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Problemy badawcze: 
1. Jakie są psychologiczne korelaty poczucia jakości życia kobiet uprawiających sponsoring?
2. Jakie są społeczne korelaty poczucia jakości życia kobiet uprawiających sponsoring? 

Zastosowane metody:
Kwestionariusz do Badania Jakości Życia WHOQOL-Bref
Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu P.Oleś
Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem – COPE
Metryczka

Grupa badawcza:
Przebadanych zostało 30 kobiet  
uprawiających sponsoring, z całej 
Polski, w wieku od 19 do 30 lat.

Analiza hipotez:

H1: U kobiet uprawiających sponsoring występują 
istotne związki pomiędzy niskim nasileniem poczucia 
jakości życia a wysokim poziomem kryzysu 
wartościowania 

H2: U kobiet uprawiających sponsoring zaznaczają się 
istotne związki miedzy niskim poczuciem jakości życia 
a częstym preferowaniem strategii unikowych i 
emocjonalnych

H3: W badanej grupie zaznaczają się istotne pozytywne 
korelacje między subiektywnie spostrzeganym statusem 
socjoekonomicznym a poczuciem jakości życia

H4: U kobiet uprawiających sponsoring występują 
negatywne korelacje między doświadczaniem 
przemocy w rodzinie pochodzenia a poczuciem 
jakości życia
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wartościowania

Poczucie 
niezrealizowania 

wartości

Trudność 
uporządkowania 
systemu wartości 

w hierarchii

-0.5
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Istnieje zależność pomiędzy oceną zdrowia a nasileniem kryzysu w 
wartościowaniu.
Hipoteza potwierdziła się częściowo.  Wykazano, że wyższa ocena warunków mieszkaniowych oraz 

wyższe zadowolenie z sytuacji materialnej koreluje z  wyższym 
poczuciem jakości życia.
Hipoteza potwierdziła się.
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-0,49

Istnieje zależność pomiędzy częstym preferowaniem strategii 
poszukiwania wsparcie i koncentracji na emocjach a niską oceną 

jakości życia w kontekście funkcjonowanie psychicznego.
Hipoteza potwierdziła się częściowo.
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