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 תקציר
 

אדם, כאשר כל אחד מהם בא למערכת יחסים חדשה עם רקע שונה,  -זוגיות הינה מיזוג בין שני בני

צרכים, אופי, תכונות, רגשות, עקרונות וערכים שונים, בעיות שונות ואף צפיות ותקוות כל אלה 

 הזוג ועל מערכת היחסים הזוגית שלהם.  -ישפיעו על התנהגות בני

התא המשפחתי מתערער כאשר הרווחה הפיזית והנפשית של בני הזוג והילדים נפגמת 

(Proulx, Helms, & Buehler, 2007; Rostami, Ghazinour, Nygren, & Richter, 2014 .)

כתוצאה מכך, נוצרות מגוון בעיות הבאות לידי ביטוי בכשל ביחסים בין אישיים וכשל בתקשורת 

ת, מאפייני אישיות נוקשים, חוסר במיומנויות תקשורת, התנהגות שאינה על רקע של חוויות ילדו

תמורות חברתיות המושפעות מתפיסות חדשות כמו ערכים שוויוניים על רקע הולמת ולעיתים גם 

התעלמות מצרכים, או מדעות של  ,(Barzoki, Tavakoll, & Burrage, 2015)ואינדוידואליסטים 

גם מצבי לחץ ומשבר שבני הזוג מתמודדים עימם ( וBastani, Golzari, & Zohre, 2010)  נשים

 מחוץ למערכת הנישואין )כמו למשל, עומס בעבודה ובעיות בריאות(.

(, פוגעת בשביעות well-beingמצוקה בחיי הנישואים מטילה מעמסה כבדה על רווחת הפרט )

קשיי הסתגלות של הילדים הרצון של בני הזוג מחיי הנישואין ועלולה להתבטא בהורות לקויה וב

 (. Christensen & Heavey, 1999; 2010במשפחה )צימרמן, 

ומחקרים מאוחרים יותר, סגנון ההתקשרות של  Bowlbyפי תיאורית ההתקשרות של -על

בילדות עם הוריו, והוא אשר ישפיע בעתיד על איכות  האדם נובע מחוויית ההתקשרות שהתפתחה

רווחתו, עיצוב דרכי פעולתו ותפקודו כהורה. בנוסף, מחקרים מלמדים קשריו עם בן זוגו וסביבתו, 

 אישיים.-כי למאפיינים אישיותיים של הפרט תפקיד חשוב בעיצוב התנהגותו וביחסיו  הבין

המטרה המרכזית של המחקר הנוכחי הייתה לבחון מודל של תיווך הבודק האם הקשר בין 

רים לבין "איכות חיי הנישואין"  ו"איכות היחסים "סגנון ההתקשרות" )הימנעות וחרדה( של ההו

עם ילדיהם" מתווך באמצעות המשתנים האישיותיים: "אמפתיה" רגשית וקוגניטיבית, "שליטה 

 עצמית" ו"הערכה עצמית" 

 ההנחות המרכזיות של מחקרינו הן כי : 

קשרות לא לסגנון התקשרות השפעה קריטית על תפקוד היחיד כבן זוג וכהורה, כך שסגנון הת .1

 ,Chung, 2014; Joel) בטוח )חרדה או הימנעות( פוגע באיכות היחסים בין בני הזוג 

MacDonald & Shimotomai, 2011 )( ובאיכות היחסים עם ילדיהםAinsworth, Blehar, 

Waters, & Wall, 2015; Kerns & Brumariu, 2014; Kerns, Mathews, Koehn, 

Williams, & Siener-Ciesla, 2015 .) 

הינם משתנים מתווכים בין  ,אמפתיה, שליטה עצמית והערכה עצמית :. המשתנים האישיותיים2

והם עשויים  סגנון ההתקשרות לבין איכות היחסים של בני הזוג ואיכות היחסים עם ילדיהם

וביחסים עם הילדים על סגנון התקשרות לא בטוח, ובכך להפחית מהסכנה  לפצות בחיי הנישואין

 שסגנון התקשרות לא בטוח יפגע באיכות חיי הנישואין והיחסים עם הילדים. 

. העיסוק בזוגות נשואים במחקר זה, אבות ואימהות, מחייב גם התייחסות לנושא המגדר. מגדר 3

 ים. על כן מחקרינו מתייחס גם לתיאוריות הוא גורם מרכזי המשפיע על יחסי הורים וילד
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 ( והתיאוריה המוסריתChodorow, 1974, 1978, 1979מגדריות; התיאוריה המגדרית של צו'דורו )

   במטרה להסביר את ההבדלים בין המינים. (Giligan, 1982של גיליגן )

אקראית  ת אשכולות. המשתתפים במחקר נדגמו בדגימ2012-2013המחקר נערך בין השנים 

 -שונות: מרכז הארץ, השפלה, דרום הארץ, ירושלים והסביבה. המדגם כלל כ מעריםספר ומבתי 

באמצעות שאלונים לדווח עצמי. ( הורים לילדים. איסוף הנתונים נעשה N=358זוגות נשואים ) 179

ניתוח הנתונים נעשה בשיטות כמותניות, באמצעות סקריפט לבדיקת מודל של תיווך ובאמצעות 

, על מנת לבחון את מודל Structural Equation Modeling( SEMמודל לניתוח משוואות מבניות )

 ת.  המשוער של המחקר בשלושה אופנים: מודל זוגי, מודל אבות ומודל אימהו

תוצאות המחקר מלמדות כי נמצאו מספר רב של מודלים שתמכו בהשערת התיווך. נמצא כי 

מתווכים בקשר בין  "הערכה עצמית",ו "שליטה עצמית"ב"אמפתיה",  דאגה אמפתית המדדים

והם מפצים על התקשרות לא  ,ילד-ת חיי הנישואין" ו"יחסי הורה"סגנון התקשרות" לבין "איכו

 שיפור היחסים בין בני הזוג, ובינם לבין ילדיהם. בטוחה ותורמים ל

 נמצא כי קיימים הבדלים  בין מודל האבות למודל האימהות:

בקרב האבות נמצא כי ככל שההימנעות בסגנון ההתקשרות רבה יותר כך דפוסי התקשורת  .1

 זוגן שליליים יותר. בקרב האמהות לא נמצא קשר בין מדדים אלו. -שלהם עם בנות

בקרב האבות נמצא כי ככל שהאמפתיה של האבות רבה יותר כך יחסיהם עם הילדים תקינים  .2

 יותר. בקרב האמהות לא נמצא קשר בין מדדים אלו. 

בקרב האמהות נמצא כי, ככל שהשליטה העצמית של האימהות גבוהה יותר כך שביעות הרצון  .3

יוביים יותר ויחסיהן עם הילדים שלהן מחיי הנישואין רבה יותר, דפוסי התקשורת עם בן הזוג ח

 תקינים יותר. בקרב האבות לא נמצאו קשרים בין משתנים אלו.    

תרומתו הייחודית של המחקר נובעת מבחינת מספר משתני אישיות  במגוון רחב של מודלי תיווך 

 וזיהוי קיומם של קשרים עקיפים בין "סגנון התקשרות" של ההורים לבין "איכות חיי הנישואין"

ילד". נמצא כי קשרים אלו מתווכים באמצעות משתנים אישיותיים: -ו"איכות יחסי הורה

"אמפתיה" רגשית וקוגניטיבית, "שליטה עצמית" ו"הערכה עצמית", המפצים על סגנון התקשרות 

 . ילד-נישואין ויחסי הורהלא בטוח ובכך תורמים לאיכות חיי ה

חדש אשר בכוחו להרחיב את התשתית  בחינת מודלי התיווך תרמה להוספת ידע מחקרי

התיאורטית של תיאוריית ההתקשרות ולתרום מבחינה יישומית בהצעת פתרונות מעשיים לשדה. 

ידע זה עשוי לשמש: אנשי חינוך, הורים, מטפלים משפחתיים ויועצי נישואין, בהעלאת המודעות 

האחר, דאגה אמפתית, הזוג לשימוש במשאבים הנמצאים ברשותם, כגון תפיסת עמדות -של בני

שימוש בדמיון, שליטה עצמית והערכה עצמית, ומתן המלצות לאימוץ מודלים לזוגיות נאותה 

 ולהורות תקינה. 

 

 

 

 


