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Teoria potrzeb psychologicznych Deciego i Ryana (2000) zakłada istnienie 

trzech uniwersalnych i podstawowych potrzeb psychologicznych: 

• Zbadano 626 osób (42,65% kobiet) w wieku 18–40 lat (M=22,22±4,29).  

• Zmierzono następujące zmienne: 

 frustrację podstawowych potrzeb psychologicznych (BPNS&FS), 

 odczuwany stres (PSS-10),  

 style radzenia sobie (COPE). 

• Przeprowadzono eksploracyjną analizę czynnikową (EFA) wyników 

Inwentarza COPE oraz modelowanie równań strukturalnych z efektami 

mediacji techniką bootstrap. 

Model relacji frustracji podstawowych potrzeb psychologicznych ze stylami radzenia 
sobie z mediującą rolą odczuwanego stresu: 
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• Frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych 

sprzyja formowaniu się przede wszystkim ucieczkowo-

unikowego stylu radzenia sobie, ale jest powiązana 

także w zróżnicowany sposób z pozostałymi stylami 

radzenia sobie. 

 

• Odczuwany stres pełni rolę mediatora między frustracją 

potrzeb autonomii i kompetencji a stylami: zorientowanym 

na regulację emocji i poszukiwanie wsparcia (+), 

zorientowanym na znaczenie () oraz ucieczkowo-

unikowym (+). 

 

• W opisywanym modelu zależności style zorientowane na 

zadanie i na znaczenie również pełniły rolę 

mediatorów, pośrednicząc między frustracją potrzeb 

a wybranymi stylami radzenia sobie. 
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Hipoteza: Frustracja potrzeb wzmaga stres oraz wymaga radzenia 

sobie, które może przyjąć charakter ucieczkowo-unikowy 

(Vansteenkiste, Ryan i Soenens, 2020). 

Zaspokajanie potrzeb jest źródłem dobrostanu i prowadzi do rozwoju 

jednostki, natomiast ich frustracja skutkuje złym samopoczuciem 

i koniecznością radzenia sobie z nią poprzez działania redukujące przykre 

napięcie, substytuujące lub kompensujące deficyty (Vansteenkiste  i Ryan, 

2013). 

𝝌2(15)= 19,744 

p = 0,049  

𝝌2/df = 1,795  

GFI = 0,992  

RMSEA = 0,036 

Cel badania: Określenie związków między frustracją podstawowych 

potrzeb psychologicznych a stylami radzenia sobie z uwzględnieniem 

mediacyjnej roli odczuwanego stresu. 


