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Przystosowanie psychologiczne 
sportowców z niepełnosprawnością

Streszczenie
Rozdział prezentuje projekt badawczy skoncentrowany na zagadnieniu przystosowania 
psychologicznego osób po amputacji uprawiających sport – w zestawieniu z przystoso-
waniem sportowców pełnosprawnych. Przystosowanie zdefi niowano jako wielowymiarowy 
i wieloaspektowy konstrukt, w skład którego można włączyć takie wymiary jak: prężność 
psychiczna, samoocena, poczucie kontroli, temperament czy sposoby radzenia sobie 
z trudnymi sytuacjami. 
W badaniu wykorzystano następujące kwestionariusze: Skalę Pomiaru Prężności (SPP-
25) – N. Ogińskiej-Bulik i Z. Juczyńskiego; Skalę Poczucia Kontroli (PK-4) – F.B. Bryanta; 
Kwestionariusz Temperamentu (PTS) – J. Strelaua, A. Angleitnera i B. Zawadzkiego; Skalę 
Samooceny (SES) – M. Rosenberga (w polskiej adaptacji I. Dzwonkowskiej, K. Lachowicz-
-Tabaczek i M. Łaguny; Kwestionariusz WCQ (Skala SRS.T) – S. Folkman i R. Lazarusa 
(w polskiej adaptacji W. Łosiaka). Osobami badanymi byli sportowcy niepełnosprawni – po 
amputacji (n=30), ze znaczącym udziałem amp futbolowców; i grupa porównawcza – 
sportowcy pełnosprawni (n=30). 
Uzyskane wyniki wykazały, że sportowcy po amputacji i sportowcy pełnosprawni nie różnią 
się pod względem prężności psychicznej i umiejscowienia poczucia kontroli. Różnicę po-
między grupami zaobserwowano w zakresie samooceny: sportowcy po amputacji uzyskali 
wyniki korzystniejsze od sportowców pełnosprawnych. Różnica pojawiła się też w zakresie 
strategii radzenia sobie ze stresem – sportowcy po amputacji w mniejszym stopniu stoso-
wali formy Ucieczka/Unikanie. 
Słowa kluczowe: niepełnosprawność, amputacja kończyn, przystosowanie

Wprowadzenie

Pojęcia „adaptacja” i „przystosowanie” w języku potocznym, a czasem 
również w pracach naukowych, funkcjonują zamiennie (Strelau, Zawadz-
ki, 2008). Rozpatrując zagadnienie w aspekcie etymologicznym, można 
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dostrzec, iż wymienione terminy, analizowane defi nicyjnie w sposób pre-
cyzyjny (Reber, Reber, 2005), pozwalają wyodrębnić pewne różnice, spro-
wadzające się do zasadniczego wniosku, że przystosowanie (adjustment) 
jest rezultatem adaptacji (adapta  on). Adaptacja to termin często używany 
przez psychologów różnych nurtów. R. Larsen i D. Buss (2005, za: Oleś, Drat-
-Ruszczak, 2008, s. 654) defi niują adaptację jako: „podstawową funkcję oso-
bowości, polegającą na aktywności celowej, radzeniu sobie z problemami, 
dostosowaniu do wymagań i podejmowaniu wyzwań, jakie napotyka czło-
wiek w ciągu życia, w sposób świadczący o tym, że zachowanie jest celowe 
i sensowne”. P. Oleś oraz K. Drat-Ruszczak (2008) wskazują, że w procesie 
adaptacji na ogół akcentuje się celowość oraz ukierunkowanie dynamicznej 
aktywności człowieka w jakimś konkretnym jej obszarze. Przystosowanie 
natomiast ma charakter bardziej uniwersalny i globalny, dotyczy środowiska 
fi zycznego, społecznego oraz psychicznego (tamże).

Współcześnie – jak wskazują cytowani autorzy (Oleś, Drat-Ruszczak, 
2008) – adaptacja w wielu koncepcjach zawiera się w pojęciach samokontroli 
(kontrola ego) i samoregulacji (regulacja zachowania zorientowanego na cel 
z uwzględnieniem aktualnego poziomu jego realizacji). Zaproponowano rów-
nież (Block, Block, 1980), by adaptację charakteryzować poprzez powiązanie 
z innym konstruktem: sprężystością ego (ego-resiliency), uznając, że wąsko 
interpretowana kontrola ego rzadko bywa adekwatnym wyznacznikiem ko-
rzystnej adaptacji. Zachowania spontaniczne i impulsywne – w sensie psy-
chologicznym – nie zawsze są bowiem dezadaptacyjne. Pojęcie „sprężystości 
ego” jest w tym kontekście interpretowane jako zdolność osoby do zmiany 
poziomu kontroli (modyfi kacji swojego poziomu kontroli, zależnie od potrzeb, 
w celu osiągnięcia jak najefektywniejszych rezultatów własnej aktywności). 

Innym ważnym wyznacznikiem przystosowania, stanowiącym dobrze 
rozpoznawalny konstrukt teoretyczny, przywoływanym w literaturze przed-
miotu, jest samoocena (Wilsz, 2003; Doroszewicz, 2008; Czerwonka, 2014). 
Istnieją dwa pojęcia, które często są ze sobą utożsamiane: samoocena (self-
-esteem) i poczucie własnej wartości (self-worth).

Ludzie o wysokiej samoocenie deklarują: poczucie doświadczania sym-
pa  i ze strony otoczenia (Ko  a, Doliński, 2000), efektywność w nawiązy-
waniu kontaktów interpersonalnych (Twenge 2007, za: Dzwonkowska i in., 
2008), podczas gdy osoby z niższą samooceną częściej wykazują problemy 
w relacjach z innymi ludźmi, brak poczucia bezpieczeństwa oraz labilność 
nastroju (Carson i in., 2003).

Krytyczne wydarzenie czy sytuacja traumatyczna nie zawsze muszą pro-
wadzić do dezadaptacji lub zaburzenia rozwoju, wręcz przeciwnie – mogą 
ostatecznie doprowadzić do dobrego przystosowania (Ogińska-Bulik, Ju-
czyński, 2011). 
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Czynnikiem ważnym w adaptacji jest prężność psychiczna (psychological 
resilience), która bywa także określana jako elastyczność, sprężystość, od-
porność psychiczna czy zaradność życiowa (Ogińska-Bulik, Juczyński 2011; 
Ogińska-Bulik 2011). Prężność nie jest terminem jednoznacznym, może być 
ujmowana dwojako: jako proces (resilience) oraz właściwość (resiliency) 
(Ogińska-Bulik, Juczyński, 2011; Sikorska, 2016).

Resilience jest rozumiana jako proces adaptowania się do sytuacji trudnej. 
Część polskich badaczy nie stosuje określenia prężności psychicznej, gdyż nie 
zachowuje ona angielskiego rozróżnienia i preferuje stosowanie angielskich 
nazw, bądź spolszczonej wersji „rezyliencja” (Heszen, Sęk, 2007; Ostaszew-
ski, 2006; Kaczmarek i in., 2011). Prężność może być zatem interpretowana 
jako wieloaspektowo determinowany efekt ulegającej modyfi kacji interakcji 
sił w ekosystemie (Heszen, Sęk, 2007). Oznacza to, że jest to proces współ-
oddziaływań pomiędzy cechami jednostki oraz środowiska, który można 
kształtować (Luthar i in., 2000; Pawlicka i in., 2013). Resilience rozumiana jest 
zatem jako kreatywne wykorzystywanie strategii radzenia sobie, zdolność do 
zdystansowania się i elastycznego adaptowania do zmieniającej się sytuacji 
życiowej (Izdebski, Suprynowicz, 2011; Pawlicka i in., 2013).

Polscy badacze prężności psychicznej (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2010) 
dostrzegają w niej mechanizm samoregulacji, który obejmuje elementy po-
znawcze, emocjonalne i behawioralne. Osoby charakteryzujące się prężno-
ścią psychiczną częściej doświadczają pozytywnego afektu, są bardziej pewne 
siebie oraz wykazują korzystniejsze przystosowanie psychologiczne. Potrafi ą 
także wykorzystać pozytywny afekt w roli bufora ochronnego przed negatyw-
nymi skutkami kryzysu i doprowadzić do pos  raumatycznego wzrostu (Kacz-
marek i in., 2011; Connor, 2006; Sikorska, 2014b; Gerc, Jurek, 2015). 

Ł. Kaczmarek i in. (2011) oraz T.M. Ostrowski (2015) wskazują, że w ba-
daniach ludzi przewlekle chorych somatycznie wykazano pozytywny zwią-
zek resiliency z: pozytywną emocjonalnością, ograniczeniem negatywnych 
strategii radzenia sobie (np. zaabsorbowanie lękiem), relatywnie wyższą 
jakością życia. Badacze są także przekonani, że resiliency w rozumieniu od-
porności psychicznej można kształtować dzięki programom profi laktycznym 
lub promującym zdrowie (Jayman i in., 2015; Sikorska, 2014a; 2014b; 2016).

Przedstawiając charakterystykę psychologiczną osób dobrze przystosowa-
nych, wymienia się w literaturze przedmiotu następujące właściwości intrap-
sychiczne: cechy osobowości (niska neurotyczność, względnie wysoki poziom 
ekstrawersji i sumienności), łagodne usposobienie, dyspozycyjny optymizm, 
wysokie nasilenie poczucia własnej wartości, poczucie koherencji (Ogińska-
-Bulik, Juczyński, 2011; Friborg i in., 2005). Wśród predyktorów korzystnego 
przystosowania się wymienia się także: wewnętrzny spokój, wysoki poziom 
energii życiowej, kontrolę emocji i zachowania, rozumienie siebie, poczucie 
własnej skuteczności oraz kompetencji (Pawlicka i in., 2013). 



100 Iwona Sikorska, Krzysztof Gerc, Tomasz Nowak

Wśród zmiennych, które uznano za ważne w kontekście relacjonowa-
nych w niniejszym artykule badań, jest umiejscowienie poczucia kontroli 
(locus of control). Termin został zaproponowany w latach 60. XX wieku przez 
Ro  era (za: Belniak, 2014).

K. Rutkowska (2010, s. 88) twierdzi, że „zachowania determinowane są 
w dużej mierze sposobami postrzegania, przypisywania danym sytuacjom 
określonego znaczenia”. Umiejscowienie kontroli traktowane jest jako 
względnie trwałe przekonanie jednostki o uwarunkowaniach rezultatów po-
dejmowanych działań (tamże). Oznacza to, że osoby mogą różnie postrzegać 
wynik swoich działań: 1) jako zdeterminowany przez nie same (uwewnętrz-
nione poczucie kontroli) – jednostki te wierzą, że rezultat zależy od ich wła-
snego działania, maja poczucie własnej skuteczności, możliwości sterowania 
swoim otoczeniem w celu uzyskania pozytywnych rezultatów, a te ukierunko-
wują i wzmacniają kolejne działania; 2) jako zdeterminowany przez okolicz-
ności zewnętrzne (uzewnętrznione poczucie kontroli) – jednostki te wierzą 
w szczęśliwy splot zdarzeń, przypadek, czyli że same nie miały wpływu na 
uzyskany rezultat (Wosińska, 2004; Rakowska 2005; Rutkowska, 2010; 2014).

Relacjonowane w artykule badania odwołują się do założeń akcentu-
jących pozytywny wpływ aktywności fi zycznej człowieka na jego kondycję 
psychiczną (Blecharz, 2006; Ussorowska i in., 2014). Warto w tym kontek-
ście zauważyć, że zagadnienie motywacji do aktywności sportowej jest pro-
blemem złożonym (Blecharz i in., 2014; Blecharz i in., 2015), a specyfi czny 
profi l psychologiczny sportowca – jak się wydaje – nie istnieje (Derbis, Ję-
drek, 2010). 

Samoocena u osób uprawiających sport jest wyższa niż u osób, które 
takiej aktywności nie podejmują (Ussorowska i in., 2014; Sankowski, 2001).
Według Markowitza i Weissman (2012) istnieją dwa główne czynniki, któ-
re sprzyjają wzrostowi poczucia własnej wartości u młodych sportowców: 
skoncentrowanie na budowaniu umiejętności oraz doświadczenie wsparcia 
pochodzącego z otoczenia. 

Rutkowska (2010) w swoich badaniach wykazała związek wewnętrznego 
umiejscowienia kontroli z tzw. mistrzostwem sportowym. Pojęcie to, wpro-
wadzone przez Blecharza (2007), wskazuje, że mistrz sportowy nie tylko 
osiąga wyniki z górnych pułapów własnych możliwości, ale także potrafi  je 
powtarzać, i jest gotowy do podejmowania wyzwań w różnych dziedzinach 
życia (nie tylko w sporcie) oraz charakteryzuje się wysoką satysfakcją (rów-
nież pozasportową). 

Ludzie kreują swoją samoocenę poprzez osobiste doświadczenia i doko-
nywane porównania społeczne (Epstein, 2003). Ów kontekst jest szczególnie 
ważny w odniesieniu do osób, które z powodu różnych barier, związanych 
z ich sprawnością fi zyczną lub funkcjonowaniem w otoczeniu, są zagrożone 
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marginalizacją społeczną. Szeroko rozumiane przeszkody są na przykład jed-
nym z istotnych czynników, które mogą hamować proces rehabilitacji osób 
z niepełnoprawnością (Paszkowicz, Garbat, 2005; Wiszejko-Wierzbicka, 
2008; Gerc, 2008; Otrębski i in., 2011; Szafraniec, Szymborski, 2015). 

Zapewne m.in. z tego powodu w 1986 r. przyjęta została „Europejska 
Karta Sportu dla Wszystkich: Osoby Niepełnosprawne”. W dokumencie 
podkreśla się potrzebę promowania oraz rozwoju sportu i rekreacji fi zycznej 
osób niepełnosprawnych. Karta upatruje w tym szansę na poprawę jakości 
życia, atrakcyjną formę rehabilitacji oraz warunek korzystniejszej integracji 
osób o ograniczonej sprawności z resztą społeczeństwa. 

Pisząc o sporcie osób z niepełnosprawnością, warto zaznaczyć, że istnie-
je wyraźny podział na sportowców niepełnosprawnych fi zycznie oraz tych 
z niepełnosprawnością intelektualną. Mimo niepodważalnych analogii, spe-
cyfi ka uprawiania sportu przez te dwie grupy osób znacząco się różni. Sport 
osób niepełnosprawnych fi zycznie rozwinął się w formie ruchu paraolim-
pijskiego i w ostatnim okresie związany jest z ruchem sportu osób pełno-
sprawnych (Koper, Tasiemski, 2013). Ruch sportu osób niepełnosprawnych 
intelektualnie doprowadził do powstania organizacji Olimpiady Specjalne 
(Special Olympics), a podstawowym jego celem jest rozwój i rehabilitacja 
osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zwiększanie świadomości 
społecznej i akceptacji w stosunku do tej formy niepełnosprawności.

W przypadku osób niepełnosprawnych fi zycznie najistotniejsza jest 
funkcja rehabilitacyjna i problematyczne w tym kontekście wydaje się roz-
graniczanie sportu wyczynowego, rekreacyjnego od procesu rehabilitacji 
(tamże). Podkreśla się, że w sporcie osób niepełnosprawnych uruchamia-
ne zostają mechanizmy kompensacyjne (Plinta i in., 2005), a regularna ak-
tywność fi zyczna u osób, których aparat ruchowy został uszkodzony, może 
pozwolić na: kompensację utraconej funkcji (Milanowska, 1997; Pieszak, 
2012), budowę pozytywnego obrazu własnego ciała (Guszkowska, Pater, 
2010), urealniającą zmianę w spostrzeganiu siebie (Sankowski, 2002; Kowa-
lik, 2009; Rutkowska, 2014), poprawę sprawności organizmu, subiektywne 
poczucie atrakcyjności (Besz, 2012).

W 1964 r. członkowie Federacji Weteranów Wojennych (WVF, The World 
Veterans Federa  on) założyli ISOD (Interna  onal Sports Federa  on of the 
Disabled), które po połączeniu z ISMWSF (Interna  onal Stoke Mandeville 
Wheelchair Sports Federa  on) dało początek istniejącej współcześnie Mię-
dzynarodowej Federacji Sportu Osób na Wózkach i z Amputacjami (IWAS, 
Interna  onal Wheelchair and Amputee Sports Federa  on). To właśnie ta 
federacja sprawuje obecnie nadzór nad większością sportów osób po am-
putacjach oraz współpracuje z Międzynarodowym Komitetem Paraolimpij-
skim (IPC, Interna  onal Paralympic Commi  ee). Sportowcy po amputacjach 



102 Iwona Sikorska, Krzysztof Gerc, Tomasz Nowak

nie stanowią grupy jednorodnej, różnice w funkcjonowaniu poszczególnych 
zawodników są duże. W tym miejscu należy wspomnieć, że nie dokonuje 
się podziału na sportowców po amputacji oraz osób z niewykształconymi 
kończynami, lecz traktuje wszystkich jako jedną grupę. Podobnie traktują tę 
grupę autorzy niniejszego rozdziału. 

O poziomie funkcjonowania i możliwościach zawodników decyduje wiele 
czynników fi zjologicznych, psychologicznych i społecznych. Z fi zjologicznych 
wymienia się następujące aspekty związane z amputacją (lub niewykształce-
niem kończyn/y): liczba amputacji, miejsce amputacji, wysokość amputacji, 
rodzaj amputacji oraz stan kikuta; należy także wspomnieć o możliwości ist-
nienia dodatkowych schorzeń, mniej lub bardziej związanych z brakiem koń-
czyny (osłabienie siły mięśniowej, niedowład kończyny nieobjętej amputacją) 
oraz to, z jakiego sprzętu zawodnik korzysta (protezy, kule czy wózek) (Molik 
i in., 2008). W celu wyrównania szans zawodników, ISOD przygotował klasyfi -
kację ogólną, którą oparł na miejscu amputacji, pomijając pozostałe czynniki. 

Materiał i metody

Problem badawczy i hipotezy
Zasadniczy problem badawczy relacjonowanego projektu sprowadzono do 
pytania: Czy istnieje statystycznie istotna różnica w zakresie przystosowania 
psychicznego u sportowców po amputacji oraz sportowców pełnospraw-
nych? Zgodnie z zaprezentowanymi w części teoretycznej koncepcjami 
przyjęto, że zmiennymi związanymi z przystosowaniem są: prężność psy-
chiczna (Block, Block, 1980), samoocena (Niebrzydowski, 1989) oraz poczu-
cie kontroli (Rutkowska, 2010). Postanowiono również, że analiza porów-
nawcza zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem cech temperamentu 
sportowców pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz stosowanych przez 
nich strategii radzenia sobie ze stresem. 

Sformułowano następujące pytania badawcze:
1) Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób, sportowcy pełnosprawni różnią się od 

sportowców po amputacji w aspekcie charakterystyki prężności psy-
chicznej?

2) Czy sportowcy pełnosprawni różnią się od sportowców po amputacji 
w zakresie samooceny?

3) Czy sportowcy pełnosprawni różnią się od sportowców po amputacji 
w aspekcie umiejscowienia kontroli?

4) Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób, sportowcy pełnosprawni różnią się od 
sportowców po amputacji pod względem stosowanych strategii radze-
nia sobie ze stresem?
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Na podstawie przedstawionych pytań badawczych sformułowano nastę-
pujące hipotezy:
1) Sportowcy pełnosprawni i sportowcy po amputacji charakteryzują się 

podobnym poziomem prężności psychicznej.
2) Sportowcy pełnosprawni i sportowcy po amputacji różnią się w zakresie 

samooceny.
3) Sportowcy pełnosprawni i sportowcy po amputacji nie różnią się w za-

kresie poczucia umiejscowienia kontroli.
4) Sportowcy pełnosprawni i sportowcy po amputacji stosują różne strate-

gie radzenia sobie ze stresem.

Narzędzia badawcze
W celu weryfi kacji przyjętych hipotez badawczych zastosowano nastę-
pujące narzędzia pomiaru: Skala Pomiaru Prężności (SPP-25) autorstwa 
Ogińskiej-Bulik i Juczyńskiego (2008), Skala Samooceny (SES) Rosenberga, 
w polskiej adaptacji Dzwonkowskiej, Lachowicz-Tabaczek i Łaguny (2008), 
Kwes  onariusz Poczucia Kontroli (PK-4) autorstwa Bryanta (1989), Kwes  o-
nariusz Temperamentu (PTS) autorstwa Strelaua i Zawdzkiego (1998) oraz 
Skala SRS.T Kwes  onariusza Ways of Coping Lazarusa i Folkman (1984), 
w przekładzie Łosiaka (1992). 

Skala Pomiaru Prężności (SPP-25) stanowi narzędzie złożone z 25 pytań. 
Badany odpowiada, zaznaczając ustosunkowanie na skali Likerta (od 0 – 
zdecydowanie nie, do 4 – zdecydowanie tak). Skala służy do pomiaru pręż-
ności psychicznej (resilience), która rozumiana jest jako właściwość osobo-
wości określająca predyspozycje jednostki chroniące ją przed następstwami 
negatywnych doświadczeń. Oprócz skali głównej (której wynik jest sumą 
wyników w 5 czynnikach), pozwala na wyodrębnienie pięciu składowych:
1) wytrwałości i determinacji w działaniu,
2) otwartości na nowe doświadczenia i poczucia humoru,
3) kompetencji osobistych i tolerancji negatywnych emocji,
4) tolerancji na niepowodzenia i traktowania życia jako wyzwania,
5) optymistycznego nastawienia do życia i zdolności mobilizowania się 

w trudnych sytuacjach.
Możliwe jest odniesienie uzyskanych wyników do skali stenowej, gdzie 

1–4 oznacza prężność niską, 6–7 – średnią, a 8–10 – wysoką. Rzetelność 
testu została potwierdzona na poziomie α Cronbacha 0,89 dla skali głównej 
oraz skal czynników składowych od 0,67 do 0,75. Stabilność bezwzględną 
na podstawie metody testu-retestu (4 tygodnie) określono na poziomie 
0,85 (Ogińską-Bulik, Juczyński, 2008; Ogińska-Bulik, 2014).

Kwes  onariusz SES jest popularną metodą wykorzystywaną do pomiaru 
poziomu samooceny globalnej. Jest to narzędzie jednowymiarowe, składa-
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jące się z 10 stwierdzeń. Odpowiedzi umieszczane są na czterostopniowej 
skali, różnicującej stopień zgodności stwierdzenia z opinią badanego na 
swój temat. Wykazano wysoki poziom rzetelności skal – α Cronbacha od 
0,81 do 0,83. Uzyskanie przez osobę badaną wyniku wysokiego oznacza wy-
sokie nasilenie mierzonej zmiennej (Dzwonkowska i in., 2008).

Kwes  onariusz badający poczucie kontroli własnego życia (PK-4) 
F.B. Brynata (1989) składa się z 15 stwierdzeń. Zgodnie z koncepcją badacza 
podzielony jest na dwie części: dotyczącą zdarzeń negatywnych oraz pozy-
tywnych. Badany metodą papier-ołówek odnosi się kolejno do stwierdzeń, 
zaznaczając odpowiedzi w skalach o zmiennej rozpiętości (od 1–4 do 1–7). 
Istnieje możliwość obliczenia skali głównej (uogólnionego poczucia kontroli) 
oraz skal składowych: unikania, radzenia sobie, utrzymywania oraz dozna-
wania. Współczynniki rzetelności α Cronbacha dla skal wyniosły: unikanie 
0,60; zmaganie się (radzenie sobie) 0,70; utrzymywanie (uzyskiwanie) 0,71; 
doznawanie 0,78 (Pietrzyk, Lizińczyk, 2008). Wysoki wynik w skali głównej 
wskazuje na wysokie subiektywne spostrzeganie kontroli, czyli możliwości 
wpływu na własne życie (Sikorska, 2014b).

Ways of Coping Ques  onnaire – WCQ to kwes  onariusz przygotowany 
przez R.S. Lazarusa i S. Folkman (1984) do badania strategii radzenia sobie 
ze stresem. Polskie adaptacje przygotowali I. Heszen-Niejodek (1989) oraz 
W. Łosiak (1992). W badaniu wykorzystana została skala SRS.T składająca się 
z 66 pytań. W instrukcji osoba badana jest proszona o odpowiedź, jak często 
stosuje daną strategie zaradczą w sytuacji trudnej. Możliwe są 4 warianty 
odpowiedzi zaznaczane na skali Likerta (0 – nie stosuję wcale, 3 – stosuję 
bardzo często). Odpowiedzi dotyczą działań skoncentrowanych na proble-
mie oraz emocjach, które problem wywołał.

Kwes  onariusz PTS ma identyfi kować behawioralne charakterystyki 
powiązane z cechami układu nerwowego zaproponowanymi przez Pawło-
wa: procesy pobudzania, procesy hamowania, równowagę procesów ner-
wowych oraz ich ruchliwość (Zawadzki, Strelau, 1997; Strelau, Zawadzki, 
2008). Narzędzie składa się z 57 stwierdzeń diagnostycznych, a osoba bada-
na ustosunkowuje się do nich na czterostopniowej skali (1 – zdecydowanie 
zgadzam się, 2 – raczej zgadzam się, 3 – raczej nie zgadzam się, 4 – zdecydo-
wanie nie zgadzam się). Oceny dotyczą dłuższej perspektywy czasowej (rok 
i więcej). Osoba badana jest także proszona, by w razie problemów dokona-
ła porównania siebie do innych ludzi. Obliczane są cztery skale (Zawadzki, 
Strelau, 1997): SPP (Siła Procesu Pobudzenia) – która bywa kojarzona z: 1) 
wytrzymałością, 2) niską reaktywnością, 3) odpornością psychiczną; SPH 
(Siła Procesu Hamowania) – utożsamianą z pojęciem samokontroli zacho-
wania; RPN (Ruchliwość Procesów Nerwowych) – w psychologii może być 
to utożsamiane z szybką i adekwatną zmianą zachowania w odniesieniu do 
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zmieniającego się otoczenia; RWN (Równowaga Procesów Nerwowych) – 
można ją wiązać z impulsywnością, brakiem wytrwałości, występowaniem 
zachowań agresywnych, brakiem konformizmu, ugodowości i sumienności, 
a w przypadku przewagi SPH: z ostrożnością, sztywnością, nadmierną ugo-
dowością i kontrolą. Jest to skala wtórna, pomijana w większości opraco-
wań statystycznych. W badaniach sprawdzono rzetelność (α Cronbacha) 
skal testu i otrzymano następujące wyniki: SPP α=0,80; SPH α=0,71; RPN 
α=0,83. Istnieją polskie normy wyrażone w stenach dla 6 grup wiekowych: 
15–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59 i 60–80; z uwzględnieniem podziału na 
płeć (Strelau, Zawadzki, 2008).

Charakterystyka grupy badanej
Grupę badaną (n=30) stanowili sportowcy po amputacji (27 mężczyzn 
i 3 kobiety), grupę kontrolną natomiast – sportowcy pełnosprawni (również 
30 osób, identyczny liczebnie rozkład pod względem płci). W obydwu zatem 
sytuacjach byli to sportowcy, czyli osoby uprawiające sport regularnie, co 
najmniej od roku. Parametry statystki opisowej wieku sportowców niepeł-
nosprawnych są następujące: x=24,73; Me=24; δ=3,33. Analogiczne wskaź-
niki odnoszące się do wieku grupy kontrolnej kształtują się na poziomie: 
x=27,97; Me=27,5; δ=9,34.

W tabelach 1 oraz 2 przedstawiono statystyki opisowe dotyczące czasu 
uprawiania sportu w grupie sportowców pełnosprawnych i niepełnospraw-
nych, a także określono okres, w jakim grupa badana doświadcza niepełno-
sprawności.

Tabela 1. Statystyka opisowa – okres uprawiania sportu (średnia, mediana, 
odchylenie standardowe) 

n x Me δ

Sportowcy pełnosprawni 30 8,43 8 4,05

Sportowcy niepełnosprawni 30 11,96 7 12,92

Źródło: badania własne.

Tabela 2. Statystyka opisowa – okres niepełnosprawności (średnia, 
mediana, odchylenie standardowe) w grupie osób po amputacji, n=30

X Me δ

16,03 14 10,08

Źródło: badania własne.
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Procedura badania
Badania zostały przeprowadzone w okresie od maja 2014 do sierpnia 
2015 r. Początkowo były one realizowane w formie papierowych arkuszy 
bezpośrednio z zawodnikami: podczas I Otwartych Mistrzostwach Polski 
w pływaniu osób niepełnosprawnych (Szczecin, czerwiec 2014); podczas 
zgrupowania reprezentacji amp futbolu (Szczawnica, sierpień 2014), tre-
ningu krakowskiej drużyny piłkarskiej (Kraków, sierpień 2014). Z powodu 
trudności w skompletowaniu odpowiednio licznej grupy sportowców po 
amputacji (jest to grupa szczególnie trudnego dostępu) badania częścio-
wo przeprowadzone zostały także poprzez kontakt listowy. Było to jednak 
poddane odpowiedniej kontroli – o wypełnienie proszono osoby należące 
do klubów ampfutbolowych. Proszono także ludzi związanych ze sportem 
osób niepełnosprawnych (np. trenerzy, rehabilitanci) o pomoc w rekrutacji 
odpowiednich osób.

Niezależnie od sposobu przeprowadzenia procedura była niezmienna: 
po krótkiej informacji o badaniu (w tym o jego o dobrowolności i anonimo-
wości) badani proszeni byli o wypełnienie niewielkiej metryczki i uzupełnie-
nie pięciu kwes  onariuszy, których kolejność była stała (SPP-25 → PK-4 → 
PTS → SES → WCQ). 

Metody analizy statystycznej wyników
W celu opracowania uzyskanych wyników badań, poza charakterystyką 
rezultatów statystyki opisowej, zastosowano następujące metody analizy 
statystycznej: najpierw sprawdzono rozkłady zmiennych za pomocą testu 
Kołmogorowa-Smirnowa (K-S) z poprawką Lillieforsa. Po stwierdzeniu, że 
charakterystyki wyników są zbliżone do rozkładu normalnego, posłużono 
się testem t-Studenta. W przypadku pozostałych zmiennych (analizy niepa-
rametryczne) zastosowano test U Manna-Whitneya. Dla wszystkich testów 
przyjęto powszechnie stosowany w psychologii poziom istotności α=0,05.

Statystyki opisowe
W tabelach od 3 do 7 przedstawiono porównanie średnich, median oraz 
odchyleń standardowych wyników pomiarów zmiennych kontrolowanych 
w badaniu.

Wyższy wynik średniej prężności psychicznej uzyskany został w grupie 
sportowców po amputacji i wyniósł 79,20 punktu przy 73,83 w grupie spor-
towców pełnosprawnych. Ponadto wyższe wyniki średnie we wszystkich 
skalach składowych również charakteryzowały grupę sportowców po am-
putacji. Odchylenia standardowe dla poszczególnych skal oraz wyniku glo-
balnego były wyższe w grupie sportowców pełnosprawnych.
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Tabela 3. Porównanie podstawowych statystyk opisowych wyników 
pomiaru prężności dla dwóch grup: 1 – sportowcy pełnosprawni, n=30; 
2 – sportowcy po amputacji, n=30

Skala X1 Me1 SD1 X2 Me2 SD2

Prężność psychiczna 73,83333 78 16,24613 79,2 80 11,69556

Wytrwałość i determinacja 
w działaniu 14,5 15 3,55013 16 16 2,43537

Otwartość na nowe 
doświadczenia i poczucie 
humoru

15,26667 16 3,90343 16,567 17 3,1914

Kompetencje osobiste 
w radzeniu sobie i tolerancja 
negatywnych emocji

14,83333 16 3,65856 15,9 16 2,72093

Tolerancja na niepowodzenia 
i traktowanie życia jako 
wyzwania

14,96667 15,5 3,04544 15,767 16 2,38795

Optymistyczne nastawienia 
do życia i zdolność 
do mobilizowania się 
w trudnych sytuacjach

14,26667 15 3,75943 14,967 15 2,632467

Źródło: badania własne.

Tabela 4. Porównanie podstawowych statystyk opisowych wyników 
pomiaru poczucia kontroli i skal składowych dla dwóch grup: 1 – 
sportowcy pełnosprawni, n=30; 2 – sportowcy po amputacji, n=30

Skala X1 Me1 SD1 X2 Me2 SD2

Unikanie 8,9 9 1,93605 9,933 9,5 2,33317

Radzenie sobie 12,4 13 2,90778 13,3 14 2,40903

Uzyskiwanie 17,833 17,5 3,83346 18,567 19 2,64814

Doznawanie 22,133 23 3,391 22,5 22,5 2,90956

Poczucie kontroli 61,267 63,5 9,70223 64,3 65 6,9637

Źródło: badania własne.

Sportowcy po amputacji uzyskali wyższe średnie we wszystkich skalach. 
W przypadku median sportowcy pełnosprawni uzyskali wyższy wynik je-
dynie w skali Doznawanie. Odchylenie standardowe w skali Unikanie było 
wyższe w grupie sportowców po amputacji, a w pozostałych skalach (Radze-
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nie sobie, Uzyskiwanie, Doznawanie i Poczucie kontroli) było wyższe w gru-
pie sportowców pełnosprawnych.

Tabela 5. Porównanie podstawowych statystyk opisowych wyników 
pomiaru samooceny dla dwóch grup: 1 – sportowcy pełnosprawni, n=30; 
2 – sportowcy po amputacji, n=30

Skala X1 Me1 SD1 X2 Me2 SD2

Samoocena 27,233 29 6,10078 31,5 32 4,75612

Źródło: badania własne.

Maksymalny jednostkowy wynik uzyskany w teście wyniósł 40 punk-
tów dla grupy sportowców po amputacji i 39 dla grupy sportowców peł-
nosprawnych. Analogicznie wyniki minimalne wyniosły: 21 i 12 punktów. 
Średnie dla grup wyniosły: 31,5 dla grupy sportowców po amputacji i 27,23 
dla sportowców pełnosprawnych. Odchylenie standardowe było wyższe 
w grupie sportowców pełnosprawnych i wyniosło 6,1 punktu, przy wyniku 
4,76 punktu dla grupy sportowców po amputacji.

Tabela 6. Porównanie podstawowych statystyk opisowych wyników 
w zakresie skal strategii radzenia sobie ze stresem WCQ dla dwóch grup: 1 
– sportowcy pełnosprawni, n=30; 2 – sportowcy po amputacji, n=29

Skala X1 Me1 SD1 X2 Me2 SD2

Konfrontacja 10,3667 9 3,2746 8,51724 8,5 3,18053

Dystansowanie się 9,9 9 2,97518 8,86207 8,5 2,88746

Samokontrola 12,9 12,5 3,65164 11,8621 11,5 3,06739

Poszukiwanie wsparcia 
społecznego 9,7 11 3,6022 9,41379 10 3,31142

Przyjmowanie 
odpowiedzialności 6,9 7 2,53731 6,10345 6 1,98827

Ucieczka/Unikanie 14,1 14 3,3871 9,68966 9,5 4,78915

Planowe rozwiązanie 
problemu 11,433 12 3,01357 11,4138 12 3,17937

Pozytywne 
przewartościowanie 12,5667 12 3,2767 12,0345 13 3,2236

Źródło: badania własne.
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Badane grupy nieznacznie różniły się liczebnością (grupa sportowców 
pełnosprawnych, n=30; grupa sportowców po amputacji, n=291). W gru-
pie sportowców pełnosprawnych średnie wyników we wszystkich skalach 
były wyższe od wyników uzyskanych w grupie sportowców po amputacji. 
Podobna sytuacja dotyczy obliczonych median – tutaj jedyną skalą, w której 
sportowcy po amputacji osiągnęli wyższy wynik, jest Pozytywne przewarto-
ściowanie (Pp), a wynik w Planowym rozwiązaniu problemu (Prp) był iden-
tyczny. Odchylenia standardowe w przypadku grupy sportowców po ampu-
tacji były wyższe jedynie w skalach Ucieczka/Unikanie (U/U) oraz Planowe 
rozwiązanie problemu (Prp).

Tabela 7. Porównanie podstawowych statystyk opisowych wyników 
w zakresie pomiaru zmiennych temperamentalnych dla dwóch grup: 1 – 
sportowcy pełnosprawni, n=30; 2 – sportowcy po amputacji, n=29

Skala X1 Me1 SD1 X2 Me2 SD2

Siła Procesu Pobudzenia 50,2 51,5 8,71938 52,4 52 7,84153

Siła Procesu Hamowania 49,567 49 7,7178 52,2 52 7,16024

Ruchliwość Procesów 
Nerwowych 51 53 9,92385 54,633 55 7,21341

Równowaga Procesów 
Nerwowych 0,633 1 5,37224 0,2 3,5 7,51734

Źródło: badania własne.

We wszystkich skalach pierwotnych (SPP, SPH, RPN) dla grupy sportow-
ców po amputacji maksymalne wyniki (kolejno 70, 65, 58 punktów) były 
wyższe od maksymalnych wyników w grupie sportowców pełnospraw-
nych (odpowiednio 62, 59, 66 punktów). Wyniki minimalne były niższe we 
wszystkich skalach w grupie sportowców pełnosprawnych (kolejno 25, 31, 
28 punktów) w stosunku do grupy sportowców po amputacji (37, 39, 42 
punkty). Różnica ta widoczna jest także w medianach wyników pomiaru 
zmiennych oraz średnich (wyższe u sportowców po amputacji). Odchylenia 
standardowe wyników skal są mniejsze w przypadku grupy sportowców po 
amputacji (SPP – 7,84 do 8,72; SPH – 7,16 do 7,72; RPN – 7,21 do 9,92).

W obydwu grupach współczynnik Równowagi Procesów Nerwowych 
(RWN) był bliski zera z minimalnym wskazaniem na przewagę procesów po-
budzenia (SPP). Zauważalna różnica pojawiła się w medianie i wyniku mak-
symalnym (obie wartości wyższe dla sportowców po amputacji). Odchyle-

1 Dane pozyskane od jednego z badanych w tym zakresie nie były kompletne.
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nie standardowe również było wyższe w grupie sportowców po amputacji 
(7,51 do 5,37 punktu).

Wyniki

Analizę wyników rozpoczęto od sprawdzenia podobieństwa sportowców 
obu grup w zakresie wymiaru temperamentu, który dla procesów adapta-
cyjnych ma istotne znaczenie. Uzyskanie spodziewanego potwierdzenia 
braku różnic temperamentalnych pomiędzy sportowcami pełnosprawnymi 
i sportowcami po amputacji umożliwia wnioskowanie o znaczeniu innych 
zmiennych dla procesu adaptacji psychologicznej tych osób.

Tabela 8. Wyniki testu t-Studenta dla PTS. Porównanie wyników 
uzyskanych w grupie sportowców pełnosprawnych (1) i sportowców po 
amputacji (2)

Skala X1 X2 t df p

Siła Procesu Pobudzenia 50,2 52,4 -1,0276 58 0,30843

Siła Procesu Hamowania 49,5667 52,2 -1,37 58 0,17596

Ruchliwość Procesów Nerwowych 51 54,633 -1,6221 58 0,11021

Źródło: badania własne.

Tabela 9. Wyniki testu U Manna-Whitneya dla WCQ. Porównanie wyników 
uzyskanych w grupie sportowców pełnosprawnych (1) i sportowców po 
amputacji (2)

Skala Suma rang 1 Suma rang 2 U Z p

Równowaga Procesów 
Nerwowych 903,5 926,5 438,5 -0,1626 0,87081

Źródło: badania własne.

Po stwierdzeniu, że niektóre charakterystyki wyników nie są zbliżone do 
rozkładu normalnego, zastosowano w ich przypadku test U Manna-Whit-
ney’a, a w przypadku pozostałych charakterystyk – test t-Studenta.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 9, założenie o braku róż-
nic zostało potwierdzone. W żadnej z trzech skal pierwotnych różnica nie 
okazała się istotna statystycznie (p>0,05). Podobnie było w przypadku skali 
wtórnej RPN (p>0,05). Oznacza to, że nie stwierdzono istotnych różnic tem-
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peramentalnych pomiędzy sportowcami pełnosprawnymi i sportowcami po 
amputacji. Kontrolując tę zmienną, prowadzono dalsze analizy.

Hipoteza pierwsza zakładała, że sportowcy pełnosprawni oraz sportow-
cy po amputacji prezentują podobny poziom prężności psychicznej. Tabela 
10 przedstawia wyniki analiz w tym zakresie.

Tabela 10. Wyniki testu U Manna-Whitneya dla SPP-25: Porównanie 
wyników uzyskanych w grupie sportowców pełnosprawnych (1) 
i sportowców po amputacji (2)

Skala Suma rang 1 Suma rang 2 U Z p

Prężność 845 985 380 -1,02752 0,30418

Wytrwałość i determinacja 
w działaniu 807 1023 342 -1,58933 0,11199

Otwartość na nowe 
doświadczenia i poczucie 
humoru

820 1010 355 -1,39713 0,16238

Kompetencje osobiste do 
radzenia sobie i tolerancja 
negatywnych emocji

864 975 399 -0,74661 0,4553

Tolerancja na 
niepowodzenia 
i traktowanie życia jako 
wyzwania

855 935,5 390 -0,87967 0,37904

Optymistyczne 
nastawienie do życia 
i zdolność mobilizowania 
się w trudnych sytuacjach

894,5 901 429,5 -0,29569 0,76747

Źródło: badania własne.

Ze względu na fakt, iż rozkład wyników zmiennych nie był zbliżony do 
normalnego, zastosowano test U Manna-Whitneya. Hipoteza badawcza zo-
stała potwierdzona dla wszystkich skal testu. Różnica pomiędzy grupą ba-
daną i kontrolną na poziomie istotności α=0,05 nie okazała się istotna dla 
żadnej ze skal. Oznacza to, że nie ma podstaw do wnioskowania, że istnieją 
różnice w wynikach badanej zmiennej dla populacji sportowców pełno-
sprawnych i sportowców po amputacji.

Hipoteza druga, zakładająca różnice w zakresie samooceny pomiędzy 
sportowcami po amputacji oraz sportowcami pełnosprawnymi, uzyskała 
potwierdzenie w wynikach przedstawionych w tabeli 11.
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Tabela 11. Wyniki testu t-Studenta dla Skali Samooceny SES. Porównanie 
średnich wyników uzyskanych w grupie sportowców pełnosprawnych (1) 
i sportowców po amputacji (2)

X1 X2 t df p

27,23333 31,5 -3,37504 58 0,001322

Źródło: badania własne.

Różnica pomiędzy grupami przeszła test istotności (α=0,05), a nawet zo-
stała potwierdzona na bardziej rygorystycznym poziomie (p=0,01). Na pod-
stawie uzyskanego wyniku można wyprowadzić wnioski dotyczące popu-
lacji sportowców pełnosprawnych i sportowców po amputacji. Jak wynika 
z rysunku 1, sportowcy po amputacji mają wyższą samoocenę od sportow-
ców pełnosprawnych, a różnica ta jest istotna statystycznie.

Rysunek 1. Wykres ramka-wąsy dla wyników kwes  onariusza samooceny 
SES dwóch grup: 1 – sportowcy pełnosprawni, 2 – sportowcy po amputacji

Źródło: badania własne.

Wyniki weryfi kacji hipotezy trzeciej, w której przyjęto, iż sportowcy peł-
nosprawni oraz sportowcy po amputacji nie różnią się w zakresie umiejsco-
wienia poczucia kontroli, przedstawiono tabelach 12 i 13.
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Tabela 12. Wyniki testu U Manna-Whitneya dla PK-4. Porównanie wyników 
uzyskanych w grupie sportowców pełnosprawnych (1) i sportowców po 
amputacji (2)

Skala Suma rang 1 Suma rang 2 U Z p

Unikanie 810,5 1019,5 345,5 -1,5376 0,12415

Radzenie sobie 831 999 345,5 -1,2345 0,21702

Poczucie kontroli 838 992 373 -1,2345 0,25805

Źródło: badania własne.

Tabela 13. Wyniki testu t-Studenta dla PK-4. Porównanie wyników 
uzyskanych w grupie sportowców pełnosprawnych (1) i sportowców po 
amputacji (2)

Skala X1 X1 t df p

Uzyskiwanie 17,83333 18,56667 -0,86209 58 0,39219

Doznawanie 22,13333 22,5 -0,44947 58 0,65477

Źródło: badania własne.

Po stwierdzeniu, że niektóre charakterystyki wyników nie są zbliżone do 
rozkładu normalnego, zastosowano w ich przypadku test U Manna-Whit-
neya, a w przypadku pozostałych charakterystyk – test t-Studenta. Hipoteza 
badawcza została potwierdzona dla wszystkich skal. W przypadku zastoso-
wanego dla charakterystyk Uznawanie i Doznawanie testu t-Studenta róż-
nice pomiędzy średnimi nie okazały się istotne statystycznie (p>0,05) i nie 
uprawniają wniosku o istnieniu różnicy pomiędzy populacjami sportow-
ców pełnosprawnych i sportowców po amputacji pod względem badanych 
zmiennych. W przypadku charakterystyk Unikanie, Radzenie sobie i Poczu-
cie kontroli (w stosunku do ich wyników zastosowano test U Manna-Whit-
neya) nie ma podstaw do sfalsyfi kowania hipotezy badawczej. 

W tabelach 14 i 15 przedstawiono wyniki weryfi kacji hipotezy czwartej, 
zakładającej, że sportowcy pełnosprawni i sportowcy po amputacji stosują 
różne strategie radzenia sobie ze stresem.
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Tabela 14. Wyniki testu t-Studenta dla WCQ. Porównanie wyników 
uzyskanych w grupie sportowców pełnosprawnych (1) i sportowców po 
amputacji (2)

Skala X1 X2 t df p

Przyjmowanie odpowiedzialności 6,9 6,10345 1,33913 57 0,18584

Pozytywne przewartościowanie 12,5667 12,0345 0,62866 57 0,53

Źródło: badania własne.

Tabela 15. Wyniki testu U Manna-Whitneya dla WCQ. Porównanie 
wyników uzyskanych w grupie sportowców pełnosprawnych (1) 
i sportowców po amputacji (2)

Skala Suma rang 1 Suma rang 2 U Z p

Konfrontacja 1013,5 756,5 321,5 1,7133 0,08666

Dystansowanie się 986 784 349 1,29635 0,19486

Samokontrola 982,5 787,5 352,5 1,24328 0,21377

Ucieczka/Unikanie 1151 619 184 3,79807 0,00015

Poszukiwanie wsparcia 
społecznego 956 814 379 0,84149 0,40008

Planowe rozwiązanie 
problemu 888 882 423 -0,1744 0,86158

Źródło: badanie własne.

Po stwierdzeniu, że niektóre charakterystyki wyników nie są zbliżone do 
rozkładu normalnego, zastosowano w ich przypadku test U Manna-Whit-
neya, a w przypadku pozostałych charakterystyk – test t-Studenta.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabelach 14 i 15, sportowcy peł-
nosprawni nie różnią się od sportowców po amputacji w stosowaniu 7 spo-
śród 8 wyodrębnionych strategii radzenia sobie ze stresem. Różnica pomiędzy 
wynikami uzyskanymi w tych skalach przez sportowców nie okazała się istot-
na statystycznie (p>0,05). Natomiast różnica pomiędzy stosowaniem strategii 
Ucieczka/Unikanie przez sportowców pełnosprawnych i po amputacji została 
potwierdzona na bardzo rygorystycznym poziomie istotności (p=0,001). 

W przypadku skali Konfrontacja istnieje podejrzenie, że mogą istnieć 
różnice w stosowaniu tej strategii radzenia sobie ze stresem, jednak na 
podstawie uzyskanych wyników nie zostało to statystycznie potwierdzone 
(p<0,1). W celu weryfi kacji należałoby przeprowadzić dodatkowe badania 
na większej próbie. Rysunki 2 i 3 ilustrują uzyskane wyniki.
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Rysunek 2. Wykres ramka-wąsy dla wyników kwes  onariusza WCQ skali 
Konfrontacja dla dwóch grup: 1 – sportowcy pełnosprawni, 2 – sportowcy 
po amputacji.
Źródło: badania własne.

Rysunek 3. Wykres ramka-wąsy wyników kwes  onariusza WCQ skali 
Ucieczka/Unikanie dla dwóch grup: 1 – sportowcy pełnosprawni, 2 – 
sportowcy po amputacji
Źródło: badania własne.
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Dyskusja wyników

Relacjonowane w niniejszej pracy badania miały odpowiedzieć na pyta-
nie: Czy funkcjonowanie sportowców po amputacji różni się zasadniczo od 
funkcjonowania sportowców pełnosprawnych? Sytuacja utraty sprawności, 
często powiązana z dodatkowymi negatywnymi zdrowotnymi następstwa-
mi, jest sytuacją trudną, wywołującą poważny stres – szczególnie dla osoby 
aktywnej (np. sportowca) (Bhuvaneswar i in., 2007). Ludzie niepełnospraw-
ni często bywają obiektem stygmatyzacji społecznej. Poradzenie sobie 
z niepełnosprawnością wymaga prawidłowego funkcjonowania procesów 
adaptacyjnych. Zaburzenie wywołane przez „nieprawidłowy rozwój osobo-
wości na skutek kalectwa lub przewlekłej choroby somatycznej” (Jakubik, 
2002, s. 1) uzyskało nawet określenie: „osobowość homilopatyczna”.

W trakcie przygotowań do badań przeprowadzono kwerendę literatu-
ry specjalistycznej w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: Jakie zmienne 
najpełniej charakteryzowałyby pozytywne przystosowanie i umożliwiały 
poprawną operacjonalizację tego pojęcia? Pozwoliło to na wyodrębnienie 
trzech cech intrapsychicznych: prężności psychicznej, poczucia kontroli wła-
snego życia oraz samooceny. Dodatkowo uznano, że wartościowe będzie 
porównanie strategii radzenia sobie ze stresem i charakterystyk tempera-
mentalnych. 

W toku przeprowadzonych badań i analiz wykazano, że sportowcy po 
amputacji i sportowcy pełnosprawni nie różnią się charakterystykami tem-
peramentalnymi. Temperament jest czynnikiem ściśle wyznaczającym ak-
tywność człowieka, jego zapotrzebowanie na stymulację, wytrzymałość 
oraz waleczność. Można założyć, że obie grupy sportowców nie różniły się 
w tym podstawowym zakresie. 

Uzyskane wyniki badania wykazały, że sportowcy po amputacji nie róż-
nią się w sposób istotny statystycznie od sportowców pełnosprawnych 
w dwóch spośród trzech przyjętych charakterystyk, które według założeń 
warunkują dobre przystosowanie. Podobieństwo ze sportowcami pełno-
sprawnymi we wszystkich zmierzonych składnikach prężności psychicznej 
wskazuje, że osoby po amputacji – pomimo sytuacji niepełnej sprawności – 
wykazują pozytywną zdolność do adaptacji. Co ciekawe, pomimo że różnice 
nie okazały się istotne i nie można ich generalizować na populację tej grupy 
sportowców (weryfi kacji wymaga prawdopodobieństwo stosowania me-
chanizmów obronnych o charakterze kompensacji w tym środowisku), to 
we wszystkich skalach wyników badanej grupy uzyskiwane wyniki średnie 
były wyższe od odpowiednich rezultatów dla sportowców pełnosprawnych. 
Warto tutaj przypomnieć charakterystyki, które opisują prężność psychicz-
ną: wytrwałość i determinacja w działaniu, otwartość na nowe doświadcze-
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nia i poczucie humoru, kompetencje osobiste do radzenia sobie i tolerancja 
negatywnych emocji, tolerancja na niepowodzenia i traktowanie życia jako 
wyzwania oraz optymistyczne nastawienie do życia i zdolność mobilizowa-
nia się w trudnych sytuacjach (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2011). Można też 
zauważyć, że uzyskiwane przez sportowców wyniki w skalach prężności były 
stosunkowo wysokie. Przemawia to za posiadaniem przez tę grupę osób 
zdolności adaptacyjnych.

Kolejną badaną zmienną intrapsychiczną było poczucie kontroli nad 
własnym życiem. Podobnie jak w przypadku prężności, hipoteza badawcza 
została potwierdzona. Pomimo niepełnosprawności sportowcy po ampu-
tacji, podobnie jak sportowcy pełnosprawni, postrzegają siebie jako osoby 
potencjalnie decydujące o własnym życiu. Wiąże się to z poczuciem, że jed-
nostka potrafi  wpływać na swoje zachowanie, procesy psychiczne, wpływać 
na otoczenie i stawiać czoła jego wymaganiom. Poczucie kontroli jest po-
jęciem związanym z koncepcją umiejscowienia kontroli. Czynnik ten został 
potwierdzony w badaniach eksperymentalnych jako predyktor zdrowienia 
fi zycznego (w trakcie rehabilitacji) (Fisher, Johns  on, 1996). Umiejscowie-
nie kontroli jest skorelowane (0,52) z wysoką samooceną (Dzwonkowska 
i in., 2008).

Przeprowadzone badania wykazały istotną różnicę w globalnej samo-
ocenie pomiędzy sportowcami pełnosprawnym i sportowcami po ampu-
tacji. Jak stwierdzono, sportowcy po amputacji deklarują istotnie wyższą 
samoocenę od swoich pełnosprawnych kolegów. Wynik ten jest tożsamy 
z rezultatem badań przeprowadzonych przez Ch. Hoppera i J. Santomiera 
(1984) w grupie sportowców poruszających się na wózku. Badacze upatrują 
źródła wysokiej samooceny w przejmowaniu przez sportowców niepełno-
sprawnych cech sportowców pełnosprawnych. Sugerują też, że taka sytu-
acja może mieć miejsce w związku osiągnięciem, jakim jest przezwyciężenie 
traumy i sportowy sukces (tamże).

Dodatkowym bodźcem zwiększającym poczucie własnej wartości (pozy-
tywną samoocenę) są kontakty społeczne. Poczucie przynależności do gru-
py (np. drużyny ampfutbolowej), brak odrzucenia i izolacji – które często 
są doświadczeniem osób niepełnosprawnych i mają negatywny wpływ na 
ich samoocenę – wydają się moderatorami adaptacji. M.A. Rembis (2013) 
w swoim opracowaniu dowodzi, że bycie sportowcem dla wielu osób jest 
charakterystyką ważniejszą niż bycie osobą niepełnosprawną. W badanej 
grupie znaleźli się też sportowcy odnoszący znaczące sukcesy. Byli to m.in. 
mistrzowie polski i świata w pływaniu osób niepełnosprawnych oraz zawod-
nicy reprezentacji Polski w amp futbolu, która mimo że powstała stosunko-
wo niedawno (debiutancki występ na mistrzostwach świata miał miejsce 
w 2012 r.), odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej. Przedstawiona sytu-
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acja sprzyja postrzeganiu siebie przez badane osoby z niepełnosprawnością 
przede wszystkim z perspektywy sportowca odnoszącego sukcesy, nie zaś 
osoby niepełnosprawnej.

Długo zastanawiano się nad związkiem samooceny z osiągnięciami spor-
towymi oraz sukcesami w innych obszarach życia. Wykazano, że samoocena 
nie tyle wpływa na osiągane wyniki, ile jest modyfi kowana pod wpływem 
osiągnięć sportowych (choć może w niektórych przypadkach mieć swój 
udział jako zmienna moderująca poziom wysiłku wkładanego w działanie, 
wytrwałości i stawianych sobie celów). Sukcesy zatem prowadzą do wyższej 
samooceny, a porażki – do jej obniżenia (Baumeister i in., 2003). Można za-
tem przyjąć, iż uzyskany wynik badania jest powiązany z tym efektem. Należy 
zaznaczyć, że ważną część grupy kontrolnej (sportowców pełnosprawnych) 
stanowili piłkarze krakowskiej drużyny, która nie odnosiła tak spektakularnych 
sukcesów jak ich ampfutbolowi koledzy czy niepełnosprawni pływacy.

Wysoka samoocena wiąże się zarówno z następstwami pozytywnymi, jak 
i konsekwencjami o charakterze negatywnym (np. przecenianie swoich moż-
liwości, stawianie siebie ponad innymi ludźmi). Niezależnie od tego poczucie 
własnej wartości wydaje się cechą adaptacyjną. Ludzie o wysokiej samooce-
nie czują się bardziej lubiani, atrakcyjni, uważają, że mają korzystniejsze rela-
cje interpersonalne i że wywierają lepsze wrażenie (chociaż często są to jedy-
nie ich subiektywne odczucia) (Baumeister i in., 2003; Besz, 2010). 

Dodatkowymi charakterystykami wykorzystanymi podczas badania 
były zmienne temperamentalne oraz strategie radzenia sobie ze stresem. 
Zmienne temperamentalne, w porównaniu do omówionych wcześniej, 
mają charakter bardziej trwały i wrodzony. W tym wypadku, zgodnie z prze-
widywaniami autorów, nie wykazano istnienia różnicy, która byłaby istotna 
statystycznie. Wydaje się, że wynik ten można potraktować jako swoisty 
wynik kontrolny.

W przypadku strategii radzenia sobie ze stresem różnicę pomiędzy spor-
towcami pełno- i niepełnosprawnymi zauważono tylko w przypadku jednej 
ze skal – Ucieczka/Unikanie. Badanie pokazało, że sportowcy po amputacji 
zdecydowanie rzadziej sięgają po tę strategię pokonywania stresu. Wydaje 
się, że taki wynik może być zdeterminowany przez sytuację, w jakiej znaj-
dują się osoby niepełnosprawne. Strategia ucieczki lub unikania często nie 
prowadzi do pozytywnego rozwiązania problemu. Osoby po amputacji, być 
może, dzięki własnym doświadczeniom przekonały się, że ucieczka od pro-
blemu nie jest adaptatywnym sposobem radzenia sobie z sytuacją trudną. 
Uzyskane wyniki wskazują, że sportowcy po amputacji są przystosowani co 
najmniej tak dobrze, jak sportowcy pełnosprawni. 

Zrealizowane badania oraz analiza uzyskanych wyników pozwalają na 
sformułowanie następujących wniosków:
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1) Sportowcy po amputacji i sportowcy pełnosprawni nie różnią się pod 
względem prężności psychicznej oraz poczucia umiejscowienia kontroli.

2) Sportowcy po amputacji uzyskują pod względem samooceny wyniki ko-
rzystniejsze od sportowców pełnosprawnych. Dostrzeżono, że może to 
mieć związek z kompensacyjnym charakterem aktywności sportowej. 

3) Sportowcy po amputacji i sportowcy pełnosprawni nie różnią się pod 
względem stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem, z wyjąt-
kiem strategii Ucieczka/Unikanie, którą sportowcy po amputacji stosują 
rzadziej.
Przeprowadzone badania własne nie miały charakteru longitudinalnego, 

nie pozwalają zatem na kategoryczne wnioskowanie o „pozytywnym wpły-
wie sportu na osoby niepełnosprawne”, ale uzyskane wyniki mogą sugero-
wać, że taki związek istnieje. Podobne badania, przeprowadzone na szerszą 
skalę oraz przy kontroli większej liczby charakterystyk psychologicznych, 
mogłyby przynieść interesujące rezultaty. Ciekawym kierunkiem poszuki-
wań badawczych może być także porównanie pod względem cech psycho-
logicznych sportowców po amputacji i osób niepełnosprawnych fi zycznie, 
które aktywności sportowej nie podejmują. 
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