
 Wnioski
Osoby o wysokiej frustracji potrzeb charakteryzują się istotnie wyższym

ryzykiem nawrotu niż osoby o niskiej ich frustracji. 
Osoby o wysokim zaspokojeniu potrzeb charakteryzują się istotnie niższym

ryzykiem nawrotu niż osoby o niskim ich zaspokojeniu.

Zaspokojenie i frustracja potrzeb - BPNS&FS (Tabiś i in., 2020)
Ryzyko nawrotu

odczuwanie głodu alkoholu - PACS (Chodkiewicz i in., 2016),
przekonanie o trwałości utrzymywania abstynencji - skala szacunkowa
oceniająca przekonanie o utrzymaniu trwałej abstynencji,
poczucie własnej skuteczności utrzymania abstynencji - AASES
(Cierpiałkowska i Kubiak, 2010).

Zmienne i narzędzia ich pomiaru:
1.
2.

       Przyjęte predyktory nawrotu:

Ryzyko nawrotu w uzależnieniu od alkoholu 
w kontekście zaspokojenia i frustracji podstawowych potrzeb psychologicznych.
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Cel
Rozpoznanie znaczenia zaspokojenia i frustracji potrzeby autonomii,
więzi i kompetencji dla ryzyka nawrotu w uzależnieniu od alkoholu.

Wprowadzenie
Teoria Autodeterminacji zakłada, że niskie zaspokojenie, a w szczególności frustracja
podstawowych potrzeb psychologicznych (autonomii, więzi i kompetencji), może
prowadzić do braku dobrostanu i ryzyka psychopatologii np. uzależnienia od
alkoholu (Ryan i Vansteenkiste, 2013; Vansteenkiste, Ryan i Soenens, 2020).

Osoby badane
124 pacjentów w trakcie stacjonarnej terapii uzależnień: 83 mężczyzn,
20 kobiet w wieku 18-65 lat.
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Procedura analizy danych
Po zbadaniu rozkładów wyników BPNS&FS wyodrębniono dwie grupy
różnice się poziomem (wysokie vs niskie) zaspokojenia i frustracji potrzeb.
Następnie zbadano istotność różnic miedzy nimi w predyktorach nawrotu. 
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Hipotezy
H1: Pacjenci o wysokim zaspokojeniu potrzeb istotnie różnią się od
pacjentów o niskim ich zaspokojeniu w zakresie ryzyka nawrotu.
H2: Pacjenci o wysokiej frustracji potrzeb istotnie różnią się od
pacjentów o niskiej ich frustracji w zakresie ryzyka nawrotu.

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0032359

