
76

יצרים התמודדות עם  בריא לדעת!  

77

ן י ו ל וסף  י פ'  פרו

8
התמכרות למחשבים, 

גלישה כבריחה מהמציאות
של  התמכרות  התנהגות  המדגימים  אנשים  קיימים  כי  מבינים  כולנו 
לפעילויות מחשב, כמו משחקי מחשב, עבודה במחשב, גלישה באינטרנט, 
להדגים  יכולים  אלו  אנשים  וכו'.  דיון  קבוצות  שיחה,  בחדרי  השתתפות 
שעות  הגברת  במחשב,  קומפולסיבי  עיסוק  כמו  ותסמינים,  סימנים 
העבודה מול המחשב וסימני גמילה בשעה שאינם עסוקים במחשב, כמו 
את  השוו  מסוימים  חוקרים  דיכאוניים.  תסמינים  ואף  חרדה  אי-שקט, 
עדיין  זאת  עם  כפייתי.  הימור  כמו  אחרות  התמכרות  להפרעות  ההפרעה 
שליטה  כהפרעת  או  התמכרות  של  כסוג  זו  הפרעה  שיגדיר  מידע  די  אין 
מאפייני  שלמקצתן  הפרעות  בקבוצת  שמדובר  כמובן  ייתכן  בדחפים. 

התמכרות ולמקצתן מאפייני הפרעה בשליטה בדחפים.

התמכרות לאינטרנט: הגדרות ומאפיינים
שונים,  בשמות  אותו  וכינו  באינטרנט  בעייתי  שימוש  תיארו  חוקרים  כמה 
ושימוש  אינטרנטומניה  לאינטרנט,  התמכרות  למחשבים,  התמכרות  כמו 
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פתולוגי באינטרנט. מקרים רבים כאלו פורסמו בעיתונות הכתובה ובאחרונה 
אף בספרות המדעית כסקירות וכתיאורי מקרים. שימוש בעייתי באינטרנט 
בשימוש  לשלוט  באינטרנט  הגולש  של  יכולתו  בחוסר  כלל  בדרך  מאופיין 

בערוץ זה שמוביל לתחושות מצוקה ולהפרעה תפקודית במטלות היומיום.
יתר)  שימוש  כלל  (בדרך  הולם  לא  בשימוש  קשורים  מעטים  לא  קשיים 
באינטרנט. שימוש באינטרנט קשור לעתים גם בהפרעות פסיכיאטריות 
שונות, למשל לצורכי הימור פתולוגי און ליין; לצורכי חיפוש אובייקטים 
באמצעות  ילדים  עם  מיני  קשר  חיפוש  כמו  מיניות,  בהפרעות  מיניים 
שימוש  או  זה);  לנושא  המוקדש  פרק  (ראה  בפדופיליה  האינטרנט 

באינטרנט לצורכי קנייה פתולוגית (ראה פרק העוסק בכך).
הפרעות  שכיחֹות  באינטרנט  פתולוגי  שימוש  המדגימים  בקרב  כי  דווח 
פסיכיאטריות נוספות, כמו דיכאון או מצבי חרדה (הסובל מוצא באינטרנט 
מפלט מסבלו). יש אפוא להבחין בין שימוש פתולוגי באינטרנט, המופיע 
באינטרנט  הולם  לא  שימוש  ובין  אחרות,  נפשיות  מהפרעות  במבודד 
תואר  באינטרנט  בעייתי  שימוש  אחרת.  פסיכיאטרית  בהפרעה  הקשור 
בראשונה על-ידי חוקרים בתחילת שנות ה-90. חוקרים אלו בדקו תחילה 
וידאו,  במשחקי  היתר  שימוש  את  או  בטלוויזיה  היתר  צפיית  נושא  את 
וכינו את ההתמכרות לאמצעים אלו "התמכרות טכנולוגית" כדי לציין את 
גומלין  ליחסי  בניגוד  טכנולוגיים  אמצעים  עם  גומלין  ליחסי  ההתמכרות 
עם בני אדם אחרים. כמה חוקרים הניחו כי ההתמכרות לאינטרנט יכולה 

להיתפש במסגרת המונח "התמכרות חיובית". 
התמכרות  מבטא  והוא  ה-80,  בשנות  גלסר  על-ידי  פותח  זה  מונח 
לפעילויות מקובלות בחברה. גלסר טען שכדי להיכלל במונח, על הפעילות 

לענות על 6 קריטריונים:
u על הפעילות לא לפגוע או להתחרות בפעילויות יומיומיות אחרות.

v קל יחסית לבצע ולהשלים פעילות זו.
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w הפעילות יכולה להתבצע על-ידי האדם בגפו.
x יש לפעילות ערך ליחיד.

בביקורת  קשורה  ואינה  כלשהם,  שיפור  או  הטבה  מביאה  y הפעילות 
עצמית. 

קריטריונים אלו מתמלאים על-ידי פעילות השימוש באינטרנט. עם זאת 
יש המסתייגים מהשימוש במונח התמכרות בהקשר זה, שכן לא ברור אם 

שני מאפייני מפתח של התמכרות מתקיימים במקרה זה:
u הרחבת והגדלת הפעילות כדי לקבל מנת סיפוק דומה (התפתחות של 

"סבילות" לתופעה).
v התפתחות תסמונת גמילה בהפסקת הפעילות. 

למרות האמור מדגישים כמה חוקרים כי להתמכרות פתולוגית לאינטרנט 
את  להרגיע  יכולה  היא  ראשית,  התמכרות:  עם  משותפים  מאפיינים  יש 
העוסק בה או להביאו לתחושות התעלות. שנית, לדעתם יכולים להתפתח 
בפעילות זו "סבילות" וצורך להגדיל את משך הפעילות, ואף תוארו סימני 
גמילה וחזרת התופעה לאחר הפסקתה. נציין כי יש חוקרים שאף תיארו 
השליליות  ההשפעות  ובין  לאינטרנט  החשיפה  משך  בין  גומלין  יחסי 
תוארה  באינטרנט  תלות  כי  נציין  בנוסף   .(2001 (גריפית,  הפעילות  של 
גם כהתמכרות התנהגותית (Behavioral Addiction) על סמך המודל 
יש  מסוימים  לאנשים  כי  הסבורים  חוקרים  ישנם  להתמכרות.  הקלסי 
ההתמכרות  על  נוסף  להדגים  פעם  ולא  התמכרויות,  מגוון  לפתח  נטייה 
הימורים,  כמו  ולפעילויות  לסיגריות  לאלכוהול,  התמכרות  גם  לאינטרנט 
צפייה בטלוויזיה, התעמלות או אוכל - כלומר, אנשים אלו נוטים לתלות 
מדובר  כי  מסכימים  כולם  לא  כי  שוב  נדגיש  אלו.  באמצעים  פסיכולוגית 
בהתמכרות, ויש אף שסוברים כי מדובר בתהליך של התניה. לבסוף, היו 
אף שהציעו כי ניתן לראות את פעילות היתר הבעייתית החוזרת ונשנית 
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מקרה  בכל  קומפולסיבית.  אובססיבית  הפרעה  של  כסוג  באינטרנט 
או  בדחפים  שליטה  של  כהפרעה  כהתמכרות,  התופעה  את  נתפוש  אם 
באינטרנט  הבעייתי  השימוש  הרי  קומפולסיבית,  אובססיבית  כהפרעה 

מוגדר לא פעם כ:
u בלתי נשלט

v גורם מצוקה רבה, צורך זמן או גורם קשיים חברתיים, תעסוקתיים או 
כספיים.

w אינו מופיע באופן מבודד בתקופה מנית או היפומנית.
אחרים הציעו את ההגדרה הדומה הבאה: עיסוק לא מסתגל באינטרנט 

שבו מופיע אחד מהבאים:
u עיסוק יתר באינטרנט לפרקי זמן ארוכים מן המתוכנן.

חברתי,  בתפקוד  הפרעה  או  מצוקה  גורם  באינטרנט  v העיסוק 
תעסוקתי או בתפקוד חשוב אחר.

w עיסוק היתר באינטרנט לא מתרחש רק בעת מניה או היפומניה, ואינו 
מוסבר טוב יותר על-ידי הפרעה נפשית אחרת (למשל, פדופיליה)

היקף התופעה
מדגמים  גייסו  באינטרנט  הבעייתי  השימוש  את  שסקרו  המחקרים  רוב 
וללא  הנבדקת  האוכלוסייה  להרכב  מספקת  לב  שימת  ללא  גדולים,  לא 
אחוזים   14-6 כי  מדווחים  הם  אופן,  בכל  מתאימות.  בקרה  קבוצות  גיוס 
בעייתי  משימוש  כסובלים  להגדרה  ניתנים  באינטרנט  מהמשתמשים 
באינטרנט; שיעור זה מרשים בעיקר במדינות שבהן חלק לא מבוטל מן 

האוכלוסייה משתמש באינטרנט.

שאלון סקירה ראשוני
להלן שאלון המאפשר לך לערוך סקירה ראשונית ולבדוק אם אתה סובל 



80

יצרים התמודדות עם  בריא לדעת!  

81

ן י ו ל וסף  י פ'  פרו

משימוש בעייתי באינטרנט. הסבירות להיותך משתמש בעייתי עולה ככל 
שתיתן יותר תשובות חיוביות לשאלות הבאות.

1) האם אתה עסוק באינטרנט באופן ניכר?
2) האם אתה חושב הרבה על התקשרויותיך הקודמות באינטרנט 

או מצפה במהלך היום להתחברותך הבאה לאינטרנט?
3)  האם אתה מרגיש צורך גובר להשתמש באינטרנט יותר ויותר 

זמן כדי להרגיש מסופק?
4)  האם ניסית באופן חוזר לשלוט בשימוש באינטרנט, להפחיתו 

או להפסיקו?
5)  האם אתה מרגיש חסר מנוחה, מדוכא, מצוברח או לא שקט 

בשעה שאתה מנסה להפחית את השימוש באינטרנט?
6)  האם אתה נשאר מחובר זמן רב יותר מכפי שתכננת?

בשל  לימודים  או  עבודה  משמעותיים,  יחסים  סיכנת  7)  האם 
שימושך באינטרנט?

כדי  לאחרים  או  למטפלים  משפחה,  לחברי  שיקרת  8)  האם 
להסתיר את היקף עיסוקך באינטרנט?

9)  האם אתה משתמש באינטרנט כדרך לברוח מבעיות?
מתחושות  לברוח  כדרך  באינטרנט  משתמש  אתה  10)  האם 

אשמה וחוסר אונים או כדי להקל מצב רוח דיכאוני או ירוד? 

טיפול
האינטרנט הפך כלי עבודה מרכזי לרבים, ולכן כדי לטפל בתופעה יש ללמד 
את המשתמש שימוש מתון ומבוקר באמצעי זה, ולא התנזרות מוחלטת. 
יתרונות  שידגימו  מבוססים  מחקרים  קיימים  לא  ועדיין  חדש,  זה  תחום 
בכמה  להשתמש  ניתן  זאת  עם  שונות.  טיפול  שיטות  של  וחסרונות 

אמצעים שנוסו בהתמכרויות לפעילויות אחרות. להלן הצעות אחדות:


