
Abstrakt

Wynikiem doświadczanej traumy mogą być pozytywne konsekwencje w funkcjonowaniu człowieka. W efekcie dochodzi do

zmian w sposobie widzenia siebie i świata poprzez np. zwiększenie zaufania do siebie i innych. Zjawisko to nazywane

jest potraumatycznym rozwojem i wskazuje, że pomimo doświadczenia straty człowiek zyskuje istotne dla jego życia

wartości. Wykorzystując Teorię Zachowania Zasobów S. Hobfolla (COR) poszukiwano związku pomiędzy

dystrybucją zasobów a nasileniem potraumatycznego rozwoju u osób przesiedlonych w wyniku działań militarnych.

GRUPA BADAWCZA:

• 36 przesiedleńców 

ukraińskich

• 23 kobiet i 13 mężczyzn

• Przedział wiekowy: 18-53

• 29% osób utraciło kogoś w

wyniku konfliktu zbrojnego
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HIPOTEZY:

H1: Istnieje istotny związek pomiędzy

znaczeniem zasobów a potraumatycznym

rozwojem u osób przesiedlonych w wyniku

działań militarnych

H2: Znaczenie zasobów podmiotowych

pozytywnie koreluje z potraumatycznym

rozwojem u osób przesiedlonych w wyniku

działań militarnych

H3: Istnieje istotna korelacja pomiędzy

zyskami zasobowymi osób przesiedlonych

w wyniku działań militarnych a dużym

nasileniem rozwoju potraumatycznego

3.1 Siła związku zależy od czasu od

wydarzenia traumatycznego

3.2 Siła związku zależy od rodzaju

zdarzenia traumatycznego

H4: Duże natężenie utraty zasobów istotnie

wiąże się z niskim nasileniem

potraumatycznego rozwoju u osób

przesiedlonych w wyniku działań militarnych

H5: Istotnie większe znaczenie dla rozwoju

potraumatycznego mają zyski zasobowe niż

straty w zasobach u osób przesiedlonych

w wyniku działań militarnych

STRATY
ZYSKI ZNACZENIE 

ZASOBÓW

KORELACJE ZASOBÓW Z POSZCZEGÓLNYMI ITEMAMI PTG

ZASOBY ISTOTNOŚĆ ITEM KATEGORIE PTG

ZNACZENIE 

ZASOBÓW 

PODMIOTOWYCH

Mam więcej 

współczucia dla 

innych

ZMIANA W 

RELACJACH  

Z INNYMI

Stałem/am się 

bardziej religijny/a

ZMIANY 

DUCHOWE

ZNACZENIE 

ZASOBÓW

MATERIALNYCH

Bardziej akceptuje 

to, że inni ludzie są 

mi potrzebni

ZMIANA W 

RELACJACH 

Z INNYMI

ZNACZENIE 

ZASOBÓW

ENERGII

Bardziej akceptuje 

to, że inni ludzie są 

mi potrzebni

ZMIANA W 

RELACJACH

Z INNYMI

ZNACZENIE 

ZASOBÓW

STANU

Wiele się 

dowiedziałem/am, 

jak wspaniali są 

ludzie

ZMIANA W 

RELACJACH

Z INNYMI

Bardziej akceptuje 

to, że inni ludzie są 

mi potrzebni

ZMIANA W 

RELACJACH

Z INNYMI

0,445**

0,343*

METODY:

• Ocena Zachowania Zasobów (COR)

S. Hobfolla

• Inwentarz potraumatycznego rozwoju 

(PTG) N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński

WYNIKI:

Hipotezy się nie potwierdziły. Istnieje jedynie tendencja, że im wyższy zysk

podmiotowy tym wyższy PTG. Okazuje się, że im większe natężenie utraty

zasobów tym wyższe nasilenie PTG. Wykazano natomiast korelacje zasobów

z poszczególnymi itemami PTG. W kolejnych badaniach warto przeanalizować

dane założenia na większej grupie.


