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האנשים שמתנכרים לבני משפחתם ,ובעיקר להוריהם
מחקרים מהעת האחרונה מערערים על התפיסה כי קשרים משפחתיים אינם ניתנים לפירוק ,וטוענים כי ניתוק
בין בני משפחה – ובעיקר הורים וילדים  -אינו נדיר .מהן הסיבות האפשריות לכך
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תמונה קלסית של החגים :הורים ,ילדים ונכדים מתכנסים סביב השולחן בשביל לחגוג יחד ולהתעדכן במתרחש .אך לפעמים זה לא
מה שקורה .אחרי שנים של מרמור ,רבים מפסיקים לדבר עם הוריהם או להגיע הביתה לאירועים משפחתיים .לעתים ההורים
וילדיהם מסוכסכים עד כדי כך שהם מפסיקים להיות רצויים אלו בביתם של אלו .בחמש השנים האחרונות מצטיירת תמונה בהירה
יותר של ניכור משפחתי בעקבות תשומת הלב הרבה שחוקרים מקדישים למשבר זה .ממצאיהם מערערים על התפישה שקשרי
משפחה אינם ניתנים לפירוק וטוענים כי ניכור בתוכם אינו נדיר .באופן כללי ,ניכור משפחתי מוגדר כמצב שבו קרוב משפחה מחליט
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לנתק קשר עם קרוב משפחה אחר בגלל מערכת יחסים שלילית מתמשכת" .מי שמנסה ביודעין להתרחק ולהישאר מרוחק,
מתנכר" ,אומרת ד"ר כריסטינה שארפ ,עוזרת מרצה ללימודי תקשורת באוניברסיטת מדינת יוטה.

X R u

בנובמבר האחרון פרסמה ד"ר לוסי בלייק ,מרצה באוניברסיטת  Edge Hillבאנגליה ,סקירה של  51מחקרים על ניכור משפחתי
בכתב העת  .Journal of Family Theory & Reviewמחקרים אלה ,כתבה בלייק ,מעניקים לחוקרים בתחום המשפחה הזדמנות
"להבין יחסים משפחתיים כפי שהם ,ולא כפי שהם אמורים או יכלו להיות" .לא קיימים נתונים אמינים על ניכור משפחתי בארה"ב,
ולרוב קשה להבין מאין הוא נובע .אך ככל שרבים יותר חושפים בפומבי את יחסיהם עם משפחתם ,מופרכים כמה מיתוסים בתחום.
ההנחה שכל מערכת יחסים בין הורים לילדים תימשך כל החיים היא פשטנית בדיוק כמו ההנחה שזוג לא ייפרד לעולם.
מיתוס :ניכור משפחתי הוא מצב נדיר
על פי סקר ארצי מייצג שהזמין  ,Stand Aloneארגון צדקה שתומך באנשים שמנוכרים למשפחתם ,ב 8% 2014-מבין כ־2,000
בוגרים בריטים אמרו שניתקו קשר עם בן משפחה .ניתן לתרגם זאת לחמישה מיליון בני אדם .בנוסף 19% ,מהנשאלים בסקר אמרו
שהם לא בקשר עם משפחתם או שיש להם קרוב משפחה אחר כזה.

עוד כתבות בנושא
תפסיקו להיות סמרטוטים של הילדים k 03.10.2017

מיתוס :הניכור מתרחש בפתאומיות
ניתוק קורה בסופו של תהליך ארוך ומתמשך ולא מתרחש בבום .יחסי הורים-ילדים נשחקים עם הזמן ולא בן לילה .ד"ר קיילי
אגיליאס ,עובדת סוציאלית ומרצה באוניברסיטת ניוקאסל באוסטרליה שכתבה את הספר " "Family Estrangementשיצא
ב ,2016-גילתה כי "הקרע מתרחש במשך שנים ועשרות שנים .כל הכאב ,הפרות האמון ,הדברים שקרו  -מערערים את תחושת
הביטחון של האדם".
במסגרת מחקר שפורסם ביוני בכתב העת  Communication Researchשוחחה שארפ עם  52איש והתברר לה שהם התנכרו
להוריהם בדרכים רבות לאורך זמן .אחדים עברו להתגורר במקומות מרוחקים ,אחרים לא התאמצו יותר לממש את הציפיות
שלהוריהם היו מהם ,ונוספים העדיפו להגביל את שיחותיהם עם ההורים או בני משפחה אחרים או לצמצם את תדירות המפגשים
עמם .למשל ,אשה בת  48שבמשך  33שנים לא היה לה קשר עם אביה סיפרה שסירבה לבקרו בבית החולים לקראת מותו או
להשתתף בהלווייתו .צעיר בן  21סיפר כי אחרי שסיים את לימודיו בקולג' ,לא היה בקשר עם אביו אך כן התקשר לאמו ושלח לה
מסרונים" .אין ספק שאבא שם לב לכך וזה הפריע לו" ,סיפר .התנכרות היא תהליך מתמשך ,אומרת שארפ" ,קשה להתרחק ,וקשה
עוד יותר לשמור על הריחוק שהושג" .כך קרה גם לניקולאוס מאק ,עובד מדינה מאוטווה בן  .47שלוש שנים עברו מאז היה בקשר
עם הוריו ואחיו .אך הוא החל להתרחק מהם עשר שנים קודם לכן" .התרחקתי מכולם" ,סיפר .המזג של אביו גרם לו להיות מתוח
תמיד .בארוחות חג במיוחד חש חוסר נוחות ועם הזמן הפסיק להגיע אליהן .האב סירב להתראיין ורק אמר שאינו מחשיב יותר את
ניקולאוס לבנו.
מיתוס :יש סיבה ברורה לניכור
ניכור משפחתי נובע לרוב מגורמים רבים .במחקר שפורסם בכתב העת Australian Social Workב– 2014ראיינה אגיליאס 25
הורים אוסטרלים שלכל אחד מהם יש לפחות ילד אחד שמנוכר לו .בחלק מהמקרים דיווחו ההורים כי בנם או בתם העדיפו דבר מה
אחר על פניהם ,כגון בני זוג .במקרים אחרים הבן או הבת הענישו את ההורה על "תפיסה מוטעית" או חילוקי דעות על ערכים .רוב
ההורים העידו גם על מצב דחק מתמשך שגרם לניכור ,כגון אלימות במשפחה ,גירושים ובריאות לקויה .אחת הנשים סיפרה
לאגיליאס שלא דיברה עם בנה ואשתו שבע שנים משום שכאשר ביקשה מכלתה להביא קינוח למסיבה משפחתית ,היא הביאה
בכוונה את אותו קינוח שהיא הכינה .האשה ראתה זאת כ"סמל לזלזול מוחלט" ,סיפרה אגיליאס .עם הזמן חשפה האשה שהיו
גורמים נוספים שחיבלו ביחסים ,כגון ההרגשה שכלתה לעתים מנעה מנכדיה לבקרה ולא טיפלה כראוי בבנה .לדברי אגיליאס,
הקינוח היה סמל "הזלזול המצטבר" שחשה האשה.
מיתוס :הניכור נובע מגחמה
במחקר שפורסם ב 2015-בכתב העת  Australian Social Workדיווחו  26מבוגרים שחל ניכור בינם לבין הוריהם בשל שלוש
סיבות עיקריות :התעללות )ממילולית ועד לפיזית או מינית( ,הפרת אמונים )שמירה על סודות או גילויים( ,והורות גרועה )כגון
ביקורתיות מוגזמת ,ביוש הילדים או הפיכתם לשעירים לעזאזל( .שלוש הסיבות האלה אינן נפרדות ולעתים קרובות חופפות ,אמרה
אגיליאס .רוב המשתתפים במחקר אמרו שהתנכרותם באה בהמשך לילדותם ,שבה הקשרים עם הוריהם ,שלא היו זמינים פיזית או
רגשית ,היו לא טובים.
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מאק מספר שבילדותו לרוב נדרש לשמור על אחיו ואחותו הצעירים ,וכי כעס על כך עד כדי כך שהחליט לא להביא לעולם ילדים.
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הוא התרחק מהוריו במשך שנים ,אבל הקש ששבר את גב הגמל היה יום נישואיו .ב– 2014החליטו הוא וחברתו u
בעירייה.

הוא לא הזמין את משפחתו משום שזה היה אירוע לא רשמי וגם משום שחשש שאביו יפריע לטקס; אחיו התחתן לאחרונה בטקס
מסורתי ואביו נסוג מנאומו .הוא חשש שגם הפעם יקרה משהו דומה .לכן לא רצה להזמין את האב וחשב ששאר בני המשפחה
יסרבו לבוא בלעדיו" .זמן רב התעניתי בשאלה אם להזמין אותם ,ובסוף החלטתי שאני לא רוצה שיבואו" .לבני משפחתו נודע על
נישואיו מהפייסבוק .אחיו אמר לו שנפגע מכך .אחותו ואביו הבהירו לו שלא ידברו אתו יותר .כיום האח עדיין בקשר עמו ,לרוב
במסרים בפייסבוק ,אבל הם לא מדברים על שאר בני המשפחה.
פרסומת :איך פוטין היה מתמודד עם המאבק על הגז?
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