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 תקציר

 מהווה מרכיב מרכזי במערכות יחסים במהלך החיים ובייחוד בקשר הזוגי בבגרות אינטימיות

Montgomery, 2005))( אינטימיות הינה היכולת להיות בקשר תומך ללא איבוד העצמי .Kroger, 

וקשורים  (Willis, 2013)לפי הספרות, נפרדות וזהות הינם מושגים השלובים זה בזה (. 2004

אריקסון ראה בגיבוש זהות את הבסיס לפיתוח אינטימיות לתהליך פיתוח האינטימיות של הפרט. 

בבגרות בשל העובדה כי זהות הינה תפיסת הפרט את עצמו בעולם. נוסף על כך, נפרדות הינה המידה 

 ועל כן היא חשובה לפיתוח (Bowen, 1978בה אדם תופס את עצמו כישות נפרדת מסביבתו )

 Thorberg)נמצא כי אינטימיות נמוכה קשורה לרמות נמוכות של נפרדות זאת ועוד, . אינטימיות

& Lyvers, 2006) . 

 על התפתחותו של הפרט לאורך השנים ( משפיעהSiblingמערכת היחסים עם אחים )

(Wong et al., 2010) נקבעה . מדובר על מערכת יחסים הארוכה ביותר שאדם חווה כל ימי חייו, אשר

עם לידתו, לא נרכשה ולא ניתן להתירה. בשונה מהתפתחותם של אחים יחידאים אשר אינם 

במצב כמעט הינם  תאומיםהייחודיים לתנאי הגדילה , כישות נפרדת יםאח תאום וגדלחולקים 

מונוזיגוטיים  –בין שתי קבוצות של תאומים: תאומים זהים  מבחיןהמחקר  קבוע של "זוגיות".

(MZ) ים לא זהים תאומו– ( דיזיגוטייםDZ). תאומים בני אותו תאומים שאינם זהים מתחלקים ל

במהלך השנים, תאומים העסיקו חוקרים רבים  (.Tancredy & Fraley, 2006)שוני מין  תאומיםוין מ

( Neyer, 2002; Tancredy & Fraley, 2006וחלקם החלו לחקור גם את חווית התאומות עצמה )

 ,Kleinהתפתחותם הייחודית של התאומים מהווה אתגר לגיבוש זהות ופיתוח נפרדות )כי  עלהו

2017 .) 

בנוגע לאינטימיות של תאומים במהלך החיים, עולה תמונה מורכבת ובעלת סתירות. כך, 

 (Foy, Vernon, & Jang, 2001 ;Sandbank, 1999ראו בתאומות נקודות חוזק )חלק מהמחקרים 

אשונית של קרבה אולטימטיבית ועל כן יש בכוחה ללמד את התאומים הבנה בשל היותה חוויה ר

נקודות חולשה בה  מנגד, אחרים ראו טובה יותר של האחר שתשפיע באופן חיובי על קשרים בעתיד.

מתוך ההנחה כי הם חווים קשר קרוב וייחודי  (Shirley, 2016; 2008כהן, -; פלטין1986)זוהר, 

לא נערך  ,ה מהמרחב התאומי אל עבר קשר זוגי בבגרות. עם זאת, עד כהשעלול לייצר קושי ביציא

על כן, מטרת מחקר זה הינה  .אינטימיות הזוגית של תאומים בבגרותמחקר אמפירי הבוחן את ה

לתת תמונה עדכנית ומבוססת על ייחודיותו של הקשר התאומי בהשוואה ליחידאים בנוגע 

  לאינטימיות.



לאינטימיות זוגית בבגרות ובניסיון  בין אינטימיות עם אחמחקר עסקה בקשר שאלת ה

 לברר האם לפיתוח מובדלות וגיבוש זהות ישנו חלק משמעותי בתהליך זה. 

 :לגבי כלל המדגם ת המחקרוהשער

 יות זוגית. ימיימצא קשר חיובי בין אינטימיות עם אח לאינט .1

וח מובדלות יהווה גורם פיתבהתייחס לקשר בין אינטימיות עם אח לאינטימיות זוגית,  .2

 המשתתפים.  לבקרב כל ,וגיבוש זהות יהווה גורם מתווך ,ממתן

 :בין תאומים ליחידאיםבהשוואה השערות המחקר 

 .תאומים בקרבהקשר החיובי בין אינטימיות עם אח לאינטימיות זוגית יהיה חזק יותר   .1

תהליך התיווך של פיתוח מובדלות ותהליך המיתון של גיבוש זהות אצל תאומים יהיה בעל  .2

אפקט חזק יותר מאשר אצל יחידאים. יתר על כן, ההשערה היא כי הקשר החזק ביותר 

 יופיע בקרב התאומים הזהים, לאחריהם תאומי האחווה ולבסוף קבוצת האחאים.  

גיל , 20-40נשים, בטווח הגילאים  177-גברים ו 56 –נבדקים  232 במחקר זה השתתפו

. /אחתאחות אחד-ם שהינם בזוגיות ובעלי לפחות אח. המדגם כלל משתתפי( = 4.3SD) 29.8 ממוצע 

תאומים זהים ומבין הינם  22התאומים מבין  –תאומים  98-יחידאיים ומהמשתתפים  133

ל המשתתפים נמצאים בזוגיות, משך כ תאומי אחווה. 47-שוני מין ו 28התאומים שאינם זהים: 

משתתפי המחקר אותרו דרך הרשתות החברתיות  (. = 4.6SD) שנים 6.5הזוגיות הממוצע הינו 

 בשיטת דגימת שלג.

 שאלון הערכת אינטימיות כלפי בן הזוגהמשתתפים התבקשו לענות על  לצורך מחקר זה,

(Olson & Schaefer, 1981) ,שאלון מובדלות של העצמי Skowron & Friedander, 1998)) שאלון ו

שאלון הערכת אינטימיות לגבי תאום ומשתתפים  התבקשו לענות עללאחריו תאומים  .דמוגרפי

התבקשו  כלל המשתתפים, . לסיום(Olson & Schaefer, 1981) התבקשו לענות לגבי אחיחידאים 

   .(Luyckx et al., 2008) שאלון גיבוש זהותלענות על 

לבחון את השערות המחקר חושבו מתאמים לינאריים בין כל משתני המחקר. על מנת 

כלומר,  בהתאם להשערה הראשונה, נמצא קשר חיובי בין אינטימיות עם אח לאינטימיות זוגית.

ככל שהאינטימיות עם האח עולה כך האינטימיות הזוגית עולה. בנוסף, נפרדות נמצאה בקשר חיובי 

 היוותה גורם ממתן לקשר בין אינטימיות עם אח לאינטימיות זוגית. עם אינטימיות זוגית אך לא



בנוגע לקשר בין אינטימיות עם אח לאינטימיות זוגית לא נמצאו הבדלים בין תאומים 

ליחידאים. משתמע מכך, כי תאומים, בהגיעם לבגרות, אינם שונים מיחידאים באינטימיות זוגית. 

באינטימיות עם האח. ביתר פירוט, תאומים זהים הינם בחלוקה לסוגי אחאים נמצאו הבדלים רק 

, לאחריהם תאומים דומי מין, בהמשך תאומים שוני כלפי אחיהם בעלי האינטימיות הגבוהה ביותר

ניתן לראות כי למגדר האח לאור זאת, מין עם הבדל מובהק מתאומים זהים, ולבסוף היחידאים. 

יש משקל רב בשונות זו. דהיינו, אכן ישנה שונות ברמת האינטימיות עם האח בין סוגי האחאים 

כי התאומים אינם מהווים השונים אך השונות לא קיימת בנוגע לאינטימיות זוגית. עולה מכך 

 ומה ליחידאים.דה מתפתחת אצלם באופןנפרדת מכלל האוכלוסיה והאינטימיות הזוגית  קבוצה

כדי להעמיק הזהות.  ת למדדימשתנה הנפרדוקשרים בין  ומצאנכך, למרות שלא שוער על 

סגנונות  3. זוהו זהותזיהוי של דפוסים משותפים לנבדקים במדדי ה, נעשה בהבנת משתנה הזהות

 Carefree: פיזור זהות )(Luyckx et al., 2005)המקבילים לקיים בספרות המחקרית זהות 

Diffusion ,)( חיפוש זהותMoratorium)  וסגירה מחדש(Identity Reclosure; Valde, 1996) .

משך הזוגיות ונפרדות היוו גורמים מבחינים בין סגנונות הזהות. עלה נתון מעניין לפיו מתוך כך, 

 על פיתן את משתנה הנפרדות מגדר האח )שונה מין או דומה מין( נמצא כגורם הממיתר על כן, 

 . חשוב להדגיש כי מיתון זה לא עלה בין תאומים ליחידאים. פרופילי זהות

לאור ממצאים אלו, עולות מספר מסקנות עיקריות וחשובות. ראשית, אינטימיות עם אח 

בנוגע לאינטימיות עם האח,  לאינטימיות זוגית.  יםמשמעותי יםונפרדות גבוהה מהוות מרכיב

יחסי אחאים ושופך אור על תרומת הקשר עם האח סקת בית העוהמחקר צטרף לספרותמחקר זה מ

 כך שקשר קרוב עם אח בבגרות מנבא קשר קרוב עם בן הזוג בבגרות.בגרות, למערכות יחסים ב

תאומים בוגרים בעלי זוגיות אינם  באופן מפתיע, המסקנה העולה ממחקרינו היא כי שנית,

התפתחותיים,  הינה בעלת היבטים התאומותביכולת לפתח אינטימיות ונפרדות.  שונים מיחידאים

במהלך החיים אך ככל הנראה תאומים מפתחים לעצמם את  נפשיים והתנהגותיים ייחודיים

ממצאי המחקר בנוסף,  היכולת לאינטימיות זוגית ונפרדות בבגרות בדומה לשאר האוכלוסייה.

 נפרדות. עם האח ול האח הינו בנוגע לאינטימיות מגדר מצביעים על חשיבותו של

מדידת האינטימיות עם האח  יחד עם זאת, ישנן מספר מגבלות למחקר הנוכחי. במחקר זה,

עם האח החל מהילדות ולכן רמת האינטימיות רק בבגרות. לאור זאת, אין במדידה זו עדות לנמדדה 

בנוסף, מספר  נדרשים מחקרי אורך להבנת הקשר בין אינטימיות עם אח לאינטימיות זוגית.

בכוחו  תאומים הינו מצומצם יחסית ויש להניח, כי ים במדגם, בחלוקה לתתי קבוצות שלהנבדק



ישנן יתר על כן, של מדגם רחב יותר של תאומים לחדד את השונות הקיימת בין סוגי התאומים. 

אוכלוסיות שלא מקבלות מקום במחקר זה: בוגרים שגדלו ללא אחים ובוגרים שאינם נמצאים 

 יות אלה יכולות להאיר נקודות נוספות למחקר זה.בקשר זוגי, אוכלוס

משווה בין תאומים ליחידאים בנוגע ו המחקר הראשון הלמרות מגבלות אלו, זה

אינטימיות זוגית בדומה  עשויים לפתח יתן ללמוד ממנו כי התאומיםלאינטימיות זוגית בבגרות ונ

היחסים בין אחאים למערכת מחקרי לקשר בין מערכת מחקר זה מהווה בסיס ליחידאים. בנוסף, 

ומחקרים עתידיים יוכלו להעמיק בהבנת תרומת יחסי האחים לפיתוח אינטימיות  הזוגית בבגרות

ת, ההבנה של חשיבות קשרי האחאים לממצאי המחקר גם השלכות יישומיות. ראשי. זוגית בבגרות

מחקר זה בכוחו להגביר את תלמידים. שנית, ל ייעוציי חינוך באיתור ומתן מענה לסייע לאנשעשויה 

המודעות של אנשי המקצוע לחשיבות פיתוח הנפרדות בקרב אחים דומי מין בדומה לאחים 

 תאומים.   

 

 

 

 


