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בני ניצולי השואה חרדים יותר מאיום
הגרעין האיראני
ערב יום הזיכרון לשואה ,מחקר חדש באוניברסיטת
בראילן מגלה כי ילדיהם של ניצולי שואה חרדים יותר
מאיום הגרעין של איראן מאשר חבריהם שהוריהם אינם
ניצולי שואה
אסף גולן | 19:03 15/4/2015
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מחקר חדש שפורסם בגיליון האחרון של כתב העת של האיגוד
הפסיכולוגי האמריקאי ,בדק את השפעת איום הגרעין האיראני על
צאצאים של ניצולי שואה .מחבר מחקר ,ד"ר עמית שרירא מהחוג
המשולב למדעי חברה בבראילן ,בדק "תרחיש עוין" בקרב דור שני
לניצולי שואה" .תרחיש עוין" הוא מונח שנטבע על ידי החוקר הישראלי
פרופ' דוב שמוטקין ומתאר תרחיש אפשרי של איומים ממשיים או
פוטנציאליים לחייו של אדם.

שיחות הגרעין צילוםAFP :

ד"ר שרירא ערך את המחקר בקרב  106אנשים 63 ,מהם נולדו אחרי
מלחמת העולם השנייה )שהסתיימה בשנת  (1945ושהוריהם חיו תחת
משטר נאצי או פרונאצי .בקבוצה השנייה היו  43משתתפים שנולדו
לאחר  ,1945אבל הוריהם ,גם הם ממוצא אירופאי ,עלו לישראל לפני
המלחמה או נמלטו למדינות שלא היו תחת כיבוש נאצי.
שלושת הממצאים העיקריים של המחקר הראו:
(1בני הדור השני לניצולי השואה מפגינים עיסוק רב יותר באיום הגרעין
האיראני מאשר קבוצת ההשוואה.
(2בני הדור השני לניצולי השואה רגישים יותר לאיום גרעיני ,וככל שהם
מתעניינים בנושא ,גדלה רמת החרדה שלהם.
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(3בני הדור השני לניצולי השואה הפגינו חרדה גדולה יותר לעתיד
העולם באופן כללי  עולם של איומים וסכנות שיכולה לאיים עליהם.
כדי לחזק את ממצאי המחקר ,ביצע ד"ר שרירא מחקר זהה על מדגם
שני של  450אנשים )300
משתתפים בני הדור השני
לניצולי השואה ו 150
משתתפים ,בניהם של הורים
שלא חוו את השואה(.
התוצאות היו זהות וחיזקו את
מהימנות המחקר.
"בדור שני של ניצולי דור אנו
רואים לרוב חוסן נפשי והם
בדרך מוכיחים תפקוד טוב
יותר על בסיס יומי .אבל יש
להם נקודת תורפה שיכולה
לבוא לידי ביטוי בתקופות של לחץ" ,סיכם ד"ר שרירא.
 כדי לראות מה החברים שלך ממליצים.
המלץהירשם/י
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