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BADANA GRUPA 

H2: Doświadczanie zysków zasobowych łączy się w istotny sposób z niskim nasileniem 
PTSD u osób powracających z misji wojskowych. 

PROBLEM BADAWCZY 
 

Jakie istnieją związki między dystrybucją zasobów a nasileniem stresu pourazowego u osób powracających z misji wojskowych ?  

METODY BADAWCZE 
 
 

Zrewidowana Skala Wpływu Zdarzeń (Impact of Event Scale –Revised) 
 Daniel S. Weiss, Charles R. Marmar 
 wersja polska, Zygfryd Juczyński, Nina Ogińska-Bulik  
 
 
Ocena Zachowania Zasobów (Conservation of Resources  
Evaluation)  
 Stevan E. Hobfoll 
 

H1:Odczuwany poziom zasobów u osób powracających z misji wojskowych koreluje  
istotnie z nasileniem objawów PTSD. 

H3: Odczuwanie strat zasobowych istotnie koreluje z wysokim poziomem objawów  
stresu posttraumatycznego u wojskowych po powrocie z misji. 

 Powiększenie grupy badawczej 
 Zróżnicowanie grupy badawczej względem płci 
 Większe zróżnicowanie grupy badawczej względem rodzajów sił zbrojnych 
 Poszerzenie badań o wywiady indywidualne 
 Stworzenie programu profilaktycznego dla Wojska Polskiego oraz programu  

niwelującego skutki opartego na zasobowości ludzkiej 

HIPOTEZY BADAWCZE 

 

Żołnierze  
Jednostek Wojskowych na terenie Polski 

63 osoby 

Mężczyźni 100 % 

Wiek badanych 22 – 40 lat 

Lata przepracowane w zawodzie 5 – 20 lat 

CZAS SŁUŻBY NA MISJI N Procent 

Pół roku i mniej 29 46 

Więcej niż pół roku 34 54 

STOPIEŃ NASILENIA OBJAWÓW PTSD N Procent 

Nie przekracza wartości granicznej 39 62 
Przekracza wartość graniczną 24 38 

IMPLIKACJE DO DALSZYCH BADAŃ 

Hipoteza druga nie została potwierdzona. 

  
Wynik ogólny IES-R 

r Pearsona p 
Zysk zasobów - 0,127 0,322 

Po zastosowaniu moderatora, jakim jest czas służby na misji, okazało się, że hipoteza 
została częściowo potwierdzona w grupie żołnierzy będących na misji dłużej niż 
pół roku. 

Hipoteza pierwsza nie została potwierdzona. 

  
Wynik ogólny IES-R 

r Pearsona p 

Utrata zasobów 0,163 0,202 
Zasoby materialne 

(zyski) 
-0,360* PTSD 

Hipoteza trzecia nie została potwierdzona. 

  
Wynik ogólny IES-R 

r Pearsona p 
Poziom zasobów -0,019 0,882 

Po zastosowaniu moderatora, jakim jest czas służby na misji, okazało się, że hipoteza 
została potwierdzona w grupie żołnierzy będących na misji dłużej niż pół roku. 

0,350* 

Zasoby podmiotowe 
(utrata) 

Zasoby energii (utrata) 

Zasoby stanu (utrata) 

Wynik ogólny  
(utrata zasobów) 

0,354* 

PTSD 0,402* 

0,369* 

Badania nie wskazują na to, że dystrybucja zasobów istotnie łączy się ze spadkiem  
nasilenia odczuwanych objawów stresu posttraumatycznego w badanej grupie.  
 
Może to być wynikiem:  
-krótkiego okresu przebywania w miejscach (na misjach), w których występuje wysokie 
narażenie na przeżycie sytuacji traumatycznej,  
-wpływać na to może również specyfika środowiska wojskowego,  
-próba zafałszowania wyników,  
-brak motywacji do rzetelnego wypełnienia kwestionariusza,  
-duży okres czasu od ostatniego wyjazdu na misję, 
-niezrozumienie poleceń w kwestionariuszach. 
 
Zastosowanie moderatora, jakim jest czas służby na misji, prowadzi do istotnych  
zależności wśród żołnierzy, którzy byli na misji dłużej niż pół roku, pomiędzy dystrybucją 
zasobów a nasileniem objawów PTSD.  
Wśród tej grupy występują następujące zależności: 
-zysk zasobów materialnych współwystępuje ze spadkiem stresu posttraumatycznego, 
-spadek zasobów (wszystkich kategorii poza materialnymi) istotnie koreluje ze wzrostem 
PTSD. 


