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נספח ב ' -השפעות על השינה לפי סוג מכשיר
טלויזיה:
הודגם קשר בין צפייה בטלויזיה לבין סוגים שונים של מדדי שינה כולל שעת שינה מאוחרת ,ירידה
במשך השינה ,קושי בהירדמות וביקיצה ,קשיים בשמירה על שינה רציפה ,ירידה ביעילות השינה
וישנוניות ביום בקרב מתבגרים.
דוגמאות למחקרים בתחום (עיקר המחקרים המדווחים הינם מחקרי חתך ומיעוטם מחקרי עוקבה
או התערבותיים):
 בסקירה של  42מאמרים שפורסמו בשנים  2014 -1999בנושא זה ,נמצאה השפעה
שלילית של צפייה בטלויזיה ב 32 -מהם .המחקרים הדגימו קשר מנה-תגובה :משך צפייה
בטלויזיה גבוה יותר נמצא קשור עם השפעה גדולה יותר על קיצור השינה (הקשר בין שעות
צפייה בטלויזיה לבין משך השינה נמצא בשכיחות גבוהה יותר בבני נוער בוגרים לעומת
צעירים יותר ובבנים לעומת בנות).
 מחקר עוקבה שנערך בקרב  759בני נוער (בגילים  14ועד גיל  )22בחן את הקשר בין משך
צפייה בטלויזיה בגיל  14לבעיות שינה בבגרות .בני  14שצפו בטלויזיה לפחות  3שעות ביום
נמצאו בסיכון מוגבר לבעיות שינה לאחר שנים בגילים  .16-22בני נוער שהפחיתו את זמן
המסך מ  <1שעה ביום בגיל  14ל  >1שעות בגיל  16היו באופן מובהק עם פחות בעיות
שינה מאלו שלא הפחיתו את זמן המסך.
 בניסוי התערבותי שכלל בדיקות במעבדת שינה ושאלון לדיווח עצמי ,נחשפו  11בנים
בגילים  12-14לסרטים מסעירים למשך שעה אחת 2-3 ,שעות לפני שעת השינה .נמצאה
ירידה באיכות השינה בהשוואה לילדים שלא צפו בסרטים כאלו.
 מחקרים שבחנו את המידה של איבוד זמן שינה בעקבות צפייה בטלויזיה במהלך יום
טיפוסי ,מצאו כ 20 -דקות עיכוב בהירדמות בקרב הצופים בטלויזיה .נמצאה דחייה של
השינה ב 5-10 -דקות לכל שעת צפייה בטלויזיה.
מחשב:
הממצאים מדגימים כי שימוש במחשב בעיקר לקראת כיבוי אורות עלול להשפיע על השינה של
ילדים ומתבגרים .בני נוער המשתמשים במחשב דיווחו על עייפות או הירדמות במהלך היום
ובעיות שינה נוספות .שימוש ממושך במשחקים דיגיטליים במחשב נמצא קשור עם שעת שינה
מאוחרת ,עלייה במשך חביון שינה ,ישנוניות ביום ,ירידה במשך השינה וירידה באיכות הכללית של
השינה .יש לציין כי השפעת השימוש במחשב על השינה נמצאה קשורה בעיקר בשימוש בשעת
כיבוי אורות ,יחד עם זאת ישנם מחקרים שלא הראו קשר להפרעות שינה.
שימוש באינטרנט נמצא קשור לדחיית השינה וקיצור סך שעות השינה וגם לעייפות מוגברת
ודיווח גובר על אינסומניה .קשר זה ניצפה גם עבור סך שימוש כולל ,שימוש לפני השינה ,שימוש
במהלך היום ובקרב משתמשים כבדים.
דוגמאות למחקרים בתחום :
 מחקר התערבותי הראה השפעה של משחק מחשב לפני השינה על על הארכת משך חביון
שינה ,ללא השפעה על איכות השינה הכללית או על מדדי שינה אחרים.
 בניסוי קליני שבוצע בקרב  22בנים (גילים  ,)12-15נמצא כי משחקי מחשב (מכל סוג) היו
קשורים עם דחיית זמן כיבוי אורות.
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מחקר שהתמקד במידת ההשפעה של שימוש במחשב על השינה הדגים ירידה של 51
דקות בסך שעות השינה בקרב מתבגרים שדיווחו על שימוש קבוע או תדיר באינטרנט
למטרות חברתיות לעומת אלו שלא דיווחו על שימוש.

הטלפון הסלולרי:
מחקרים הראו כי שימוש בטלפון סלולרי קשור עם קיצור משך השינה ,קושי ביקיצה ,שינה לא
מספקת ,עייפות במהלך היום והפרעות שינה נוספות .מוערך כי שימוש בטלפונים סלולריים
במהלך הלילה יכול לקצר את השינה ב 21-45 -דקות.
דוגמאות למחקרים בתחום:
 בסקירת ספרות מהשנים  2014- 1999נמצא כי מתוך  18מחקרים שבחנו את השפעת
השימוש בטלפון סלולרי על השינה  15מצאו קשר עם לפחות בעיית שינה אחת (בעיקר
ירידה בסך שעות השינה או דחיית זמן השינה).
 שימוש בטלפון לשיחות והודעות נכנסות או יוצאות לאחר כיבוי אורות (תופעה המאפיינת
בני נוער רבים ושכיחותה עולה עם הגיל) נמצא קשור עם עייפות באותה תקופה ואף
במעקב של שנה אחרי .מתבגרים שנהגו להשתמש בטלפון בין חצות ועד  3:00בלילה ,היו
בסיכון כמעט פי  4לעייפות ,לעומת אלו שבכלל לא משתמשים בו אחרי כיבוי אורות.
 מחקרי חתך שנעשו בקרב בני נוער ביפן מצאו כי שימוש בטלפון לשיחות או הודעות לאחר
כיבוי אורות קשור עם הפרעות שינה ,ואף עם מחשבות אובדניות ,פגיעה עצמית והפרעות
מנטליות.
 בסקר שבוצע בקרב מתבגרים בלגיים ב 2007 -נמצא כי  62%השתמשו בטלפון סלולרי
אחרי שעת כיבוי אורות ,ושימוש בטלפון סלולרי בשעה זו קושרה עם עלייה ברמת
הישנוניות ביום שלמחרת.
 סטודנטים בקולג' אמריקאי מילאו יומני שינה במהלך שבועיים .הממצאים העלו כי 47%
מהסטודנטים התעוררו במהלך שנת הלילה כדי להשיב להודעות טקסט ו 40% -התעוררו
בכדי לענות לשיחות טלפון .ככל שעלתה רמת השימוש בטכנולוגיה לאחר שעת השינה
שנקבעה איכות השינה ירדה ,ורמת איכות שינה ירודה נמצאה קשורה עם דיכאון/חרדה.
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