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 במעבדת־האהבה בסיאטל: 
האמת על נישואים מאושרים

וג'ניס מתיישב  השמיים בסיאטל חפים מעננים כשהזוג הטרי מארק 
לאכול ארוחת בוקר. מחוץ לחלון הדירה המשקיף על הנוף, מימיו של 
מונטלייק יוצרים רצועה בגוון כחול עמוק, ובפארק המתפרש לאורכו 
אוכלים  מהנוף,  נהנים  וג'ניס  מארק  מגעגעים.  ואווזים  רצים  אנשים 
לחם מטוגן וקוראים את העיתון של סוף השבוע. מאוחר יותר מארק 
אימה  עם  בטלפון  תדבר  וג'ניס  פוטבול  במשחק  יצפה  הנראה  ככל 

שגרה בסנט לואיס.
בתוך דירת הסטודיו הכול נראה רגיל למדי - עד שמבחינים בשלוש 
לדש  המחוברים  במיקרופונים  הקיר,  אל  המחוברות  וידיאו  מצלמות 
הבגדים של מארק וג'ניס כמו היו אורחים בתוכנית אירוח, ובמוניטור 
המחובר לבית־החזה של כל אחד מהם. דירת הסטודיו היפה של מארק 
וג'ניס, הצופה אל הנוף, היא לא באמת הדירה שלהם. זוהי מעבדה של 
'אוניברסיטת וושינגטון' בסיאטל, שבה - במשך 16 שנה - הובלתי את 

המחקר הנרחב והחדשני ביותר שנערך עד כה בנישואים ובגירושים.
כחלק מאחד המחקרים הללו, מארק וג'ניס )ועוד 49 זוגות שנבחרו 
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לכינוי  שזכתה  מלאכותית,  בדירה  לישון  להישאר  התנדבו  באקראי( 
האפשר,  ככל  טבעי  באופן  להתנהג  הונחו  הם  "מעבדת־האהבה". 
למרות צוות המדענים הצופה בהם מעבר למראה חד־כיוונית במטבח, 
למרות מצלמות המתעדות כל מילה שנאמרת וכל הבעת פנים, ולמרות 
החיישנים המנטרים את גופם לסימנים של דחק או רוגע, כמו למשל 
קצב פעימות ליבם )כדי לשמור על מידה בסיסית של פרטיות, הזוגות 
נוטרו רק מהשעה 9 בבוקר ועד השעה 9 בערב, ושום ניטור לא התרחש 
בחדרי הרחצה והשירותים(. בדירה היו ספה נפתחת, מטבח מאובזר, 
טלפון, טלוויזיה ונגן מוזיקה. הזוגות התבקשו להביא את המצרכים, 
הספרים, המחשבים הניידים, צמר הסריגה, המשקולות, ואפילו חיות 

המחמד שלהם - כל מה שהם צריכים כדי לבלות סוף שבוע טיפוסי.
 מטרת המחקר הצנועה שלנו הייתה לחשוף את האמת על נישואים - 
כה  זמן  עצמם  את  שואלים  שאנשים  השאלות  על  סוף  סוף  להשיב 
רב: למה הנישואים כל כך קשים לפעמים? למה יש מערכות יחסים 
ארוכות טווח שפשוט מצליחות, ואילו אחרות מתקתקות כמו פצצה 
המאיימת להתפוצץ? ואיך אפשר למנוע הרס של חיי נישואים - או 

להציל חיי נישואים שכבר שקועים בבעיות?

לנבא גירושים ב-91 אחוזי דיוק

הודות לעשורים של מחקר, אפשר היום להשיב על השאלות הללו. 
כ-15  הנמשכת  זוג  בני  בין  לאינטראקציה  מקשיב  אני  אם  למעשה, 
דקות בלבד, אני יכול לצפות בדיוק רב האם הזוג יישאר נשוי באושר 
שלי  הממוצע  הדיוק  נפרדים  מחקרים  בשבעה  דרכו.  את  יאבד  או 
בתחזיות הללו עמד על 91 אחוזי דיוק. במילים אחרות, ב-91 אחוזים 
יצליחו  או  ייכשלו  הזוג  בני  נישואיהם של  ניבאתי האם  מן המקרים 
בטווח הארוך, והזמן הוכיח את צדקתי. אני לא חושב שההצלחה שלי 
מאיזו  נובעת  לא  שהיא  מפני  להתרברב,  סיבה  היא  גירושים  בניבוי 
תפישה על־אנושית או אינטואיציה טובה במיוחד, היא מבוססת אך 
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ורק על מדע: על נתונים שאני ועמיתיי אספנו במשך עשרות שנים.
בתחילה תתפתו אולי לפטור את תוצאות המחקר שלנו כעוד חוליה 
לספקנות  מקום  יש  ואכן  חולפות.  תיאוריות  של  ארוכה  בשרשרת 
כשמישהו אומר לכם שהוא פיצח את הסוד לנישואים ארוכים, ושהוא 
נישואים  לבנות  או  נישואיכם  את  להציל  כיצד  לכם  להראות  יכול 
עמידים בפני גירושים. הרבה אנשים הם מומחים בעיני עצמם בתחום 
לכרות  אפשר  לדעתם  כיצד  לומר  שמחים  תמיד  והם   - הנישואים 
ברית עולם בין שני בני אדם. אבל מילת המפתח כאן היא "לדעתם". 
לפני פריצות הדרך שהמחקר שלנו סיפק, נקודת המבט האישית הזו 
הייתה פחות או יותר הכלי היחיד שעמד לרשותם של אנשים שניסו 
הנישואים  יועצי  כל  לגבי  נכון  היה  זה  להישאר יחד.  לזוגות  לעזור 
המוסמכים, המוכשרים והמיומנים ביותר. הגישה שבדרך כלל אימצו 
מטפלים אחראים כדי לעזור לזוגות הייתה )ולעיתים קרובות עודנה( 
אינטואיציה,  ניסיון,  ועל  שלהם,  המקצועית  ההכשרה  על  מבוססת 
לא  היא  שבטוח,  מה  דתית.  אמונה  אף  ואולי  משפחתית,  היסטוריה 
הייתה מבוססת על ראיות מדעיות, וזאת משום שבאמת לא היו נתונים 
מדעיים מבוססים בשאלה מדוע יש נישואים שמצליחים ואילו אחרים 

מתפרקים.
לפעמים  אבל  כותרות,  עושה  אולי  גירושים  נכונה  לנבא  היכולת 
הסטטיסטיקה מבלבלת. שמעתי אנשים הפוסלים את הגישה המדעית 
להערכת חיי נישואים על סמך הקביעה שעם שיעור גירושים העומד 
רעה  לא  לתחזית  להגיע  אפשר  אקראי  בניחוש  גם  אחוזים,   50 על 
שאנחנו  מה  של  הבנה  אי  על  מבוססת  הזאת  הפרשנות  אבל  בכלל. 
מנתחים. שיעור הגירושים המצוטט מאוד של 50 אחוזים הוא הערכה 
כללית של גירושים לאורך 40 שנות נישואים. המחקרים שלנו חוזים 
גירושים במסגרת זמן הרבה יותר קצרה. למשל, במחקר שכלל 130 
יתגרשו במהלך  כי הם  זוגות שניבאנו   15 היו  נשואים טריים,  זוגות 
ביניהם.  האינטראקציות  של  ניתוח  סמך  על  הקרובות,  השנים  שבע 
בפועל, 17 זוגות התגרשו )כולל ה-15 שבחרנו(, כך ששיעור הניבוי 

שלנו באותו מחקר עמד על 98 אחוזים.
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שאנחנו  בשיטות  המשתמשות  אחרות  מעבדות  השנים,  לאורך 
פיתחנו הגיעו אף הן להישגים מרשימים בניבוי גירושים, ובכך אישרו 
ולא  יציבות,  כי הממצאים שלנו בטווח הארוך הם תוצאות מדעיות 
 )Rand Conger( חריגות. כך למשל, המעבדות בראשות ראנד קונגר
 )Tom Bradbury( ברדבורי  טום  ובראשות  אייווה'  ב'אוניברסיטת 
ב'אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס' הצליחו לנבא באופן מדויק 
מאוד את גורלם של חיי נישואים על ידי ניתוח התגובות הפיזיולוגיות 
בקרב  אחר  חשוב  במחקר  יחיד.  בקונפליקט  דיון  בזמן  זוג  בני  של 
 Janice( קיקולט־גלייזר  ג'ניס  הפסיכולוגית  טריים,  נשואים  זוגות 
ועמיתיהם   )Ron Glaser( גלייזר  רון  בעלה   ,)Kiecolt-Glaser
אדרנלין,  ההורמון  רמות  את  למדוד  הצליחו  אוהיו'  ב'אוניברסיטת 
הקשור במצבים של דחק, בדמם של זוגות שחקרו בזמן ויכוח. כעבור 
נשואים  שנשארו  לזוגות  בהשוואה  כי  החוקרים  קבעו  שנים  עשר 
באושר, הזוגות שנישואיהם לא היו מאושרים או שהתגרשו הפרישו 
כמו  טריים.  כשהיו נשואים  הוויכוח  בזמן  אדרנלין  יותר  אחוזים   34
כן, החוקרים הללו מצאו שהורמון נוסף הקשור לדחק, ACTH, היה 
גבוה פי שניים בקרב נשים נשואות טריות, שכעבור עשר שנים חיו 
בנישואים במשבר או שהתגרשו, בהשוואה לנשים שכעבור עשר שנים 
נשואות באושר. במילים אחרות, עשר שנים לאחר המחקר  היו  עוד 
יכלו החוקרים לנבא את גורלם של אותם זוגות נשואים טריים אך ורק 
באמצעות מדידת רמות ההורמונים בדמם בשנת הנישואים הראשונה 

שלהם!
אף על פי שהיכולת לחזות מראש גירושים באמצעות מחקר במעבדה 
יחסים ארוכות טווח, אני  גדולה בחקר מערכות  הובילה להתקדמות 
לא חושב שזוהי התרומה המשמעותית ביותר של הפרויקט. התגלית 
המתגמלת ביותר בעיניי הייתה "שבעת העקרונות", שאינם מתמקדים 
בניבוי גירושים אלא במניעתם. בשונה מגישות רבות המנסות לעזור 
לזוגות בחיי הנישואים, השיטה שלנו מבוססת על הדברים שבזכותם 
איננו  להיכשל.  להם  הדברים שגורמים  על  ולא  מצליחים  נישואים 
באושר.  נשואים  נשארים  מסוימים  זוגות  מדוע  לנחש  עוד  צריכים 
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לזהות  יכולים  אנו  נתונים מדעיים,  וניתוח  הודות לשנים של איסוף 
במה זוגות הנשואים באושר שונים מכל היתר.

נישואים עם אינטליגנציה רגשית

זוגות  להפתיע.  פשוטים  הם  מצליחים  נישואים  שבזכותם  הדברים 
הנשואים באושר אינם חכמים יותר, עשירים יותר או מוצלחים יותר 
היומיום  בחיי  אבל  אחרים.  לזוגות  בהשוואה  פסיכולוגית  מבחינה 
שלהם, הם גיבשו לעצמם דינמיקה שמונעת מהמחשבות ומהרגשות 
השליליים שלהם זה כלפי זה )רגשות שכל הזוגות חשים( להאפיל על 
המחשבות והרגשות החיוביים. במקום ליצור אקלים של אי הסכמה 
והתנגדות, הם מקבלים זה את צרכיו של זה. כאשר הם נענים לבקשה 
של בן או בת הזוג, המוטו המועיל שלהם הוא בדרך כלל "כן, ו..." 
לשמר  להם  מאפשרת  הזו  החיובית  הגישה   - אבל..."  "כן,  במקום 
ההרפתקה  ההנאה,  המשחק,  הרומנטיקה,  תחושות  את  להגביר  ואף 
רומנטית  יחסים  מערכת  כל  של  בליבה  שהן  המשותפת,  והלמידה 
ארוכת טווח. יש להם חיי נישואים שאני מתאר כבעלי אינטליגנציה 

רגשית.

 אני יכול לנבא האם בני זוג יתגרשו 
 אחרי שאני צופה בהם ומאזין להם 

במשך 15 דקות בלבד.

המושג "אינטליגנציה רגשית" מוכר מאוד כגורם מנבא מרכזי בהצלחה 
של ילד בהמשך חייו. ככל שהילד מחובר יותר לרגשותיו, וככל שהוא 
ורוד  עתידו  יהיה  כך  יותר,  טוב  איתם  ומסתדר  אחרים  אנשים  מבין 
יותר, תהיה אשר תהיה מנת המשכל האקדמית שלו. כך גם בזוגיות. 
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שהם  ככל   - יותר  גבוהה  רגשית  אינטליגנציה  יש  הזוג  שלבני  ככל 
מבינים, מכילים ומכבדים זה את זה ואת הנישואים שלהם - כך גדל 
שהורים  כשם  וממש  הזה.  היום  עצם  עד  באושר  יחיו  שהם  הסיכוי 
יכולים  זוגות  גם  כך  רגשית,  אינטליגנציה  לילדיהם  יכולים להקנות 
לרכוש את המיומנות הזו. באמצעות פיתוח המיומנות הזו יכולים בני 

הזוג להישאר בצד הטוב של המתרס ולמנוע גירושים.

למה להציל את הנישואים שלכם?

אחת הסיבות העצובות ביותר לכך שהנישואים מתים, היא שאף אחד 
מבני הזוג אינו מכיר בערכם עד שכבר מאוחר מדי. רק אחרי שבני 
הזוג לשעבר חותמים על כל המסמכים, מחלקים ביניהם את הרכוש 
ושוכרים דירות נפרדות, הם מבינים על מה הם ויתרו כשהם ויתרו זה 
על זה. לעיתים קרובות מדי בני הזוג לוקחים נישואים טובים כמובן 
מאליו, לא מטפחים אותם ולא מעניקים להם את הכבוד שהם ראויים 
לו וזקוקים לו נואשות. יש אנשים החושבים שלהתגרש או להתייסר 
בחיי נישואים לא מאושרים זה לא כזה סיפור גדול - ואולי הם אפילו 
חושבים שזו פשוט אחת מעובדות החיים המודרניים. אבל היום ראיות 
רבות מעידות על הנזק הגדול של גירושים, ושל חיים במערכת יחסים 

לא מאושרת, לכל הצדדים המעורבים.
 )Lois Verbrugge( הודות לעבודתם של החוקרים לויס ורבורג
וג'יימס האוס )James House(, שניהם מ'אוניברסיטת מישיגן', אנו 
יודעים היום שנישואים לא מאושרים יכולים להגביר בכ-35 אחוזים 
ואף לקצר את תוחלת החיים בארבע עד שמונה  את הסיכוי לחלות 
שנים בממוצע. לעומת זאת, אנשים הנשואים באושר הם בריאים יותר 
וחיים יותר שנים, לעומת אנשים גרושים או אנשים שאינם מאושרים 
בוודאות שההבדלים הללו  יודעים  הנישואים שלהם. החוקרים  בחיי 

קיימים, אבל עדיין איננו יודעים להסביר אותם.
חלק מהתשובה יכול להיות קשור לכך שבנישואים לא מאושרים 
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אנשים חווים עוררות פיזיולוגית מפושטת כרונית - כלומר, הם שרויים 
במתח פיזי, ובדרך כלל גם בעומס רגשי. מצב זה שוחק את הגוף ואת 
הנפש עוד יותר, תהליך שיכול להתבטא בכמה מחלות גופניות, כולל 
לחץ דם גבוה ומחלות לב, ובמגוון בעיות פסיכולוגיות, כולל חרדה, 

דיכאון, התמכרות, פסיכוזה, אלימות ואובדנות.
לא במפתיע זוגות הנשואים באושר חווים את הבעיות הללו בשיעור 
נמוך הרבה יותר. הם גם בדרך כלל מודעים יותר לבריאותם מאשר 
מקפידים  לזה,  זה  דואגים  הזוג  בני  כי  משערים  החוקרים  אחרים. 

להיבדק, ליטול תרופות, לאכול נכון וכדומה.

 אנשים הנשארים נשואים
 חיים בממוצע בין ארבע לשמונה שנים יותר.

אבל יש יותר ויותר ראיות לכך שנישואים טובים יכולים לשמור על 
ישיר של מערכת החיסון, המובילה את  ידי שיפור  גם על  הבריאות 
החוקרים  האחרונים  העשורים  בשני  מחלות.  נגד  הגוף  של  המאבק 
למדו שגירושים עשויים לדכא את תפקוד המערכת החיסונית. באופן 
להילחם  החיסונית  המערכת  של  ביכולתה  הזו  הירידה  תיאורטי, 
בפולשים מן החוץ מותירה את האדם פגיע ליותר מחלות מידבקות 
וליותר סוגים של סרטן. היום אנחנו סבורים שהדבר פועל גם בכיוון 
ההפוך. לא רק שהמערכת החיסונית של אנשים הנשואים באושר אינה 

נחלשת, היא אף מתחזקת.
כאשר הערכנו את התגובות החיסוניות של 50 זוגות ששהו בלילה 
זוגות שהיו מרוצים  במעבדת־האהבה, מצאנו הבדל בולט מאוד בין 
מחיי הנישואים שלהם לבין זוגות שתגובתם הרגשית זה לזה הייתה 
נייטרלית וזוגות לא מאושרים. באופן ספציפי, השתמשנו בדגימות דם 
של כל הנבדקים, כדי לבדוק את התגובה של תאי דם לבנים מסוימים 
בדמם - אמצעי ההגנה העיקרי של המערכת החיסונית; באופן כללי, 
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כאשר גברים ונשים הנשואים באושר נחשפו לפולשים חיצוניים, הם 
הציגו שגשוג רב יותר של אותם תאי דם לבנים ביחס לנבדקים אחרים.
החוקרים ג'ניס קיקולט־גלייזר ורון גלייזר בחנו את היעילות של 
כיאה  אשר  הטבעי,  ההרג  תאי  החיסון:  מערכת  של  אחרים  לוחמים 
תאים  )למשל,  שינוי  עברו  או  שנפגעו  גוף  תאי  מחסלים  לשמם 
מזוהמים או סרטניים( וכן ממעיטים את גדילתם של תאים סרטניים. 
גם כאן, בקרב נבדקים המרוצים מהנישואים שלהם, נמצאו תאי הרג 

טבעי יעילים יותר בהשוואה לנבדקים אחרים.
הזה  החיזוק  כי  לפני שנוכל לקבוע  נוספים  לנו מחקרים  דרושים 
נישואים  שבאמצעותם  המנגנונים  אחד  הוא  החיסון  מערכת  של 
הוא  שחשוב  מה  אבל  החיים.  ולתוחלת  לבריאות  תורמים  טובים 
היתרונות  את  מציעים  אכן  טובים  נישואים  חיי  כי  יודעים  שאנחנו 
היו משקיעים  גופני  הללו. לפעמים אני חושב שאם מכורים לכושר 
 - ביום  דקות   20 נניח,   - שלהם  השבועי  האימון  רק עשירית מזמן 
בעבודה על הנישואים שלהם במקום על הגוף שלהם, הם היו מועילים 

לבריאותם פי שלושה מאשר בשיעור אירובי או על ההליכון.
 כאשר נישואים מתקלקלים, בני הזוג אינם היחידים שסובלים מכך - 
חובה,  בגן  ילדים   63 בקרב  שערכתי  במחקר  נפגעים.  הילדים  גם 
הילדים שגדלו בבתים עם עוינות גדולה בין בני הזוג הציגו רמות 
איננו  האחרים.  לילדים  ביחס  דחק  הורמוני  של  גבוהות  כרוניות 
בטווח  הילדים  של  בריאותם  על  ישפיע  הזה  הדחק  כיצד  יודעים 
קיצוני  לדחק  הזה  הביולוגי  שהסימן  יודעים  אנחנו  אבל  הארוך, 
לגיל  שהגיעו  עד  אחריהם  עקבנו  בהתנהגותם.  גם  ביטוי  לידי  בא 
נעדרו  הללו  הילדים  גילם,  בני  לילדים אחרים  וגילינו שביחס   ,15
הרבה יותר מבית־הספר, וחוו יותר דיכאון, דחייה חברתית, בעיות 
ואפילו  בלימודים  נמוכים  הישגים  תוקפנות(,  )בפרט  התנהגותיות 

נשירה מבית־הספר.
אחד המסרים החשובים העולים מן הממצאים הללו הוא שאין זה 
ילדים  כשמגדלים  הילדים.  בשביל  רעים  בנישואים  להישאר  חכם 
בבית ששוררת בו עוינות, הילדים נפגעים. גירושים שקטים עדיפים 
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על הסערות האינסופיות של נישואים לא מוצלחים. אך למרבה הצער, 
גירושים רבים אינם שקטים. לעיתים קרובות מדי קיימת טינה הדדית 
ילדים במשפחות  והיא נמשכת גם לאחר הפרידה. לכן  בין ההורים, 
גרושות נפגעים לעיתים לא פחות מילדים הלכודים באש הצולבת של 

חיי הנישואים האומללים של הוריהם.

מחקר חדשני, ממצאים מהפכניים

בכל הנוגע להצלת הנישואים, ההימור גבוה עבור כל בני המשפחה. 
אבל למרות החשיבות המתועדת של שביעות רצון מהנישואים, כמות 
יציבים  נישואים  על  לשמירה  ביחס  מדעית  המבוססים  המחקרים 
לפני  נישואים  לחקור  כשהתחלתי  מפתיעה.  במידה  קטנה  ושמחים 
יותר מארבעה עשורים, אפשר היה להחזיק את כל הנתונים המדעיים 
ממצאים  פירושם  טובים"  "נתונים  אחת.  ביד  נישואים  על  הטובים 
במדע  השיטות המשמשות  כמו  קפדניות,  מדעיות  בשיטות  שנאספו 
הרפואה. כך למשל, מחקרים רבים על אושר בחיי הנישואים נערכו 
הדיווח  "שיטת  מכונה  זו  גישה  שאלונים.  חלוקת  ידי  על  ורק  אך 
העצמי", ואף על פי שהיא שימושית, היא מוגבלת למדי. איך אפשר 
X לדעת האם אישה מאושרת רק מפני שהיא סימנה על גבי הטופס
למשל,  מתעללות,  יחסים  במערכות  נשים  "מאושרת"?  במשבצת 
מדרגות בשאלונים גבוה מאוד את שביעות הרצון מהנישואים. רק אם 
והיא מרואיינת לבדה,  האישה הסובלת מהתעללות מרגישה בטוחה, 

היא עשויה לחשוף את האמת על נישואיה.
כדי להתמודד עם מיעוט זה של מחקרים איכותיים, עמיתיי ואני 
שיטות  עם  בשילוב  נישואים  לחקר  מסורתיות  בגישות  השתמשנו 
חדשניות ומעמיקות יותר. עקבנו אחרי גורלם של 700 זוגות בשבעה 
מחקרים שונים. לא הסתכלנו רק על זוגות טריים, אלא גם על זוגות 
בנישואים ארוכים שהוערכו לראשונה בשנות הארבעים או השישים 
לחייהם. כמו כן, ניתחנו זוגות שבדיוק נולד להם הילד הראשון וזוגות 
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שילדיהם בגיל הגן ובגיל ההתבגרות. בחנו את מערכות היחסים של 
זוגות בעלי רקע, גזע, מוצא אתני ונטייה מינית מגוונים.

מעמיקים,  ראיונות  כללו  שלי  הטווח  ארוכי  המחקרים  מרבית 
הנישואים  חיי  של  ההיסטוריה  את  הזוג  בני  בפניי  פרשו  שבמהלכם 
שלהם, את הפילוסופיה שלהם על מערכות יחסים, ואת נקודת המבט 
שלהם על נישואים של אחרים, כולל של הוריהם. צילמתי אותם בווידיאו 
משוחחים זה עם זה על היום שעברו, דנים בנושאים שנויים במחלוקת 
בנישואים שלהם, וכן מדברים על נושאים משמחים. כדי לקבל תמונה 
פיזיולוגית של מידת הלחץ או הרוגע שהם מרגישים, מדדתי להם לכל 
אורך הפעילויות המוקלטות הללו את הדופק, לחץ הדם, מידת ההזעה, 
הללו,  בכל המחקרים  והחיסוני.  ההורמונלי  את התפקוד  וכן  הנשימה 
הראיתי את ההקלטות לבני הזוג וביקשתי מהם לחוות את דעתם מנקודת 
המבט שלהם על מה שהם חשבו או הרגישו כאשר הדופק שלהם או לחץ 
הדם שלהם עלה פתאום בזמן השיחה. אחר כך המשכתי לעקוב אחרי 
כדי  המחקר  לסוף  עד  בשנה  פעם  לפחות  קשר  איתם  ויצרתי  הזוגות, 

לראות מה מצבה של מערכת היחסים שלהם.

שיעור הפרידות בקרב זוגות המשתתפים 
בסדנה שלי הוא כמחצית משיעור הפרידות 

בטיפול זוגי סטנדרטי.

עמיתיי ואני היינו החוקרים הראשונים שערכו תצפית וניתוח יסודיים 
ראשונה  הצצה  סיפקו  שלנו  הנתונים  נשואים.  זוגות  בקרב  כך  כל 
התוצאות  הנישואים.  חיי  של   - ולאנטומיה   - הפנימיים  למנגנונים 
שלי  העקרונות  לשבעת  הבסיס  הן  האישיות,  דעותיי  ולא  הללו, 
לנישואים מאושרים. העקרונות הללו הם אבני הפינה של טיפול זוגי 
ביותר שפיתחתי עם אשתי, הפסיכולוגית הקלינית  ויעיל  טווח  קצר 

ד"ר ג'ולי גוטמן.
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הגיעו  כולם  כמעט  שלנו.  בתוכניות  כיום  משתתפים  זוגות  אלפי 
אלינו משום שחיי הנישואים שלהם עלו על שרטון - חלקם היו על סף 
גירושים. רבים הטילו ספק באפשרות שסדנה אחת פשוטה, המבוססת 
שלהם.  היחסים  במערכת  שינוי  לחולל  תוכל  העקרונות,  שבעת  על 
למרבה המזל, הספקנות הייתה חסרת בסיס. הממצאים שלנו מראים 
שהסדנאות הללו מחוללות שינוי עמוק ומשמעותי בחייהם של הזוגות 

המשתתפים בהן.
בכל הנוגע לקביעת יעילותו של טיפול זוגי, נראה כי שנה אחת היא 
נקודת האל־חזור. כעבור שנה, זוגות שייפרדו למרות הטיפול - כבר 
נפרדו. הזוגות המשמרים את התועלת שהפיקו מהטיפול לאורך השנה 
הראשונה, בדרך כלל ימשיכו ליהנות ממנה בטווח הארוך. לכן העמדנו 
את הסדנאות שלנו במבחן במשך שנה, וערכנו מעקב נרחב אחרי 640 
זוגות, מעקב שנמשך 12 חודשים. אני שמח לדווח על שיעור הצלחה 
של כ-75 אחוזים. אני שמח עוד יותר לדווח על שיעור נמוך מאוד של 
זוגי התנהגותי  פרידות, 20 אחוזים )שיעור הפרידות הארצי בטיפול 
סטנדרטי הוא 30 עד 50 אחוזים(. מצאנו כי בתחילת הסדנאות שלנו, 
גבוה מאוד לגירושים, אבל במעקב  היו בסיכון  27 אחוזים מהזוגות 
לאחר 12 חודשים, אחרי תשעה טיפולים, השיעור ירד ל-7 אחוזים. 
מפגשים  בתשעה  שהשתתפו  זוגות  בקרב  אחוזים  ל-4  צנח  הסיכון 
נוספים של טיפול זוגי. יתרה מזאת, מצאנו שסדנאות המניעה, שבהן 
זוגות עובדים על מערכת היחסים שלהם לפני שהיא נפגעת מעימות 
בין בני הזוג, היו יעילות פי שלושה בהשוואה לסדנאות שנועדו לטפל 

בזוגות שנישואיהם כבר היו בצרות.

מדוע רוב הטיפולים הזוגיים נכשלים?

לאלה  דומים  לממצאים  נוספות  מעבדות  הגיעו  האחרונות  בשנים 
בעיות  של  ולמניעה  הזוגי  הטיפול  לשיפור  שיטות  ופיתחו  שלנו, 
במערכת היחסים. אבל למרות העלייה ההדרגתית בגישות שימושיות 
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טיפול שאינו  מציעים  עדיין  הזוגיים  המטפלים  רוב  תקווה,  ומלאות 
עוסק בדברים המרכזיים שבזכותם מערכת יחסים ארוכת טווח מחזיקה 
על  לשמור  כיצד  בשאלה  יותר  מתקדמת  להבנה  להגיע  כדי  מעמד. 
מערכות יחסים משגשגות, עלינו להיפרד מכמה אמונות עתיקות יומין 

ביחס לנישואים ולגירושים.
שלכם,  היחסים  במערכת  קשיים  חוויתם  או  חווים  אתם  אם 
בטח שמעתם המון עצות. לפעמים נראה כאילו כל מי שהיה פעם 
נשוי, או מכיר מישהו שהיה נשוי, חושב שיש בידיו סוד להבטחת 
בין שמקורם בפסיכולוג  רוב הרעיונות הללו,  נצחית. אבל  אהבה 
שגויים  המקומי,  בקניון  חכמה  במניקוריסטית  או  בטלוויזיה 
מיסודם. רבים מהרעיונות הללו, גם כאלו שהועלו תחילה על ידי 
תיאורטיקנים מוכשרים, הופרכו - או שמן הראוי להפריכם. אבל 
הם הוטמעו עמוק כל כך בתרבות הפופולרית, עד שאין לכם כל 

דרך לדעת זאת.
אולי המיתוס הגדול מכולם הוא שתקשורת - ובאופן יותר ספציפי, 
ללמוד לפתור קונפליקטים - היא דרך המלך לרומנטיקה ולנישואים 
ארוכים ומאושרים. תהיה אשר תהיה הנטייה התיאורטית של מטפל 
זוגי, בין שאתם בוחרים בטיפול קצר טווח או ארוך טווח, ובין שאתם 
למדי:  אחיד  המתקבל  המסר  יחסים,  מערכות  על  בלוגים  קוראים 
תלמדו לתקשר טוב יותר. קל להבין מדוע הגישה הזו צברה פופולריות 
)אשר  בקונפליקט  מוצאים את עצמם  הזוגות  רוב  גורפת. כאשר  כה 
כשתיקה  או  דרמטי,  צרחות  כקרב  קצרה,  כמריבה  ביטוי  לידי  בא 
במריבה.  לנצח  כדי  מותניו  את  הזוג משנס  מבני  אחד  כל  מאובנת(, 
בני הזוג מתמקדים כל כך ברגשותיהם הפגועים, בניסיון להוכיח שהם 
צודקים ובן או בת הזוג שלהם טועה, או בלהמשיך להפנות זה לזה 
לקריסת  מידרדרת  או  משתבשת  ביניהם  עד שהתקשורת  קרה,  כתף 
מערכות מוחלטת. לכן נשמע הגיוני שהקשבה רגועה ואוהבת לנקודת 
המבט של האחר תעזור לזוגות למצוא פתרונות ולשמר את שלמות 
ולשיטות  הקשבה  למיומנויות  חשוב  מקום  יש  ואכן,  נישואיהם. 
לפתרון קונפליקטים בבנייה ובשימור של מערכת יחסים. אבל לעיתים 
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קרובות מדי הגישות הללו נתפשות כחזות הכול, כדבר היחיד שבני 
הזוג צריכים כדי להצליח, וזוגות שאינם פותרים "נכונה" את הבעיות 
שלהם נחשבים למקרה אבוד. אבל אף אחת מן התפישות הללו אינה 

מדויקת.
השיטה המומלצת השכיחה ביותר לפתרון קונפליקטים - המשמשת 
"הקשבה  נקראת   - הזוגיים  רוב המטפלים  או אחרת את  כזו  בגרסה 
פעילה". כלומר, המטפל מעודד את בני הזוג לנסות לדבר זה עם זה 
בצורת שיח מסוימת. נניח שריק כועס על כך שג'ודי עובדת עד מאוחר 
כמעט כל ערב. המטפל יבקש מריק לנסח את התלונות שלו כמשפטים 
שהנושא שלהם הוא "אני", והם מתמקדים במה שהוא מרגיש, במקום 
להטיח האשמות בג'ודי. ריק יתאר מה הוא מרגיש: "אני מרגיש בודד, 
וזה יותר מדי בשבילי כשאני בבית לבד עם הילדים בערב, בזמן שאת 
עובדת עד מאוחר," במקום להטיח האשמות: "זה אנוכי מצידך לעבוד 

מאוחר כל יום ולצפות ממני לטפל בילדים לבד."
אחר כך ג'ודי תתבקש לנסח מחדש את התוכן ואת הרגשות שבמסר 
של ריק, ולשאול אותו האם היא ניסחה מחדש באופן המשקף נכונה 
כן,  )כך היא מראה שהיא מקשיבה לו באופן פעיל(. כמו  את דבריו 
המסר  את  לריק  להעביר   - שלו  הרגשות  את  לאשר  מתבקשת  היא 
שהרגשות שלו לגיטימיים בעיניה, שהיא מכבדת אותו ומזדהה איתו, 
למשל:  לומר,  יכולה  היא  שונה.  בעניין  שלה  המבט  נקודת  אם  גם 
מאוחר."  עד  עובדת  כשאני  הילדים  עם  לבד  להיות  לך  קשה  "בטח 
ג'ודי מתבקשת להשהות את השיפוט שלה, לא להתווכח ולהציג את 
הוא  אותך"  מבין/ה  "אני  להתגונן.  בלי  ולהגיב  שלה,  המבט  נקודת 
צירוף שכיח בהקשבה פעילה. "אני מרגיש את הכאב שלך" הוא אולי 

המשפט הזכור ביותר של השיטה.
ביניהם מנקודת  זוגות להסתכל על חילוקי הדעות  כאשר מכריחים 
מבטו של האחר, הבעיות אמורות להיפתר ללא כעס. גישה זו מומלצת 
 פעמים רבות ללא תלות בסוגיה המסוימת שבני הזוג מתמודדים איתה - 
בין  לפערים  נוגע  שהוא  ובין  הקניות  לעלות  נוגע  שהקונפליקט  בין 
פלא  כתרופת  רק  לא  משּווק  קונפליקטים  פתרון  בחיים.  המטרות 
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המתאימה לכל נישואים שעלו על שרטון, אלא גם כשיקוי קסם שיכול 
למנוע ערעור עתידי של נישואים טובים.

מנין הגיעה הגישה הזאת? חלוצי הטיפול הזוגי גיבשו את השיטה 
 Carl( על סמך השיטות ששימשו את הפסיכותרפיסט קארל רוג'רס
פי  על  הפסיכולוגי  הטיפול  פרטני.  פסיכולוגי  לטיפול   )Rogers
האסכולה של רוג'רס פרח בשנות השישים של המאה ה-20, וגם היום 
עוד משתמשים בו במידה זו או אחרת. על פי הגישה שלו, יש להגיב 
באופן לא שיפוטי ומכיל לכל הרגשות והמחשבות שהמטופל מביע. 
למשל, אם מטופל אומר: "אני פשוט שונא את אשתי, היא כזאת כלבה 
נודניקית," המטפל מהנהן ואומר משהו כמו: "ממה שאתה אומר, אני 
מבין שאתה חושב שאשתך מנדנדת לך ושאתה שונא את זה." המטרה 
לחקור את  בטוח  ירגיש  כדי שהמטופל  סביבה אמפתית,  ליצור  היא 

מחשבותיו ואת רגשותיו הפנימיים ולדבר גלויות עם המטפל.
כיוון שבאופן אידאלי, גם נישואים הם מערכת יחסים שבה אנשים 
מרגישים בטוחים להיות עצמם, הגיוני לאמן זוגות בהבנה ללא תנאי 
מהסוג הזה. פתרון קונפליקטים הוא ללא ספק פשוט יותר, אם כל צד 

מביע אמפתיה כלפי נקודת המבט של הצד האחר.
פעילה,  בהקשבה  ורק  אך  מתמקד  הטיפול  שכאשר  היא  הבעיה 
זוגי שנערך במינכן  פתרון הקונפליקטים לא מצליח. מחקר בטיפול 
אחרי  גם  כי  מצא  ועמיתיו   )Kurt Hahlweg( הלווג  קורט  ידי  על 
שימוש בשיטות של הקשבה פעילה, הזוג הממוצע עדיין חש מועקה. 

הזוגות המעטים שהפיקו תועלת מן הטיפול נפרדו בתוך שנה אחת.
הזוגיים  הטיפולים  מן  לרבים  שלנו,  המחקר  את  כשהתחלנו 
המבוססים על פתרון קונפליקטים היה שיעור גבוה מאוד של פרידות. 
ניל  ידי  על  בוצע  הזה  מהסוג  ביותר  הטוב  הזוגי  הטיפול  למעשה, 
ג'ייקובסון )Neil Jacobson(, וגם לו היו רק 35 עד 50 אחוזי הצלחה. 
במילים אחרות, המחקרים שלו הראו שרק 35 עד 50 אחוזים מהזוגות 
חוו שיפור משמעותי בחיי הנישואים שלהם כתוצאה מהטיפול. כעבור 
שנה, פחות מחצי מתוך הקבוצה הזאת - רק 18 עד 25 אחוזים מכלל 
הזוגות שהגיעו לטיפול - המשיכו לשמר את התועלת שהפיקו ממנו. 
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לפני כמה זמן, כתב־העת 'קונסיומר ריפורט' של ארגון הצרכנים, ערך 
סקר עם מדגם גדול מתוך כלל חברי הארגון ושאל אותם על הניסיון 
שלהם עם טיפולים פסיכולוגיים מכל הסוגים. רוב המטפלים קיבלו 
ציון גבוה מאוד בשביעות הרצון של המטופלים - מלבד המטפלים 
הזוגיים שקיבלו ציונים נמוכים. סקר זה אמנם לא נחשב למחקר מדעי 
כבר  בתחום  המקצוע  אנשי  שרוב  מה  את  אישש  הוא  אבל  מעמיק, 

ידעו: בטווח הארוך, טיפול זוגי לא עוזר לרוב הזוגות.
ייעוץ המסתמך אך ורק  כשחושבים על זה, לא קשה לראות מדוע 
על הקשבה פעילה כדי להציל מערכות יחסים במשבר נכשל לעיתים 
הלב  מכל  להקשיב  יכולתה  כמיטב  עושה  אולי  ג'ודי  כך.  כל  קרובות 
לתלונותיו של ריק, אבל היא לא מטופלת המקשיבה למטופל שמתלונן 
על צד שלישי. האדם שבן זוגה מלכלך עליו מאחורי כל משפטי ה"אני" 
האלה זו היא! יש אנשים שיכולים לקבל באצילות כל ביקורת - למשל 
הדלאי לאמה. אבל לא סביר להניח שאתם או בני הזוג שלכם נשואים 
לאיש כזה )גם בטיפול בשיטת רוג'רס, כאשר המטופל מתחיל להתלונן 
טיפולית  לגישה  האמפתית  מהגישה  עובר  המטפל  שלו,  המטפל  על 
אחרת(. הקשבה פעילה דורשת מזוגות לבצע פעלולים רגשיים ברמה 

אולימפית, גם כאשר מערכת היחסים שלהם בקושי מקרטעת.
אני לא טוען שאימות הטענות, הקשבה פעילה ו"משפטי אני" הם 
חסרי תועלת. כל הדברים האלה יכולים לעזור לנו כשאנחנו מנסים 
להשתמש  לזוגות  להמליץ  נוהג  אני  גם  למעשה,  קונפליקט.  לפתור 
 - ספציפיות  הנחיות  פי  ועל  קלות  התאמות  עם   - האלה  באמצעים 
כפי שתראו בהמשך הספר. אבל יש כאן מלכוד: גם אם האסטרטגיות 
הללו "משפרות" את הריבים או מורידות את תדירותם, אין בהן די 
כדי להציל את הנישואים שלכם. לשם כך תזדקקו לשבעת העקרונות.

 גם זוגות מאושרים יכולים לריב 
בקולי קולות - ויכוחים קולניים לא בהכרח 

פוגעים בחיי הנישואים.
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שלהם  הנישואים  גורל  אחרי  ועקבתי  זוגות  כ-700  שחקרתי  אחרי 
במשך יותר מ-20 שנה, אני מבין שהגישה המקובלת לייעוץ זוגי אינה 
יעילה, לא רק משום שלרוב הזוגות כמעט בלתי אפשרי להצליח כך, 
אלא חשוב יותר - משום שפתרון קונפליקטים מוצלח אינו המפתח 
המחקר  של  ביותר  הממצאים המדהימים  אחד  מוצלחים.  לנישואים 
שלנו הוא שכאשר זוגות עם נישואים מדהימים כועסים, הם כמעט אף 

פעם לא עושים משהו שדומה ולו במעט להקשבה פעילה.
הנה למשל זוג אחד שחקרנו, בל וצ'רלי. אחרי יותר מ-45 שנות 
הביאו  שהם  כך  על  מצטערת  שהיא  לצ'רלי  בל  הודיעה  נישואים, 
התגלגלה  ומשם  מאוד,  אותו  הטרידה  שלה  האמירה  לעולם.  ילדים 
ביניהם שיחה שהפרה את כל הכללים של הקשבה פעילה. הדיון אינו 
כולל קבלה ואישור או אמפתיה - שניהם קופצים ישר למים העמוקים 

ושוטחים את טענותיהם.

את חושבת שמצבך היה טוב יותר, אם הייתי תומך ברצון שלך  צ'רלי: 
לא להביא ילדים לעולם?

ללדת ילדים היה בשבילי עלבון גדול, צ'רלי. בל:  
לא. רגע אחד. צ'רלי:  

לצמצם אותי לרמה הזאת! בל:  
אני לא מצמ... צ'רלי:  

כל כך רציתי לחלוק איתך את החיים שלי. במקום זה נהפכתי  בל:  
למשרתת.

רגע, רגע, חכי. אני לא חושב שזה כל כך פשוט לא להביא ילדים  צ'רלי:  
לעולם. אני חושב שאת מתעלמת מהרבה דברים ביולוגיים.

תסתכל על כל הזוגות הנשואים המאושרים שאין להם ילדים. בל:  
מי? צ'רלי:  

הדוכס והדוכסית מווינדזור! בל:  
)נאנח עמוקות(: נו, באמת! צ'רלי  

הוא היה המלך! הוא התחתן עם אישה שיש לה ערך. היו להם  בל:  
חיי נישואים מאושרים מאוד.
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הדוגמה הזאת לא הוגנת. קודם כול, היא הייתה בת 40. זה לא  צ'רלי:  
אותו דבר.

היא לא הביאה ילדים לעולם. והוא התאהב בה לא בגלל שהיא  בל:  
עמדה להתרבות.

להביא  מאוד  חזק  ביולוגי  דחף  שיש  בל,  היא,  העובדה  אבל  צ'רלי:  
ילדים לעולם.

מעליב אותי לחשוב שהביולוגיה שולטת בי.  בל:  
מה אני יכול לעשות! צ'רלי:  

טוב, בכל אופן, אני חושבת שהיינו חוגגים בלי ילדים. בל:  
טוב, אני חושב שחגגנו גם עם הילדים. צ'רלי:  

אני לא חגגתי. בל:  

צ'רלי ובל אולי לא נשמעים כמו "זוג השנה", אבל הם נשואים באושר 
כבר יותר מארבעה עשורים. שניהם אומרים שהם מרוצים מאוד מחיי 

הנישואים שלהם ושהם מסורים זה לזה.
אבל  שנים.  כבר  כאלה  בוטים  ויכוחים  מנהלים  שהם  ספק  אין 
דנים  הם  השיחה  בהמשך  בכעס.  מסתיימים  לא  האלה  הוויכוחים 
בשאלה מדוע בל מרגישה כך לגבי האימהות. החרטה העיקרית שלה 
כך  על  לה  צר  צ'רלי.  עם  לבלות  יותר  פנויה  הייתה  לא  היא שכאם 
בין  וצחוק  חיבה  הרבה  יש  ועייפה.  עצבנית  כך  כל  הייתה  שתמיד 
בל היא  של  התחתונה  השורה  הנושא.  את  מלבנים  כשהם  השניים 
שהיא אוהבת את צ'רלי כל כך, עד שהיא מצטערת שלא בילתה איתו 
יותר לאורך השנים. מן הסתם, משהו חיובי מאוד קורה בין השניים, 
משהו שמתגבר על סגנון הריב שלהם. יהיה ה"משהו" הזה אשר יהיה, 
לזוגות  לעזור  יכול  לא  "טובות"  במריבות  רק  המתמקד  זוגי  טיפול 

אחרים להתחבר אליו.

���� ��������.indd   45 12/05/2019   22:07



46 | שבעת העקרונות לנישואים מאושרים

לנפץ עוד מיתוסים על הנישואים

הרעיון שאפשר להציל את הנישואים רק על ידי תקשורת רגישה יותר 
הוא ככל הנראה התפישה השגויה השכיחה ביותר באשר לנישואים 
מאושרים - אבל היא לא היחידה. לאורך השנים נתקלתי במיתוסים 
רבים אחרים, שהם לא רק כוזבים אלא עשויים אף להיות הרסניים. 
המיתוסים הללו מסוכנים, מפני שהם יכולים להוביל זוגות בדרך הלא 
- לשכנע אותם שהנישואים שלהם הם מקרה  או חמור מכך  נכונה, 

אבוד. המיתוסים השכיחים כוללים, בין היתר:
הנישואים.  חיי  את  הורסות  אישיּות  הפרעות  או  נוירוזות 
מחקרים מצאו קשר קלוש ביותר בין נוירוזות שגרתיות לבין כישלון 
עניינים  יש  שלכולנו  היא  לכך  הסיבה  הרומנטית.  האהבה  בתחום 
הגורמים  את  מכנים  אנו  רציונלי.  באופן  אליהם  מתייחסים  שאיננו 
 Tom( ברדבורי  מטום  ששאלנו  מושג  מתמשכות",  "חולשות  הללו 
Bradbury( מ'אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס'. החולשות הללו 
לא בהכרח מפריעות לחיי הנישואים, כל עוד לומדים לזהות אותן ולא 
 לעורר אותן בבן הזוג. כך למשל, לסם קשה להתמודד עם סמכות - 
שתלטנית,  זוג  לבת  נשוי  היה  אילו  בוס.  תחת  לעבוד  שונא  הוא 
שמתייחסת  למייגן,  באושר  נשוי  הוא  אבל  הרסניות.  היו  התוצאות 

אליו בגובה העיניים ואינה מנסה להשתלט עליו.
בחיי  מבעיות  סובל  שכן  אחר  זוג  לבין  ומייגן  סם  בין  השוו 
מפלרטט  ויין  בעלה  נטישה.  עמוק מפני  פחד  יש  לג'יל  הנישואים. 
ללא בושה במסיבות, אף על פי שהוא מסור ונאמן לאשתו. כשהיא 
מתלוננת בפניו, הוא מתעקש שהיא צריכה להירגע ולתת לו ליהנות 
וחוסר   - שלו  הפלירטוטים  אבל  שלו.  מזיקה  הבלתי  מההתנהגות 
בני  את  ומניעים  ג'יל  על  מאיימים   - אותם  להפסיק  שלו  הנכונות 
הזוג להיפרד, ובסופו של דבר להתגרש. כלומר, נוירוזות לא חייבות 
להרוס את חיי הנישואים. אם אנחנו יכולים להתאים את עצמנו לצד 
ובאכפתיות,  בחיבה  בכבוד,  אליו  ולהתייחס  האחר  של  ה"משוגע" 

הנישואים שלנו ישגשגו.
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רעים  אנשים  אינכם  אחר.  עניין  הן  כמובן,  חמורות,  נפש  מחלות 
זוג המתמודדים עם  אם אתם מסיימים מערכת יחסים עם בן או בת 
עצמאי.  באופן  ולתפקד  לחשוב  מסוגלים  ואינם  קשה  נפשית  מחלה 
עם זאת, רוב הזוגות מתקשים למצוא את דרכם בתחום הביניים: כיצד 
מתמודדים עם בעיות בבריאות הנפש שהן מאתגרות מאוד במערכת 
להתמודד  מצליחות  אחרות  יחסים  שמערכות  בעוד  שלכם,  היחסים 
פוביות,  קליני,  דיכאון  התמכרות,  כוללת  הזאת  הקטגוריה  איתן? 
תסמונת דחק פוסט־טראומטית והפרעות אישיות או מצב רוח חמורות. 
אם משהו מכל זה נשמע לכם מוכר, אל תסתמכו על הספר הזה לבדו 
כדי לקבל החלטות באשר לעתיד. פנו לייעוץ ולתמיכה מקצועיים של 

מומחה מיומן בתחום בריאות הנפש.
תלוי  הכול  הזוגיות.  את  משמרים  משותפים  עניין  תחומי 
בעל  אם  הללו.  העניין  בתחומי  העיסוק  בעת  שלכם  באינטראקציה 
על  בשלווה  יחד  להחליק  מסוגלים  שיט קיאקים  שאוהבים  ואישה 
שלהם  החיבה  את  ומעמיק  מעשיר  שלהם  המשותף  התחביב  המים, 
ואת העניין שלהם זה בזה. אבל אם הבילוי המשותף זרוע משפטים 
לא  בתחביב המשותף  העיסוק  אזי  חותרים, טמבל!",  ככה  "לא  כמו 

בדיוק מועיל למערכת היחסים.
יד רוחצת יד. יש חוקרים הסבורים שההבדל בין נישואים טובים 
באופן  מגיבים  הזוג  בני  טובים  שבנישואים  הוא  כושלים  לנישואים 
במטלות  עוזר  האחד  כאשר  האחר.  של  החיוביות  לפעולות  חיובי 
הזוג  למעשה,  הלאה.  וכן  מודע,  באופן  טובה  מחזיר  האחר  הבית, 
מתפקד על סמך הסכם בלתי כתוב, שלפיו יש להחזיר טובה על כל 
מילה טובה או על כל פעולה אדיבה. בנישואים גרועים, לעומת זאת, 
החוזה הזה מופר וכעס וטינה ממלאים את האוויר. התיאוריה גורסת 
כי אם מציגים לזוג המתקוטט את הצורך ב"חוזה" מסוג זה, ניתן לתקן 

את האינטראקציות בין בני הזוג.
סימן  הוא  מי־עשה־מה־בשביל־מי  של  רישום  לנהל  הצורך  אבל 
זוגות מאושרים, אף אחד אינו מכניס  לצרות בחיי הנישואים. בקרב 
כלים למדיח רק כדי לגמול לאחר שבישל, אלא בגלל מכלול הרגשות 
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החיוביים שיש לו כלפי בן או בת הזוג וכלפי מערכת היחסים. אם אתם 
מוצאים את עצמכם עסוקים בפנקסנות בתחום מסוים, סימן שמדובר 

בסוגיה מתוחה בחיי הנישואים שלכם.
יחסים  מערכות  הנישואים.  את  הורסת  מעימותים  הימנעות 
שנות   40 בכל  ישירים.  עימותים  ללא  גם  שורדות  רבות  מאושרות 
היחסים  מערכת  על  שיחה  ניהלו  לא  מעולם  ובטי  אלן  נישואיהם, 
קבלה  של  משפטים  מנסחים  כיצד  יודע  לא  מהם  אחד  אף  שלהם. 
ואישור. כשאלן כועס על בטי, הוא מדליק את ערוץ הספורט. כשבטי 
כועסת על אלן, היא נוסעת לקניון. הם ממשיכים בחייהם כאילו כלום 
הנישואים  לא קרה. אבל שניהם מצהירים שהם מרוצים מאוד מחיי 
שהם  משותפים,  ערכים  להם  שיש  זה,  את  אוהבים זה  שהם  שלהם, 
אוהבים לדוג ולטייל יחד, ושהם מאחלים לילדיהם נישואים מאושרים 

כפי שהיו להם לאורך השנים.
זוגות  יש  עימותים.  עם  להתמודד  שונות  דרכים  יש  שונים  לזוגות 
שנמנעים ממריבה בכל מחיר, אחרים מתווכחים הרבה, ואחרים מסוגלים 
לדבר על הבעיות שלהם ולמצוא פשרה בלי להרים את הקול. אין דרך 

אחת שהיא טובה יותר - כל עוד הדרך טובה בשביל שני בני הזוג.
ברוב  לגירושים.  הבסיסי  הגורם  הם  לנישואים  מחוץ  רומנים 
בני  הנישואים המעלות את  בחיי  הנכון. בעיות  הוא  המקרים, ההפך 
הזוג על הדרך המובילה לגירושים הן גם אלה ששולחות אחד מבני 
בדרך  לנישואים.  מחוץ  אינטימי  קשר  לחפש  שניהם(  את  )או  הזוג 
כלל בגידות אינן קשורות לסקס אלא לחיפוש אחר חברות, תמיכה, 
הבנה, כבוד, תשומת לב, דאגה ואכפתיות. באחד המחקרים המבוססים 
 )Lynn Gigy( ג'יג'י  לין  ידי  על  הגירושים,  ביותר שנערכו בתחום 
בקורטה  בגירושים'  הגישור  מ'פרויקט   )Joan Kelly( קלי  וג'ואן 
אמרו  הגרושים  והנשים  מהגברים  אחוזים   80 שבקליפורניה,  מדרה 
שהנישואים שלהם התפרקו מפני שבני הזוג התרחקו זה מזה בהדרגה 
שבן  הרגישו  לא  שהם  מפני  או  ביניהם,  הקרבה  תחושת  את  ואיבדו 
או בת הזוג שלהם אוהבים או מעריכים אותם. רק 20 עד 27 אחוזים 

מהזוגות אמרו שרומן מחוץ לנישואים נשא בחלק מהאשמה.
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גברים אינם "בנויים" לנישואים מבחינה ביולוגית. אחת ההשלכות 
של הרעיון שרומנים מחוץ לנישואים גורמים לגירושים, היא שגברים 
הם רודפי שמלות מטבעם, ולכן הם אינם מתאימים למערכות יחסים 
מונוגמיות. אבל יהיו אשר יהיו חוקי הטבע השולטים במינים אחרים, 
תלויה  אינה  אדם  בני  בקרב  לנישואים  מחוץ  רומנים  של  שכיחותם 
לבית,  מחוץ  עובדות  רבות  כשנשים  היום  בהזדמנויות.  אלא  במגדר 
שיעור הרומנים מחוץ לנישואים שלהם מרקיע שחקים. על פי מחקר 
של הסוציולוגית הבריטית אנט לוסון )Annette Lawson(, שהייתה 
בעבר חוקרת ב'אוניברסיטת קליפורניה' בברקלי, מאז שנשים רבות 
נכנסו לשוק העבודה, מספר הרומנים מחוץ לנישואים שנשים צעירות 
מנהלות גבוה מעט יותר ממספר הרומנים מחוץ לנישואים של גברים.
גברים ונשים מגיעים מכוכבי לכת שונים. על פי שפע של ספרים 
רבי־מכר, גברים ונשים אינם מסתדרים אלה עם אלה מפני שגברים הם 
"ממאדים" ונשים הן "מנוגה". אבל זוגות הטרוסקסואליים הנשואים 
באושר הם גם "זרים" זה לזה. ההבדלים בין המגדרים יכולים לתרום 

לבעיות בחיי הנישואים, אבל הם בפירוש אינם הגורם להם.

הגורם המכריע )ב-70 אחוזים מהמקרים( 
בשאלה האם נשים מרוצות מהסקס, 

מהרומנטיקה ומהתשוקה בחיי הנישואים 
שלהן הוא איכות הידידות בין בני הזוג. הגורם 

 המכריע )ב-70 אחוזים מהמקרים( 
בקרב הגברים הוא איכות הידידות בין בני 
הזוג. אז נראה שגברים ונשים בכל זאת 

מגיעים מאותו כוכב.

אני יכול להמשיך כך לנצח. הנקודה החשובה היא שיש הרבה מאוד 
מיתוסים באשר לחיי נישואים, אבל המידע השגוי שהם מציעים יכול 
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הנישואים  את  להציל  נואשות  המנסים  זוגות  של  ידיהם  את  לרפות 
שלהם. אם יש דבר אחד המשותף לכל המיתוסים האלה, זה שכולם 
לא  פשוט  שרובנו  ומכביד  מורכב  מוסד  הם  הנישואים  כי  טוענים 
מסוגלים לעמוד בדרישותיו. אני לא אומר שנישואים הם קלים. כולנו 
מערכת  לשמר  כדי  רצון  וכוח  נחישות  אומץ,  דורשים  שהם  יודעים 
בנויים,  טובים  נישואים  כיצד  נבין  כאשר  אבל  טווח.  ארוכת  יחסים 

יהיה לנו קל יותר להציל את הנישואים שלנו או לשמור עליהם.
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