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PYTANIE BADAWCZE

Jaki istnieje związek pomiędzy dystrybucją zasobów a nasileniem problemów zdrowotnych u osób doświadczających 
syndromu depresji?

BADANIA WŁASNE : HIPOTEZY I WYNIKI BADAŃ

PTSD

Korelacja (r) Istotność (p)

Utrata 
zasobów

-0,130 0,136

H2.  Zyski w zasobach silniej korelują 
negatywnie z nasileniem objawów PTSD w 
grupie osób z depresją niż w grupie nie 
doświadczającej depresji.

H1.  W grupie osób z depresją wystąpi 
silniejsza pozytywna korelacja między 
utratą zasobów a nasileniem objawów 
PTSD niż w grupie osób nie 
doświadczających depresji.

H3.  U osób z depresją wystąpi silniejsza 
korelacja pozytywna między stratami 
zasobowymi a doświadczaniem problemów 
somatycznych.

Hipoteza nie potwierdziła się . W grupie osób z depresją  związek między utratą 
zasobów a występowaniem PTSD jest nieistotny statystycznie. 

Hipoteza nie potwierdziła się. W grupie osób bez depresji związek pomiędzy 
zyskami zasobowymi a występowaniem PTSD okazał się być nieistotny 
statystycznie. 

PTSD

Korelacja (r) Istotność (p)

Zyski
zasobowe

-0,082 0,300

Hipoteza nie potwierdziła się. W obydwu 
grupach zarówno z depresją jak i bez 
depresji wystąpił istotny statystycznie 
związek między utratą zasobów a 
występowaniem problemów somatycznych 
. Silniejsza korelacja wystąpiła jednak w 
grupie osób bez depresji. Test Fischera 
wykazał istotne różnice między grupami 
(p<0,05) co oznacza, że w grupie bez 
depresji występuje istotnie silniejsza 
zależność między utratą zasobów a 
występowaniem problemów somatycznych. 

Metryczka
Ocena Zachowania 

Zasobów – S. E. 
Hobfoll

Kwestionariusz 
Funkcjonowania 

Zdrowotnego

PCL - M
Skala Depresji 

Becka  - A. T. Beck 

METODY :
Mieszkańcy Ukrainy doświadczający skutków 

konfliktu zbrojnego

324 osoby:

75 kobiet 

243 mężczyzn

Wiek:

18 – 74 lat

Os. z depresją:

142

Os. bez depresji:

176

Utrata 
zasobów

PTSD

Korelacja (r) Istotność (p)

Bez Depresji 0,414 0,001

Z Depresją 0,218 0,011


