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SOR (Sensory over Responsivity)  ,הינה ההפרעה הסנסורית, השכיחה ביותר בקרב ילדים

(. הפרעה זו פוגעת הן ביכולת לווסת את עוצמתן של SMDהסובלים מהפרעה בוויסות החושי )

 התגובות לגירוי סנסורי, והן ביכולת להגיב באופן מדורג ומסתגל. 

המחקר הנוכחי בוחן מודל, המתייחס לתפקוד הרגשי ולתחושת המסוגלות העצמית, המייחדים 

)יתר תגובתיות(, תוך התייחסות לטמפרמנט  SORילדים עם הפרעה בוויסות החושי, המתבטאת ב 

 שלהם. 

לבין  SORהשאלות המרכזיות במחקר זה עוסקות בבחינת מערכת הקשרים בין ההפרעה של 

ותחושת המסוגלות העצמית של הילד, תוך התייחסות למשתנה של הטמפרמנט של התפקוד הרגשי 

שימש כמשתנה בלתי תלוי. התפקוד הרגשי ותחושת המסוגלות  SORהילד הסובל מההפרעה. 

העצמית שימשו כמשתנים תלויים, והטמפרמנט שימש כמשתנה מתווך. לשם כך, בחנו מודל מחקר, 

ובין מדדי המסוגלות העצמית והתפקוד הרגשי, תלוי אשר לפיו הקשר בין יתר תגובתיות 

 בטמפרמנט של הילדים )מודל מיתון(.

בנים,  129ד' מאזורים שונים בארץ. השתתפו בו -תלמידים מכיתות א', ב', ג' ו 209המחקר כלל 

שנים,  8מהמדגם. הגיל הממוצע במדגם היה  38.3%בנות, שהיוו  80-מהמדגם, ו 61.7%אשר היוו 

נבדקים בעלי  131. קבוצת המחקר כללה 10לגיל  6, והוא נע בין גיל 1.13תקן של  עם סטיית

נבדקים בעלי תגובתיות תקינה. התגובתיות של שתי  78תגובתיות יתר, וקבוצת הביקורת כללה 

(. קבוצת הביקורת הותאמה SSP) Short Sensory Profileהקבוצות נמדדה על בסיס ציוני שאלון 

 אקונומי.  -ינת משתני מין, גיל ומצב סוציולקבוצת המחקר מבח

 שאלוני המחקר כללו:

(Sensory Processing Measure) SPM שמולאו על ידי מורים והורים.ושאלון דמוגרפי , 

. שאלון מסוגלות CBCL (Achenbach Child Behavior Checklist)שאלון התנהגות ילדים 

ילדים,  טמפרמנטושאלון להערכת  GSE (General Perceived Self-Efficacy Scale)עצמית 

 שמולאו ע"י ההורים. 

 SEMבשל ריבוי משתני תוצאה )מסוגלות עצמית ותפקוד רגשי(, מודל זה נבחן באמצעות 

(Structural Equation Modeling .) 

מהניתוחים עולה, כי הקבוצות נבדלו בעיקר ביכולת הכתיבה, ולאחריה ביכולת הקריאה, כך 

שקבוצת המחקר הפגינה יכולות נמוכות יותר בהשוואה לקבוצת  הביקורת. בנוסף, לפי דיווח של 

הורים ומורים, נמצא כי הקבוצות נבדלו באופן מובהק בעיקר ביכולת המתמטית, ולאחריה ביכולת 

כך שקבוצת המחקר הפגינה יכולות נמוכות יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת. כמו כן,  הכתיבה,

 הורים ומורים של ילדים בקבוצת המחקר דיווחו על קושי משמעותי בתחום החברתי. 



 ב
 

או מוחצנת יותר, לפי ציון רציף, בהשוואה \בנוסף לכך, קבוצת המחקר אופיינה בהתנהגות מופנמת ו

פיקוח על רמת הטמפרמנט(. עוד נמצא, כי ככל שהילד אופיין בקשיי לקבוצת הביקורת )תוך 

 או המוחצנות היו רבות יותר. \הסתגלות רבים יותר, כך הפרעות המופנמות ו

בסביבת הבית ובית הספר תרמו להסבר התנהגויות  SORבהתאם להשערת המחקר, מדדי 

בסביבת  SORלד אופיין ביותר המוחצנות והמופנמות מעל ומעבר למדדי הטמפרמנט, כך שככל שהי

בסביבת הבית  SORאו מוחצנות. תרומת \או בית הספר, כך הוא אופיין ביותר מופנמות ו\הבית ו

בסביבת בית הספר. עוד נמצא, שככל  SORלהסבר זה הייתה רבה יותר בהשוואה להשפעה של 

ותר, והמופנמות שלו היה גבוה יותר, כך המסוגלות העצמית של הילד הייתה נמוכה י SOR-שציון ה

 גבוהה יותר. 

למחקר הנוכחי חשיבות רבה בפן התיאורטי, האמפירי והיישומי. במחקר מוצע מודל, שבו מוצגים 

בפרט, לבין תפקודו ההתנהגותי, החינוכי והרגשי של הילד.  SOR-בכלל, וה SMD-הקשרים בין ה

, ובמידת הצורך הן ישמשו כאמור, לתוצאות המחקר יש משמעויות חינוכיות וקליניות גם יחד

. חוויה זו מאופיינת בקושי SORחינוכית של ילדים עם -למודעות ולהבנה של החוויה הרגשית

חברתי משמעותי, בתחושת מסוגלות עצמית נמוכה, ובדרך כלל גם בהתנהגות מוחצנת בסביבת בית 

 הספר, ובהפנמה בסביבת הבית. 

תכנית התערבות מועילה ומותאמת לילדים צעירים ממצאים אלו עשויים להיות שימושיים בבניית 

. כאמור, במחקר הנוכחי מוכחת חשיבות הרחבת שיתוף הפעולה בין אנשי המקצוע SORעם 

מרפאים בעיסוק, אנשי בריאות הנפש ואנשי חינוך. שיתוף פעולה כזה יכול לקדם מודעות  -השונים 

 לקדם את מטרות הטיפול.  , וממילא עשויSORלקשיים ולהתמודדות שחווים ילדים עם 

במחקר הנוכחי אף עולה הצורך בתכנית התערבות משולבת, של טיפול בלקויות בוויסות החושי, 

יחד עם טיפול בהתנהגות מופנמת ומוחצנת, תוך מיקוד בתוקפנות, חרדה ודיכאון. טיפול משולב 

 ת חייהם., אשר תסייע לשפר את איכוSORומותאם יאפשר תמיכה טובה יותר לילדים עם 

 


