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Wprowadzenie 

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób cierpi z powodu depresji. Jak podaje Hammen (2006) depresja to: ”zespół doświadczeń, obejmujący nie tylko nastrój, 

ale także doświadczenia fizyczne, psychiczne i behawioralne, które określają bardziej długotrwały, szkodliwy, poważny stan, który może zostać klinicznie rozpoznany 

jako zespół depresyjny” (s. 13). Patrząc na powyższe zjawisko z punktu Teorii Zachowania Zasobów COR S.E. Hobfolla (2006) utrata zasobów, czyli wszystkich 

rzeczy cenionych przez człowieka, może przyczynić się  do nasilenia powstawania objawów depresji zwłaszcza u tych jednostek, które narażone są na oddziaływanie 

licznych stresorów, tj. konfliktu zbrojnego.  

Problem i hipotezy badawcze 

Problem badawczy: Jaka jest wzajemna zależność dystrybucji 

zasobów i nasilenia objawów depresji u osób przesiedlonych w wyniku 

działań zbrojnych? 

 

H1: Istnieje istotny związek między przypisywaniem znaczenia zasobom 

a nasileniem objawów depresji u osób przesiedlonych w wyniku działań 

zbrojnych. 

 

H2: Istnieje zależność między dużym nasileniem strat zasobów i 

wysokim poziomem nasilenia objawów depresji u osób przesiedlonych 

w wyniku działań zbrojnych. 

 

H3: Istnieje istotny statystycznie związek między dużym nasileniem 

zysków zasobowych a niskim poziomem nasilenia objawów depresji u 

osób przesiedlonych w wyniku działań zbrojnych. 

 

Metody i grupa badawcza 

 Metryczka 

Kwestionariusz Oceny Zachowania Zasobów Stevan E. Hobfoll 

Inwentarz Depresji Becka  

 

Grupa badawcza składała się z 36 osób, w tym: 

23 kobiety 

13 mężczyzn 

Wyniki 

H1: Brak istotnych różnic 

 

Nie zaobserwowano istotnych korelacji pomiędzy przypisywaniem znaczenia 

zasobom a nasileniem objawów depresji (p> 0,05).  

 

H2: Potwierdzona 

 

U osób przesiedlonych w wyniku działań zbrojnych zachodzą istotne 

korelacje pomiędzy utratą zasobów i wysokim poziomem objawów depresji 

(p= 0,014).  

 

 

Schemat 1: Korelacja pomiędzy utratą zasobów a nasileniem objawów depresji 

 

H3: Brak istotnych różnic 

 

Nie zaobserwowano istotnych korelacji pomiędzy zyskiem w zasobach a 

niskim nasileniem objawów depresji (p> 0,05). 

 

Utrata 

zasobów 
Nasilenie 

objawów depresji 

r= 0,417* 

Wnioski 

Im większa utrata zasobów, tym większe nasilenie objawów depresji u 

osób przesiedlonych w wyniku działań zbrojnych, 

Utrata zasobów wśród osób przesiedlonych wiązać się może ze 

zwiększoną liczbą stresujących bodźców, 

Zysk w zasobach nie powoduje niższego nasilenia objawów depresji u 

osób, które zostały przesiedlone w wyniku konfliktu, 

Nie istnieje związek między przypisywanym znaczeniem zasobom a 

nasileniem objawów depresji u tych osób.  


