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Wstęp

Aktywność fizyczna podejmowana 
przez osoby z niepełnosprawnościami 
staje się coraz bardziej popularnym obsza-

rem badań oraz dyskusji. Różnego rodzaju 
media społecznościowe swoim działaniem 
przyczyniają się do tego zjawiska. Dzięki 
temu ludzie chętniej zagłębiają się w te 
tematy, a osoby z dysfunkcjami częściej 

rozważają podjęcie spędzania wolnego 
czasu w sposób aktywny. Czynniki moty-
wujące osoby z niepełno- sprawnościami 
do podjęcia szerokiej aktywności są bar-
dzo podobne (chęć osiągnięcia sukcesu, 

Jedną z najpopularniejszych drużynowych dyscyplin spor-
towych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami jest amp futbol. To pewnego rodzaju alternatywa dla 
piłki nożnej, która daje szansę uprawiania tego sportu osobom 
z dysfunkcjami w obrębie kończyny dolnej, bądź górnej.

Cel pracy obejmował analizę czynników motywacyjnych 
do podejmowania treningów amp futbolu. Badaniu poddano 
36 zawodników kadry narodowej (mężczyźni). Jako narzędzie 
badawcze posłużyła anonimowa ankieta przygotowana przez 
autora pracy. Dzięki niej określono wiek, staż treningowy, rodzaj 
dysfunkcji, motywację do uprawiania amp futbolu, znaczenie 
sukcesu sportowego, emocje towarzyszące po aktywności fizycz-
nej, sposób spędzania wolnego czasu, ocenę sprawności fizycz-
nej, a także czynniki zniechęcające do uprawiania sportu.

Wyniki wskazują na to, iż najważniejsze motywy do uprawia-
nia amp futbolu to emocje związane z aktywnością, utrzymanie 
kontaktu ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, chęć 
rywalizacji oraz utrzymanie wysokiej sprawności fizycznej na 
równi z poprawą kondycji psychicznej, samopoczucia. Względy 
finansowe to mniej istotny czynnik. Ponadto sukces sportowy 
również wpływa bardzo pozytywnie na motywację, udowodnienie 
własnej wartości, wynagrodzenie pracy na treningach, jak również 
pokazanie sobie i innym, że wszystko jest możliwe do osiągnięcia.

Słowa kluczowe: sport, piłka nożna, amputowani.

One of the most popular team sports adapted to the needs 
of people with disabilities is amp soccer. It is a kind of alter-
native to soccer, which gives a chance to practice this sport to 
people with dysfunctions of lower or upper limbs.

The aim of this study was to analyze motivational factors 
for amp soccer training. Thirty-six national team players (men) 
were studied. An anonymous questionnaire prepared by the 
author was used as a research tool. It was used to determine 
age, training experience, type of dysfunction, motivation to 
practice amp soccer, importance of sport success, emotions 
accompanying after physical activity, way of spending free time, 
assessment of physical fitness, and factors discouraging from 
practicing sport.

The results indicate that the most important motivations 
for practicing amp soccer are the emotions associated with the 
activity, maintaining contact with the community of people 
with disabilities, the desire to compete, and maintaining high 
physical fitness on par with improving mental fitness, well-
-being. Financial considerations are the least important factor.
In addition, sporting success also has a very positive effect on
motivation, proving one’s worth, rewarding work during tra-
ining, as well as showing oneself and others that anything is
possible to achieve.

Keywords: sport, football, amputees.
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rywalizacja, możliwość spełnienia się, 
zamiłowanie do danej dyscypliny), jed-
nakże o wiele szersze, niż u pełnospraw-
nych. Dzieje się tak ponieważ osoby te 
mają świadomość pozytywnego oddzia-
ływania sportu na rozwój psychofizyczny 
człowieka. Podnoszą sobie poprzeczkę 
i „podbijają” własne wyniki, a tym samym 
czują, że wyrównują szanse społeczne. 
Można śmiało powiedzieć, że znaczna 
aktywność fizyczna i sport jest dla nich 
środkiem profilaktycznym, a także tera-
peutycznym, co przenosi się na proces tak 
zwanego „wyjścia do ludzi”, a tym samym 
„szybkiego powrotu do zdrowia”, na ile 
jest to możliwe. Jednocześnie aktywność 
fizyczna motywuje osoby z niepełno-
sprawnościami do poszukiwania pracy 
czy też kontynuowania nauki. Zdarza się 
niestety tak, że takie osoby są obojętne 
na poprawę swego stanu zdrowia z uwagi 
na towarzyszący im ból, problemy finan-
sowe, bądź lęk przed wyśmianiem przez 
osoby zdrowe. Czują przez to niechęć do 
podjęcia aktywności fizycznej, a przecież 
oczywistą sprawą jest to, że sport jest 
często im bardziej potrzebny, niż osobom 
zdrowym. Wszystko to udowadnia, iż 
procesy motywacyjne odgrywają ogromną 
rolę w życiu osób z niepełnosprawnościa-
mi. Bardzo ważne jest zatem zachęcanie 
i mobilizowanie ich przez najbliższych 
sobie ludzi oraz trenerów, fizjoterapeutów, 
czy lekarzy.

W celu określenia, czy dana osoba 
z dysfunkcjami może uprawiać wybraną 
aktywność sportową należy kierować się 
w pierwszej kolejności zasadą indywi-
dualności. Jest to bardzo ważne, gdyż 
trzeba określić możliwości danej osoby 
z niepełnosprawnością. To może wydawać 
się niemałą barierą i powodować lęk przed 
podjęciem określonego wysiłku fizyczne-
go. Jednakże trzeba mieć świadomość, 
iż postęp techniki na świecie umożliwił 
uprawianie sportu osobom z niepełno-
sprawnościami poprzez dostosowanie 
odpowiedniego sprzętu sportowego, 
otwierając przed nimi szerokie możli-
wości.

Dyscyplina, jaką jest amp futbol 
otwiera szerokie możliwości dla osób 
po amputacji w obrębie jednej kończyny 
dolnej bądź górnej. Gra ta jest modyfika-
cją piłki nożnej dla osób pełnosprawnych, 
zatem spotyka się ze znacznym zaintere-
sowaniem z uwagi na to, że jest bardzo 
interesująca, a dla kibiców widowisko-
wa. Wymaga od zawodników nie tylko 
znacznej sprawności fizycznej, ale również 
odporności psychicznej oraz skutecznego 
opanowania elementów technicznych 
i taktycznych. Uczestnictwo w trenin-
gach dostarcza samo w sobie motywacji 
poprzez poprawę sprawności fizycznej 
i psychicznej. Dlatego też uprawianie amp 
futbolu to też element rehabilitacji [10].

Najpopularniejszym sportem dru-
żynowym propagowanym w Polsce jest 
piłka nożna – dlatego też nie powinno 
dziwić, iż osoby z niepełnosprawnościami 
chciałyby uprawiać tę dyscyplinę. Wy-
chodząc naprzeciw temu, powstało kilka 
odmian tego sportu – co więcej, dwie są 
w programie Igrzysk Paraolimpijskich. 
Należą do nich: piłka nożna siedmiooso-
bowa (z ang. 7-a-side football) oraz piłka 
nożna pięcioosobowa (z ang. 5-a-side 
football, blind soccer). W pierwszej z nich 
grają zwodnicy z porażeniem mózgowym, 
bądź innym zaburzeniem neurologicznym 
np. urazowym uszkodzeniem mózgu, 
chorobą Parkinsona albo udarem mózgu. 
Natomiast druga gra, to halowa piłka 
nożna, dedykowana osobom niewido-
mym bądź słabowidzącym, którzy grają 
z ochraniaczami na kończynach dolnych 
oraz opaskami na oczach.

Kolejną odmianą piłki nożnej zasłu-
gującą na uwagę jest amp futbol (z ang. 
amputee football, z amer. amp soccer). 
Zawodnicy grający w polu są po jed-
nostronnej amputacji w obrębie jednej 
kończyny dolnej i używają kul łokcio-
wych, zaś bramkarze – jednej kończyny 
górnej [9,12].

Początki tej dyscypliny sięgają 1980 
roku (Stany Zjednoczone), a za twórcę 
uważany jest Don Bennett – niepełno-
sprawny narciarz, który szukając alterna-

tywy również w sezonie letnim wymyślił 
amp futbol. Niedługo później zaintere-
sował się i zaczął prężnie propagować 
grę profesjonalny sędzia piłki nożnej Bill 
Barry, który również utworzył Amputee 
Soccer International – pierwszą, między-
narodową organizację. W 1984 roku 
reprezentacje Kanady, Stanów Zjednoczo-
nych oraz Salwadoru rozegrały pierwsze 
mecze na poziomie międzynarodowym. 
W 2005 roku International Amputee Fo-
otball Federation (IAFF) przekształcono 
w AFFA Amputee Football Federation of 
Africa (AFFA) i World Amputee Football 
Federation (WAFF), którą to uznaje się 
za najważniejszą organizację na świecie. 
Był to przełomowy rok, ponieważ wów-
czas to Międzynarodowa Federacja Piłki 
Nożnej (FIFA) w 2005 roku oficjalnie 
uznała tę dyscyplinę jako odmianę piłki 
nożnej [11].

W Polsce amp futbol pojawił się dość 
późno, bo dopiero w 2011 roku. Wtedy 
to z inicjatywy absolwenta fizjoterapii 
Warszawskiej Akademii Medycznej – 
Mateusza Widłaka zorganizowano zgru-
powanie w Warszawie, a już rok później 
powołano reprezentację Polski. Od tamtej 
pory można powiedzieć, że dyscyplina 
ta dynamicznie się rozwija i zyskuje na 
popularności w Polsce. Warto również 
podkreślić, że dodatkowym atutem jest 
brak ograniczeń dotyczących kategorii 
wiekowych. Obecnie Światowa Federacja 
Piłkarzy Amputowanych (WAFF) stara 
się o uznanie amp futbolu za dyscyplinę 
paraolimpijską. Za najbardziej presti-
żową, a zarazem najważniejszą imprezę 
uznaje się Mistrzostwa Świata. Polska 
Reprezentacja miała okazję trzy razy 
wziąć w nich udział, a w 2014 prawie 
otarł się o podium, zajmując ostatecznie 
czwarte miejsce.

Amp futbol jest przykładem dys-
cypliny, ukazującej równość w życiu 
codziennym osób niepełnosprawnych 
z osobami pełnosprawnymi. Jednak-
że, jak to każdy sport ma swoje wady. 
Jedną z nich może być to, iż zawod-
nicy amp futbolu narażeni są na duże 
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przeciążenia, gdyż jest to asymetryczny 
sport. Dlatego też ważne jest to, aby 
podchodzić do tego z rozwagą i na co 
dzień, poza treningami używać prote-
zy, która pozwoli odciążyć kręgosłup 
oraz stawy kończyny dolnej. Ponadto 
ważnym aspektem są również ćwicze-
nia ogólnorozwojowe i siłowe, które 
wzmocnią całe ciało [9].

Reguły tej gry opierają się na zmody-
fikowanych przepisach FIFA, ze wzglę-
du na fizyczne możliwości zawodników. 
Różnice szczególnie dotyczą rozmiarów 
boiska, pola karnego, bramek i odległości 
rzutów karnych. Drużyna składa się z 8 
zawodników w tym 1 bramkarz, dlatego 
łącznie na boisku w tym samym czasie 
może przebywać 16 zawodników. Podczas 
meczu grający w polu poruszają się przy 
pomocy kul łokciowych, ale każde celowe 
dotknięcie piłki kulą jest przewinieniem. 
Bramkarz, nie może używać kikuta do 
łapania piłki oraz opuszczać pola karnego. 
Cały mecz złożony jest z dwóch połów 
po 25 minut i 10 minutowej przerwy 
między nimi. Remis oznacza dwukrotną 
10 minutową dogrywkę [9, 10].

Trenerzy oraz zawodnicy sportowi 
z całego świata od zawsze byli zaintrygo-
wani motywacją, którą rozpatrywali jako 
aspekt działania. Aby zrozumieć głębiej 
temat należy wiedzieć, co to w ogóle jest 
motywacja? Termin „motywacja” pocho-
dzi z języka łacińskiego od „movere” ozna-
czającego „poruszać”, „przemieszczać”, 
„przygotowywać do walki” [8]. W lite-
raturze związanej z psychologią, sportem, 
czy pedagogiką istnieje bardzo dużo de-
finicji. Najprostsza z nich w psychologii, 
określa ją jako ogół czynników, które po-
budzają do podjęcia określonych działań, 
wpływających na intensywność i kierunek 
zachowania, a wszystko to związane jest 
z zaspokojeniem potrzeb. Kolokwialnie 
ujmując to taki nasz „wewnętrzny silnik”, 
którego nie możemy bezpośrednio zoba-
czyć, jednakże możemy dostrzec skutki 
czynności, które wykonujemy dzięki niej. 
To istotny wyznacznik odpowiadający za 

sukcesy sportowe. Jeśli motywacja jest 
silna, sportowcy mogą zwiększyć swoje 
umiejętności poprzez systematyczne tre-
ningi, odczuwając przy tym pozytywne 
emocje takie jak entuzjazm, szczęście, 
radość, uczucie satysfakcji czy wzrost 
pewności siebie. Predyspozycje fizyczne 
i psychiczne z odpowiednią motywacją 
są zarazem nieodłącznym elementem 
wysokich osiągnieć sportowca. Brak mo-
tywacji to inercja związana z kompletnym 
brakiem działania.

Cel pracy

Celem pracy jest zbadanie motywacji 
do uprawiania amp futbolu przez męską 
drużynę kadry narodowej.

Pytania badawcze
1. Jaki był najważniejszy czynnik mo-

tywujący zawodników do uprawia-
nia amp futbolu?

2.  Czy sukces sportowy warunkował 
podejmowanie systematycznego 
treningu?

3.  Czy rywalizacja była czynnikiem 
motywującym do treningów?

4.  Jakie korzyści poza sportowe wy-
nieśli sportowcy (lub zawodnicy) 
z uprawiania amp futbolu?

Materiał i metoda badań 
Materiał badań

W badaniu wzięło udział 34 zawod-
ników kadry narodowej Polski, męskiej 
drużyny amp futbolu. Najwięcej osób, 
bo aż 15, co stanowiło 44,1% grupy 
było w wieku 25–29 lat. Grupa 30–34 
lata stanowiła 32,3% ankietowanych, 
grupa 18–24 lata 14,7%, a 35–39 lat 

8,8% (Tab. 1). Osoby te trenują od 3 
do 5 razy w tygodniu. Czas jednostki 
treningowej wynosił ponad 60 min dla 
41,2% badanych, natomiast 45–60 min 
dla 58,8% (Ryc. 1). Staż zawodniczy był 
dość zróżnicowany, zawierał się w prze-
dziale od 2 do 10 lat, średnio 5,7 lat (Ryc. 
2). Dojazd na trening, to droga o średniej 
długości 27,4 km.

Przedział 
wiekowy

18–24 25–29 30–34 35–39

Liczba osób 5 15 11 3

Udział % 14,7% 44,1% 32,3% 8,8%

Tab. 1. Rozkład wieku badanych zawodników amp futbolu

Ryc. 1. Czas trwania jednostki treningowej 
badanych zawodników

Wśród wszystkich zawodników, 
najliczniejszą grupę (35,3%) stanowiły 
osoby o poziomie amputacji kończy-
ny na wysokości stawu kolanowego. 
W dalszej kolejności: podudzia (26,5%), 
uda (14,7%), ramienia (11,8%), stopy 
(8,8%), przedramienia (2,9%) (Ryc. 3).

Metoda badań

Jako narzędzie badań posłużyła ano-
nimowa ankieta wielokrotnego wyboru 
utworzona przez autorów pracy, zawiera-
jąca 15 pytań, z czego 12 było zamknię-
tych i 3 otwarte. Dotyczyły one:

Czas trwania jednostki treningowej
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• danych osobowych,
• stażu treningowego,
• kwestii finansowych/stypendiów,
•  długości oraz częstotliwości tre-

ningów,
• czynników motywacyjnych, emocji,
• sprawności fizycznej,
• codziennej aktywności.

Ankieta / kwestionariusz
• (Pytania wielokrotnego wyboru to

9, 10, 12 14, 15)
• Przedział wiekowy: 18–24; 25–29;

30–34; 35–39; 40+
• Stopień niepełnosprawności/ wy-

sokość amputacji kończyny …

• Staż zawodniczy …
• Czy otrzymuje Pan stypendium

sportowe? tak, nie
• Jeśli odpowiedział Pan „tak”, to

jakie? z gminy, Urzędu Marszałkowskiego, 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, inne, 
jakie?

• Ile kilometrów dojeżdża Pan na
trening? …

• Jak często Pan trenuje? 1–3 razy
w tygodniu, 3–5 razy w tygodniu, 6 lub 
więcej razy w tygodniu,

• Jak długo trwa jednostka trenin-
gowa?15–30 min, 30–45 min, 45–60 
min, ponad 60 min,

• Czym jest dla Pana sukces sporto-
wy? nagrodą za ciężką pracę, dowodem wła-
snej wartości, czynnikiem motywacyjnym 
do dalszej pracy, głównym celem w życiu, 
udowodnieniem sobie i innym, że sukces 
sportowy jest możliwy, inne, jakie? …

• Które czynniki motywacyjne
pozwalają Panu na kontynuowanie 
wysiłku fizycznego? zdrowie, wygląd, 
chęć rywalizacji, emocje związane z ak-
tywnością sportową, względy finansowe, 
utrzymanie wysokiej sprawności fizycz-
nej, utrzymanie kontaktu ze środowi-
skiem osób po jednostronnej amputacji 
kończyny lub z innymi jednostronnymi 
wadami, ucieczka od problemów oso-
bistych, poprawa kondycji psychicznej, 
samopoczucia, namowa znajomych, sens 
życia, możliwość podróżowania, inne, 
jakie? …

• Czy lubi Pan spędzać wolny czas
w sposób aktywny? zdecydowanie tak, 
tak, raczej tak, nie, raczej nie, zdecydo-
wanie nie,

• Jaki jest Pan ulubiony sposób
spędzania wolnego czasu? spacerowa-
nie, gotowanie, oglądanie TV, spotkanie 
ze znajomymi, podejmowanie różnych 
form aktywności fizycznych, inne, ja-
kie? …

• Czy jest Pan zadowolony z własnej 
sprawności fizycznej? zdecydowanie 
tak, tak, raczej tak, nie, raczej nie, zde-
cydowanie nie,

• Jakie emocje odczuwa Pan po tre-

ningu? radość, satysfakcja, obojętność, 
niezadowolenie, znudzenie, inne, jakie? …

• Co zniechęca Pana do podjęcia
aktywności fizycznej? świadomość zbyt 
dużego wysiłku fizycznego, ból, kwestie 
finansowe, zbyt mała kondycja fizyczna, 
mało atrakcyjny plan treningowy, nic nie 
jest w stanie mnie zniechęcić, inne, jakie? …

W dwóch pytaniach zastosowano 
skalę Likerta-od „zdecydowanie tak” do 
„zdecydowanie nie”. Zawodnicy zosta-
li poinformowani o temacie, celu oraz 
przebiegu badań. Udział był dobrowolny 
oraz anonimowy. Badania zostały prze-
prowadzone w ciągu 3 miesięcy (styczeń, 
luty, marzec) 2021 roku. Wyniki poddano 
analizie i opracowano z wykorzystaniem 
programu Excel z pakietu Microsoft Of-
fice w postaci tabel oraz wykresów.

Wyniki

Wyniki badań wskazują na to, iż naj-
bardziej znaczącymi czynnikami moty-
wującymi do wzmożonej aktywności 
fizycznej były: emocje związane z aktyw-
nością (82,4%), utrzymanie kontaktu ze 
środowiskiem osób z niepełnosprawno-
ściami (61,8%), chęć rywalizacji (55,9%) 
oraz utrzymanie wysokiej sprawności 
fizycznej (35,3%) na równi z poprawą 
kondycji psychicznej, samopoczucia 
(35,3%). Mimo, iż wszyscy zawodni-
cy otrzymywali stypendium sportowe Ryc. 3. Poziom amputacji kończyny badanych 

zawodników

Ryc. 2. Staż zawodniczy badanych zawodników

Poziom amputacji kończyny 
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z różnych instytucji (Ryc. 4), to względy 
finansowe (5,9%) były dla nich najmniej 
istotną kwestią (Tab. 2).

Na rycinie 5 zaprezentowano również 
czynniki motywacyjne według częstotli-
wości wybierania w kolejności malejącej 
oraz wykreśloną linią wartości skumu-
lowanych na osi pomocniczej w postaci 
procentu sumy całkowitej.

Odpowiedzi dotyczące znaczenia 
sukcesu sportowego dowodziły, że jest 
on bardzo znaczący. Dla 58,5% ankie-
towanych to dowód własnej wartości, 
55,9% jest czynnikiem motywacyjnym 
do dalszej pracy, a dla 52,9% nagrodą za 
ciężką pracę (Ryc. 6).

Zawodnicy lubili spędzać czas w spo-
sób aktywny: 17,6% osób odpowiedzia-
ło „zdecydowanie tak”, 67,7% – „tak”, 
a 14,7% – raczej tak. Dla większości za-
wodników amp futbolu (88,2%) ulubio-
ną formą spędzania wolnego czasu było 
podejmowanie różnego typu aktywności 
ruchowych. Kolejnym często wybieranym 
sposobem było spotkanie ze znajomymi, 
spacerowanie (oba po 41,2%), a tak-
że oglądanie telewizji i gotowanie (po 
23,5%). Jedna osoba zaznaczyła również 
grę na pianie (2,9%) (Ryc. 7).

Cała grupa badanych zawodników 
twierdziła, iż byli bardzo zadowoleni 

z własnej sprawności fizycznej (Ryc. 8) 
i aż 97,1 % ankietowanych podawała, że 
nic nie było ich w stanie zniechęcić do 
podejmowania aktywności, poza jedną 
osobą, której przeszkadzał ból (Ryc. 9).

Emocje towarzyszące zawodnikom 
po treningu, które wybrali ankietowani 
były wyłącznie pozytywne. Była to głów-
nie satysfakcja i podawało to (82,4%) 
i radość (47,1%). Zaznaczono również 
zadowolenie, chęć dalszej pracy, a także 
dobrą energię (Ryc. 10).

Dyskusja

Motywacja to istotny czynnik, który 
decyduje o zaangażowaniu sportowców 

Lp. Czynniki motywacyjne
Ilość 
osób

Udział 
%

1 Emocje związane z aktywnością 28 82,4%

2
Utrzymanie kontaktu ze środowiskiem osób 
po jednostronnej amputacji kończyny  
lub z innymi jednostronnymi wadami

21 61,8%

3 Chęć rywalizacji 19 55,9%
4 Utrzymanie wysokiej sprawności fizycznej 12 35,3%
5 Poprawa kondycji psychicznej, samopoczucia 12 35,3%
6 Możliwość podróżowania 9 26,5%
7 Zdrowie 8 23,5%
8 Wygląd 4 11,8%
9 Namowa znajomych 3 8,8%
10 Względy finansowe 2 5,9%

Ryc. 4. Instytucja przyznająca stypendium sportowe wszystkich zawodników

Ryc. 5. Czynniki motywacyjne do kontynuowania wysiłku fizycznego w kolejności od najczęściej 
wybieranych do najrzadziej przez zawodników

Tab. 2. Czynniki motywacyjne do kontynuowania wysiłku wzmożonego fizycznego w kolejności od 
najczęściej wybieranych do najrzadziej przez ankietowanych
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i ich sukcesach. Badania skupiające się 
na motywacji często wykorzystywane są 
w praktyce psychologicznej, jak również 
w nauce w celu zrozumienia i prognozo-
wania zachowania zawodników podczas 
treningów oraz zawodów. Jest to temat, 
którym trenerzy oraz zawodnicy sportowi 
z całego świata od zawsze byli zaintereso-
wani, rozpatrując motywację, jako aspekt 
działania. Wszystkie zaproponowane mo-
tywy w mniejszym lub większym stopniu 
wpływają na motywację zawodników. 
W pierwszej kolejności były to emocje, 
jakie towarzyszą tej aktywności, utrzymy-
wanie kontaktu z ludźmi z dysfunkcjami, 

pragnienie rywalizacji, a na końcu był to 
wygląd, namowa znajomych, czy kwe-
stie finansowe.

W dostępnej literaturze przedmio-
tu nie znaleziono badań dotyczących 
motywacji do uprawiania amp futbolu. 
Z tego względu odniesiono się do pi-
śmiennictwa, w których zawarte były 
rozważania dotyczące motywacji, jed-
nakże w innych dyscyplinach.

Bolach i wsp. [4] przeprowadzili ba-
dania motywacji u 22 niepełnosprawnych 
tenisistów stołowych. Badani sportow-
cy posiadali dysfunkcję narządu ruchu, 
z czego 73% od urodzenia, a 27% miało 

niepełnosprawność nabytą w trakcie życia. 
Największa grupa sportowców trenowała 
średnio 10 lat, chociaż byli zawodnicy, 
którzy trenowali 20 lat. Wielu odnosiło 
znaczne sukcesy na arenie międzyna-
rodowej (mistrzowie Europy i igrzysk 
paraolimpijskich). Aż 95% sportowców 
podawało, że uprawianie sportu uła-

Ryc. 6. Znaczenie sukcesu sportowego zawodników

Ryc. 7. Sposób spędzania wolnego czasu przez zawodników

Ryc. 10. Emocje towarzyszące badanym zawodnikom po treningach

Ryc. 8. Ocena zadowolenia z własnej sprawności 
fizycznej

Ryc. 9. Odpowiedź na pytanie, czy jest coś co 
zniechęca do podjęcia aktywności fizycznej

Zadowolenie z własnej sprawności 
fizycznej
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twiało im poznawanie nowych ludzi, 
a także było formą spędzania wolnego 
czasu. Poprzez trening zawodnicy byli 
bardziej samodzielni, czuli się bezpiecz-
niej. Niepełnosprawni sportowcy wiązali 
ze sportem przyjemne odczucia, takie jak: 
odprężenie psychiczne, emocje związane 
ze startami w zawodach.

Bolach i wsp. [5] przeprowadzili ba-
dania motywacji osób niepełnosprawnych 
do uprawiania sportu. Udział wzięło 60 
niepełnosprawnych sportowców z czego 
26 osób stanowiły kobiety, a 34 – męż-
czyźni. Średni wiek grupy wynosił 28,6 
lat. Ankietowani pochodzili z różnych 
dyscyplin sportowych: pływania, piłki 
koszykowej na wózkach oraz szermierki 
na wózkach. Najważniejszym motywem, 
który skłaniał ich do uprawiania sportu 
było dążenie do sukcesu i chęć współ-
zawodnictwa, a zaraz za nim względy 
zdrowotne. Na dalszym miejscu pla-
sowała się potrzeba aktywności i emo-
cji sportowych, dążenie do wysokiego 
poziomu sprawności oraz chęć podej-
mowania swoistych zadań związanych 
z dyscypliną. Uprawianie sportu przez 
osoby z niepełnosprawnościami często, 
oprócz wyników sportowych, miało na 
celu przeciwdziałanie zmianom, jakie 
mogą się pojawić w wyniku postępującej 
choroby (szybsze starzenie, uzależnienie 
od innych osób i tym podobne).

Innych badań podjęli się Molik 
i wsp. [7], którzy poddali 46 zawod-
ników uprawiających koszykówkę na 
wózkach. Uczestniczyli oni aktywnie 
w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki 
na Wózkach (sezon 2008/2009). Średni 
wiek ankietowanych to 29,5 lat, nato-
miast staż treningowy 7,6 lat. Wyniki 
wskazywały na to, iż najważniejszymi 
czynnikami skłaniającymi ich do trenin-
gów były aspekty sportowe, czyli emocje 
związane z podejmowaniem wzmożonej 
aktywności fizycznej, zespołowe współ-
działanie, możliwość doskonalenia sporto-
wych zdolności, a także szansa pracowania 
nad umiejętnościami sportowymi. Na 
drugim miejscu stanęły aspekty zdro-

wotne, np. poprawa funkcjonowania 
układu krążenia oraz bycie bardziej nie-
zależnym. Autorzy podkreślili, że an-
kietowani zawodnicy wyróżnili główne 
motywy (aspekty sportowe) takie same, 
co koszykarze amerykańscy.

Autorami kolejnego badania byli Bo-
lach i wsp. [2]. Skupili się na określeniu 
motywacji 10 zawodników niewidomych 
(B1) i 35 niedowidzących (z klas B2 i B3) 
uprawiających wyczynowego piłkę bram-
kową (goalball). Badanie przeprowadzono 
w Lublinie podczas ogólnopolskiego tur-
nieju. Średni wiek osób niedowidzących 
wynosił 32 lata, a niewidomych 24 lata. 
Uprawianie tej dyscypliny przyczyni-
ło się do zawarcia nowych znajomości, 
ponieważ był to częsty temat rozmów. 
Ponadto stwierdzili, że to dla nich była 
forma spędzania wolnego czasu, a obu 
grupom zawodników aktywność fizyczna 
dała lepsze samopoczucie, poczucie bez-
pieczeństwa, czuli się dowartościowani 
oraz bardziej samodzielni.

W 2000 roku podczas mistrzostw Pol-
ski Bolach i wsp. [1] badali motywację 
w podnoszeniu ciężarów „powerlifting”. 
Przeprowadzono je u 43 zawodnikach 
o zróżnicowanym wieku, gdzie osoby
w wieku 25–32 lat przeważały. Sportow-
cy deklarowali, iż treningi przynosili im
ogromną przyjemność, satysfakcję oraz czuli
się dowartościowani. Ponadto dzięki temu
mogli poznać nowych ludzi i zintegrować
się ze społeczeństwem. Podkreślali również,
że byli bardziej sprawni i niezależni.

W innej pracy Bolach i wsp. [6] ba-
dali motywację osób niepełnosprawnych 
do uprawiania ujeżdżania. Badanie prze-
prowadzili w Warszawie, w 2007 roku 
podczas III Mistrzostw Polski Osób Nie-
pełnosprawnych w Ujeżdżaniu. Wzięło 
w nim udział 21 sportowców o średnim 
wieku – 22 lata (przedział kształtował się 
od 11 do 40 lat). Najwyżej ocenianym 
czynnikiem motywacyjnym było zwięk-
szanie sprawności fizycznej. Sportowcy 
twierdzili, iż treningi uczą ich tolerancji, 
dają większą pewność siebie, poczucie 
własnej wartości. Ponadto deklarowali 

również, że dzięki temu łatwiej było osią-
gnąć założony cel, czuli się samodzielni 
i bezpieczni. Większość sportowców 
traktowała ten sport, jako hobby oraz 
formę spędzania wolnego czasu, przy 
której mogli zawrzeć nowe znajomości.

Inną pracą dotyczącą badania moty-
wacji w pływaniu osób pełnosprawnych 
i niepełnosprawnych byli Bolach i wsp. 
[3]. W badaniu wzięło udział 62 sportow-
ców z czego 27 to niepełnosprawni (13 
kobiet, 14 mężczyzn), a 35 pełnosprawni 
(16 kobiet, 19 mężczyzn). Wiek obu grup 
kształtował się w przedziale 15–45 lat, przy 
średnim wieku osób niepełnosprawnych 
23,5 lat, natomiast osób pełnosprawnych 
22 lata. Wszyscy jednoznacznie stwierdzili 
iż sport ten był formą spędzania wolnego 
czasu, która dała im satysfakcję, przyjem-
ność, a przy tym możliwość poznawania 
innych ludzi. Osoby z niepełnospraw-
nościami stwierdziły, iż pływanie miało 
wpływ leczniczy (forma rehabilitacji), 
a pełnosprawni – to hobby i wyczyn.

Wnioski

1.  Za najważniejszy czynnik moty-
wujący respondenci uznali: emocje
związane z akty- wnością (82,4%)
oraz kontakt ze środowiskiem
(61,8%).

2.  Sukces sportowy u większości bada-
nych okazał się ważny w motywacji
do systematycznych treningów.

3.  Około 60% zawodników uznało
rywalizację za motywujący czynnik
uprawiania amp futbolu.

4.  Do korzyści poza sportowych za-
liczono w kolejności: sprzyjanie
zdrowiu, wyglądowi sylwetki, moż-
liwości podróżowania i odnoszone
korzyści finansowe.

Adres do korespondencji 
Address for correspondence:

BBolach@interia.pl
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