסמארטפון יש השלכות הם ותחושת שייכות מאידך                   

 :עמוקות יותר, כאלה, למשל, שמובילות לשינוי בקליפת המוח                  

3705479,00.html-https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L 

 

 התמכרויות .2

 

המאמר הבא מתאר תוצאות מחקר המראות כי שימוש רב בסמארטפון מייצר #

 חוסר איזון כימי במוח והתמכרות, בייחוד אצל צעירים  

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171130090041.htm 

 

  )כולל יחסי מין( ירידה בקיום אינטראקציות חברתיות .3

 פגיעה ביחסי הורים ילדים .4

 הפרעות שינה  .5

# בהייה במסך לפני השינה משפיעה באופן חמור יותר ממה שחשבו על שעות 

 ואיכות השינה שלנו .

https://www.youtube.com/watch?v=_1V0rDSTC9I 

  

 

https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3705479,00.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171130090041.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_1V0rDSTC9I


                                                
 פגיעות גופניות : צוואר, מפרקים ועוד .6

בלינק הבא תוכלו לקרוא מעט על תופעה ידועה ומטרידה בנוגע לכאבי צוואר #

 מ"סימוס" יתר....הנגרמים כתוצאה 

-pain-neck-avoid-pain/how-health.com/conditions/neck-https://www.spine

texting 

 פעותיהארגוני בריאות ורופאי ילדים מזהירים מפני גודל התופעה והש .7

 יש להגביל את זמן המסך לילדים! -ארגון רופאי הילדים האמריקאי מזהיר # 

-children-rules-media-time-https://edition.cnn.com/2016/10/21/health/screen

aap/index.html 

 

 ות למשחקי מחשב כמחלהארגון הבריאות העולמי מכיר בהתמכר #               

                        https://www.themarker.com/wallstreet/1.6181386    

  

 מחקר מקיף ומלא על השפעת השימוש בסמארטפונים על גופנו וחיינו

https://www.nyu.edu/classes/keefer/waoe/miakotkol.pdf 

https://www.spine-health.com/conditions/neck-pain/how-avoid-neck-pain-texting
https://www.spine-health.com/conditions/neck-pain/how-avoid-neck-pain-texting
https://edition.cnn.com/2016/10/21/health/screen-time-media-rules-children-aap/index.html
https://edition.cnn.com/2016/10/21/health/screen-time-media-rules-children-aap/index.html
https://www.themarker.com/wallstreet/1.6181386
https://www.nyu.edu/classes/keefer/waoe/miakotkol.pdf

