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Motywacja osób niepe³nosprawnych
do podjêcia i utrzymywania pracy zawodowej

Fo
t. 

Ro
m

an
 M

ile
rt/

Bi
gS

to
ck

Ph
ot

o

Wstêp
W artykule przeanalizowano kwestiê motywacji do pracy osób nie-

pe³nosprawnych, uwzglêdniaj¹c¹ wyniki badañ z ostatnich lat.
Praca jest czynnikiem maj¹cym ogromny wp³yw na ¿ycie i funk-

cjonowanie jednostek, zarówno tych w pe³ni sprawnych, jak i tych 
z dysfunkcjami organizmu. Pe³ni ona wiele ró¿norodnych funkcji w ¿yciu 
cz³owieka, daje poczucie bezpieczeñstwa jednostce oraz umo¿liwia 
zaspokojenie wielu ró¿norodnych potrzeb [1]. 

Praca nazywana jest czynno�ci¹ spo³eczn¹. Swoje odzwierciedlenie 
znajduje w d¹¿eniach, postawach, jak równie¿ zachowaniach tak 
pojedynczych osób, jak i ca³ych grupy. Praca jest poza tym czynnikiem 
kreuj¹cym wzorce ¿yciowe, kulturê oraz strukturê okre�lonej grupy 
pracowników [2].

Warto zwróciæ uwagê na koncepcjê K. W. Frieskiego i P. Pop³awskiego. 
W ich ujêciu praca jest instytucj¹ spo³eczn¹, a tak¿e „mechanizmem 
spo³ecznego zakorzenienia cz³owieka”. Praca odzwierciedla pozycjê 
jednostki w spo³eczeñstwie, okre�la, kim ona jest oraz dostarcza wielu 
cennych informacji o cz³owieku [2]. 

Niepe³nosprawno�æ, motywacja – definicje
Ogólnie przyjêt¹ definicj¹ niepe³nosprawno�ci jest definicja podana 

przez WHO (World Health Organization), opublikowana w 2001 roku 
w Miêdzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepe³nosprawno�ci 
i Zdrowia. Jej podstawê stanowi rozró¿nienie na: uszkodzenia (impair-
ment – okre�lane jako utrata lub odstêpstwo od przyjêtej za normaln¹ 
struktury lub funkcjonowanie od strony fizjologicznej organizmu, z wy³¹-
czeniem funkcji umys³owych), ograniczone dzia³ania (activity limitations 
– wszelkie trudno�ci wystêpuj¹ce u jednostki podczas wykonywania 
ró¿nego rodzaju zadañ) oraz ograniczone uczestnictwo (participation 
restrictions – problemy pojawiaj¹ce siê podczas czyjego� anga¿owania 
siê w sytuacje ¿yciowe) [2].

W Polsce za osoby niepe³nosprawne, w my�l Karty Praw Osób 
Niepe³nosprawnych z 13 sierpnia 1997 roku, uznaje siê ludzi, których 
stan sprawno�ci fizycznej, psychicznej czy te¿ umys³owej wp³ywa 
na ograniczenie, okresowe utrudnienie b¹d� uniemo¿liwienie ¿ycia 
codziennego (pracy, nauki, funkcjonowania spo³ecznego), zgodnego 
z normami zarówno prawnymi, jak i zwyczajowymi. Jak wskazuje ten 
dokument, jednostki takie maj¹ pe³ne prawo do ¿ycia samodzielnego 
oraz aktywnego, nie mog¹ te¿ podlegaæ dyskryminacji [3]. Obok utrud-
nieñ, jakie napotykaj¹ osoby niepe³nosprawne w znalezieniu pracy, 
istotnym problemem jest te¿ motywacja do podejmowania wysi³ków 
zwi¹zanych z wykonywaniem pracy.

Motywacja jest istotnym czynnikiem maj¹cym wp³yw na osi¹ganie 
zamierzonych celów zarówno w ¿yciu osób niepe³nosprawnych, jak 
i w ¿yciu osób sprawnych. Pozwala uruchomiæ dzia³ania umo¿liwiaj¹ce 
zaspokajanie szeroko rozumianych potrzeb. W kontek�cie pracy ma 
wp³yw na jej podejmowanie czy te¿ utrzymanie, co w przypadku osób 
niepe³nosprawnych ma kolosalne znaczenie. 

Aktywno�æ zawodowa pozwala jednostce z dysfunkcj¹ organizmu 
zaspokajaæ potrzeby, daje równie¿ poczucie niezale¿no�ci i mo¿liwo�æ 
zapewnienia materialnych podstaw bytu. St¹d wynika tak du¿e zna-
czenie przypisane wzglêdom ekonomicznym. Praca dla tych osób 
jest równie¿ sposobem na nawi¹zanie nowych kontaktów oraz na 
asymilacjê z otoczeniem; podnosi ponadto ich samoocenê, pozwala 
na samorealizacjê.

Motywacja jest jednym z najwa¿niejszych czynników decyduj¹cych o codziennym 
¿yciu. Dziêki niej ludzie osi¹gaj¹ cele zgodne z w³asnymi oczekiwaniami w stosunku 
do ¿ycia oraz do pracy. Jest ona szczególnie wa¿na w kontek�cie rehabilitacji 
zawodowej osób niepe³nosprawnych.  W artykule przedstawiono wyniki badañ 
dotycz¹cych motywacji osób niepe³nosprawnych do podejmowania pracy.

Motivating people with disabilities to take up and keep jobs
Motivation is one of the most important factors influencing everyday life. 
Thanks to motivation people can achieve many goals fulfilling their expectations 
towards work and life. Motivation is especially important in the context of 
vocational rehabilitation of people with disabilities. The main goal of this article 
is to provide information about their motivation to take up and keep jobs.
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Rys. 1. Struktura grupy badanej pod wzglêdem rodzaju niepe³nosprawno�ci
Fig. 1. Structure of the study group by type of disability 

Rys.  2. Motywy ocenione przez osoby badane jako najwa¿niejsze (w 5-punktowej skali 
ocen subiektywnych)
Fig. 2. Reasons rated as most important (on a 0-5 scale of subjective evaluation)    

Rys.  3. Odpowiedzi uzyskane w odpowiedzi na pytanie „Dlaczego warto pracowaæ?” [7]
Fig. 3. Answers to the question „Why is work worth it?” [7]
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Za motywacjê uznaæ mo¿na, w my�l definicji J. Reykowskiego, proces 
maj¹cy na celu doprowadzenie jednostki do wykonania okre�lonych 
czynno�ci ukierunkowanych na osi¹gniêcie za³o¿onego wyniku. Ten¿e 
wynik okre�lany jest mianem celu [4]. 

W zale¿no�ci od tego, co sta³o siê g³ówn¹ przyczyn¹ zaistnienia mo-
tywacji, mo¿na wyró¿niæ dwa jej rodzaje: wewnêtrzn¹ oraz zewnêtrzn¹ 
[4]. Pierwsza z nich pojawia siê w sytuacji, gdy jednostka podejmuje 

dzia³anie pod wp³ywem wrodzonej sk³onno�ci do poszukiwania wyzwañ 
i nowo�ci, uczenia siê, poznawania. Motywacja zewnêtrzna pojawia siê 
w sytuacji, kiedy jednostka podejmuje dzia³anie pod wp³ywem bod�ców 
(kar b¹d� nagród) pochodz¹cych ze �rodowiska zewnêtrznego. 

Motywacja jest zale¿na od wielu ró¿nych czynników, m.in. cech 
osobowych: pesymizmu/optymizmu przejawianego przez osobê, jej 
nastawienia do otoczenia oraz nastawienia na otrzymywanie pomocy 
od innych, aktywno�ci/bierno�ci, sk³onno�ci do samodzielnego radzenia 
sobie z problemami oraz stawiania czo³a sytuacjom trudnym. 

W wyniku motywacji osoba podejmuje czynno�ci maj¹ce na celu 
doprowadzenie do osi¹gniêcia okre�lonego celu. W przypadku osób 
niepe³nosprawnych wyst¹pienie motywacji jest warunkiem pe³nej 
oraz pomy�lnie zakoñczonej rehabilitacji (w tym równie¿ rehabilitacji 
zawodowej). W zwi¹zku z tym wzbudzanie motywacji u takich osób 
staje siê niezwykle istotnym zagadnieniem, zarówno w kontek�cie 
rehabilitacji ogólnej, jak równie¿, a mo¿e przede wszystkim, rehabilitacji 
zawodowej.

Na motywacjê w kontek�cie pracy, jak wskazuje na to J. A. C. Brown 
[5], mo¿na spojrzeæ z trzech perspektyw: zami³owania do wykonywa-
nego zawodu, konieczno�ci zdobycia �rodków materialnych, zapew-
niaj¹cych egzystencjê samej jednostce i jej najbli¿szym oraz stworzenia 
pozytywnych relacji interpersonalnych z innymi pracownikami. 

Motywacja osób niepe³nosprawnych do pracy
– analiza badañ

Przedstawione poni¿ej wyniki badañ stanowi¹ analizê porównawcz¹, 
dokonan¹ na podstawie badañ w³asnych, przeprowadzonych w ramach 
projektu programu wieloletniego pn. „Badania dotycz¹ce psychospo-
³ecznych uwarunkowañ motywacji do podejmowania pracy zawodowej 
przez osoby niepe³nosprawne w Polsce” prowadzonego przez Centralny 
Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy, oraz na bazie 
badañ zamieszczonych w literaturze przedmiotu.

W badaniach w³asnych wziê³o udzia³ 470 osób (53% to kobiety). 
Na rys. 1. przedstawiono strukturê badanej grupy pod wzglêdem 
rodzaju niepe³nosprawno�ci. W dalszych analizach nie uwzglêdniono 
osób z niepe³nosprawno�ci¹ psychiczn¹, gdy¿ grupa ta by³a zbyt ma³a. 
Wyniki analiz s¹ statystycznie znamienne.

Respondenci zostali poproszeni o ustosunkowanie siê do listy 24 
motywów decyduj¹cych o podejmowaniu aktywno�ci zawodowej. 
Lista ta zosta³a stworzona na podstawie analizy dostêpnej literatury [6, 
7]. Osoby badane poproszone zosta³y o ocenienie danego motywu (na 
skali od 1 – zdecydowanie siê nie zgadzam, do 5 – zdecydowanie siê 
zgadzam) na podstawie w³asnego odczucia i przemy�lenia.

Motywy wskazane przez osoby badane jako te, które maj¹ naj-
wiêkszy wp³yw na podejmowanie b¹d� te¿ utrzymywanie aktywno�ci 
zawodowej przedstawiono na rys. 2. Najwy¿ej oceniona zosta³a mo¿li-
wo�æ zarabiania pieniêdzy, a wiêc wzglêdy ekonomiczne. W nastêpnej 
kolejno�ci jako wa¿ne zosta³y wskazane takie motywy, jak chêæ bycia 
potrzebnym, chêæ zdobywania nowych do�wiadczeñ czy te¿ niezale¿-
no�æ, jak¹ daje praca zawodowa.

Dominacjê motywu ekonomicznego nad pozosta³ymi motywami 
otrzymano równie¿ w wynikach badañ przeprowadzonych przez 
G. Wyrwê-Wojtkowsk¹ [6] czy te¿ P. Radeckiego [7].

W badaniu pierwszym (1998) wziê³o udzia³ 32 185 osób niepe³-
nosprawnych zarejestrowanych w 49 Powiatowych Urzêdach Pracy. 
Badania opiera³y siê na ankietach przeprowadzonych za pomoc¹ 
wywiadu bezpo�redniego (podczas wizyty takiej osoby w PUP) b¹d� 
przez wys³anie ankiet poczt¹ do respondentów. 

Narzêdzie badawcze stanowi³a ankieta opracowana przez Biuro do 
Spraw Osób Niepe³nosprawnych Krajowego Urzêdu Pracy, sk³adaj¹ca 
siê z 3 czê�ci: pytania ogólne dotycz¹ce osoby badanej (wiek, p³eæ, 
miejsce zamieszkania, rodzaj oraz stopieñ niepe³nosprawno�ci), pytania 
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Rys. 4. Motywy ocenione przez badane kobiety i badanych mê¿czyzn jako najwa¿niejsze 
(w 5-punktowej skali ocen subiektywnych)
Fig. 4. Reasons rated by women and men as most important (on a 0-5 scale of subjective 
evaluation)    

Rys. 5. Motywy ocenione przez badane grupy wiekowe jako najwa¿niejsze (w 5-punktowej 
skali ocen subiektywnych)
Fig. 5. Reasons rated by different age groups as most important (on a 0-5 scale of 
subjective evaluation)     

Rys. 6. Motywy ocenione przez osoby z ró¿nymi rodzajami niepe³nosprawno�ci jako 
najwa¿niejsze (w 5-punktowej skali ocen subiektywnych)
Fig. 6. Reasons rated by people with various disabilities as most important (on a 0-5 scale 
of subjective evaluation)   
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zwi¹zane z sytuacj¹ zawodow¹ (dotychczas wykonywan¹ prac¹ czy te¿ 
sta¿em, oczekiwaniami wobec pracy zawodowej, okoliczno�ciami jej 
utraty itp.) oraz pytania dotycz¹ce problemów codziennego ¿ycia osób 
badanych (z kim osoba badana mieszka, na kogo mo¿e liczyæ, w jaki 
sposób odbierana jest przez osoby w otoczeniu).

Jak wynika z badañ, g³ównym powodem poszukiwania przez osoby 
niepe³nosprawne pracy by³y przyczyny materialne (na co wskaza³a 
ponad po³owa badanych). W nastêpnej kolejno�ci wskazano na: po-
czucie, i¿ jest siê potrzebnym (11,8% badanych), chêæ niestanowienia 
ciê¿aru dla rodziny (10,9% respondentów), brak kontaktów z innymi 
lud�mi (7,6%), zape³nienie czasu wolnego (6,2%) oraz podjêcie pracy, 
aby nie zapomnieæ posiadanych umiejêtno�ci zwi¹zanych z dotychczas 
wykonywan¹ profesj¹ (3,7%) [6].

Badania P. Radeckiego [7] prowadzone w ramach projektu pt. „Klu-
czowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych” 
(finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach 
Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006) objê³y 
343 osoby (w tym 205 kobiety) z dysfunkcj¹ organizmu (z wy³¹czeniem 
grupy osób ze z³o¿onym rodzajem niepe³nosprawno�ci), zarówno 
pracuj¹ce (178), jak i pozostaj¹ce bez pracy (165) o nastêpuj¹cych 
rodzajach niepe³nosprawno�ci: upo�ledzenie umys³owe (9,62% osób), 
choroby psychiczne (2,92% osób), nerwice i depresje (2,62%), choroby 
neurologiczne (10,5%), zaburzenia s³uchu i mowy (10,79%), choroby 
narz¹du wzroku (15,16%), choroby uk³adu oddechowego i kr¹¿enia 
(8,75%), choroby uk³adu pokarmowego (3,50%), choroby uk³adu 
moczowo-p³ciowego (1,46%), inne choroby narz¹dów wewnêtrznych 
(4,37%) oraz choroby narz¹du ruchu i krêgos³upa (30,32%). 

Respondenci pochodzili z czterech okrêgów Polski: mazowieckie-
go, zielonogórskiego, katowickiego oraz czêstochowskiego. Badania 
zosta³y przeprowadzone w czerwcu oraz lipcu 2006 roku za pomoc¹ 
ankiet [7]. 

Na pytanie „Dlaczego warto pracowaæ?” odpowiedzia³y 303 osoby. 
W wyniku analizy odpowiedzi wyró¿niono czynniki wp³ywaj¹ce na chêæ 
wykonywania pracy przez osoby badane (rys. 3.). Równie¿ i w tym 
badaniu najwa¿niejszym motywem okaza³y siê wzglêdy ekonomiczne. 
Nastêpnie w kolejno�ci istotne by³y: kontakt z innymi osobami, poczu-
cie bycia potrzebnym, poczucie znaczenia swoich dzia³añ, poprawa 
ogólnego samopoczucia, wype³nienie wolnego czasu, poprawa stanu 
zdrowia, mo¿liwo�æ wyj�cia z domu.

Dodatkowo respondenci proszeni byli o wskazanie 3, ich zdaniem 
najwa¿niejszych motywów, zwi¹zanych z podejmowaniem b¹d� kon-
tynuowaniem pracy zawodowej. Równie¿ i tu najwa¿niejsze okaza³y siê 
wzglêdy ekonomiczne, a nastêpnie chêæ bycia potrzebnym oraz kontakt 
z innymi lud�mi [7]. 

W badaniach w³asnych dodatkowo zanalizowano ró¿nice w wa¿no�ci 
poszczególnych motywów w podziale na grupy ze wzglêdu na wiek, p³eæ, 
rodzaj niepe³nosprawno�ci oraz stosunek do pracy zawodowej.

Motywacja a p³eæ
Podzia³ grupy badanej w badaniach w³asnych ze wzglêdu na p³eæ 

przedstawia³ nastêpuj¹ce proporcje: 53% grupy stanowi³y kobiety, 
47% – mê¿czy�ni. Na rys. 4. przedstawiono motywy ocenione jako 
najwa¿niejsze w grupie mê¿czyzn oraz w grupie kobiet.

Zarówno kobiety, jak i mê¿czy�ni do grupy najwa¿niejszych moty-
wów decyduj¹cych o podejmowaniu b¹d� te¿ kontynuowaniu pracy 
zawodowej zaliczyli: wzglêdy ekonomiczne, a wiêc mo¿liwo�æ zarabiania 
pieniêdzy (motyw wskazywany zarówno przez jedn¹ i drug¹ grupê jako 
najwa¿niejszy), chêæ bycia potrzebnym, samorealizacjê, zadowolenie 
z siebie, chêæ brania czynnego udzia³u w ¿yciu, prowadzenie normal-
nego ¿ycia, mo¿liwo�æ zaspokajania potrzeb w³asnych i najbli¿szych 
oraz niezale¿no�æ. 

Jedynie we wskazywaniu dwóch spo�ród wymienionych motywów 
mê¿czy�ni maj¹ wy¿sze �rednie – s¹ to chêæ bycia potrzebnym oraz 
prowadzenie zwyczajnego, normalnego ¿ycia. 



BP 07-08/2010 27

Rys. 7. Motywy ocenione przez grupy o ró¿nym stosunku do pracy zawodowej jako 
najwa¿niejsze (w 5-punktowej skali ocen subiektywnych)
Fig. 7. Reasons rated by people with various attitudes towards work as most important 
(on a 0-5 scale of subjective evaluation)

mo¿liwo�æ
zarabiania
pieniêdzy

chêæ bycia
potrzebnym

��pracuj¹cy
� poszukuj¹cy pracy
� niepracuj¹cy, nieposzukuj¹cy pracy

zadowolenie 
z samego siebie

niezale¿no�æ, 
jak¹ daje praca

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
chêæ 

zdobywania 
nowych 

do�wiadczeñ

Motywacja a wiek
Bior¹c pod uwagê wiek respondentów, badani zostali podzieleni na 3 

grupy: osoby w wieku 18-34 lata, 35-50 lat oraz powy¿ej 50 roku ¿ycia.
Do najwa¿niejszych motywów decyduj¹cych o podejmowaniu b¹d� 

te¿ kontynuowaniu pracy zawodowej we wszystkich 3 grupach zosta³y 
zaliczone: wzglêdy ekonomiczne, czyli mo¿liwo�æ zarabiania pieniêdzy, 
chêæ bycia potrzebnym, branie czynnego udzia³u w ¿yciu, zaspokajanie 
potrzeb w³asnych i innych oraz niezale¿no�æ (rys. 5.).

Zwraca uwagê fakt, ¿e osoby w grupie wiekowej 35-50 otrzymuj¹ 
ni¿sze wyniki ni¿ grupa najm³odsza oraz najstarsza, mo¿na zatem wy-
sun¹æ wniosek, i¿ ich motywacja spada. Wi¹zaæ mo¿e siê to z d³ugim 
okresem pozostania w zatrudnieniu b¹d� te¿ z d³ugim okresem jego 
braku, co wp³ywa na motywacjê. D³ugi okres zatrudnienia, mog¹cy 
wi¹zaæ siê z monotypow¹ prac¹, wp³ywa na znudzenie oraz zniechê-
cenie, brak starañ. To z kolei, jak ju¿ wspomniano, mo¿e obni¿aæ poziom 
motywacji wobec wykonywanej pracy. Z drugiej strony – d³ugotrwa³y 
brak zatrudnienia przynosi taki sam skutek.

Wy¿sz¹ motywacjê u osób m³odszych t³umaczyæ mo¿na faktem, ¿e 
osoby te poszukuj¹c pracy lub te¿ j¹ rozpoczynaj¹c maj¹ wy¿szy poziom 
motywacji ni¿ osoby w wieku 35-49. 

Wy¿sza motywacja u osób starszych mo¿e ³¹czyæ siê z faktem, ¿e wcho-
dz¹ one w wiek oko³oemerytalny, a co za tym idzie – ich wzmo¿one starania 
oraz dzia³ania ³¹cz¹ siê z chêci¹ utrzymania zatrudnienia, daj¹cego im mo¿-
liwo�æ zaspokajania potrzeb oraz poczucie bezpieczeñstwa i stabilizacji.

Motywacja a rodzaj niepe³nosprawno�ci
Jak wspomniano wy¿ej, w badaniu wziê³y udzia³ osoby posiadaj¹ce 

nastêpuj¹ce rodzaje niepe³nosprawno�ci: niepe³nosprawno�æ ruchow¹, 
niepe³nosprawno�æ narz¹dów wewnêtrznych, dysfunkcjê narz¹du 
s³uchu oraz dysfunkcjê narz¹du wzroku (rys. 6.).

Równie¿ bior¹c pod uwagê ten podzia³, na pierwszy plan wysuwaj¹ siê 
wzglêdy ekonomiczne, a wiêc mo¿liwo�æ zarabiania pieniêdzy, chêæ bycia 
potrzebnym, mo¿liwo�æ zaspokajania potrzeb w³asnych oraz innych osób. 
Dodatkowo pojawi³ siê równie¿ motyw zdobywania nowych do�wiadczeñ 
oraz nowych umiejêtno�ci i rozwijania umiejêtno�ci ju¿ posiadanych.

Motywacja a stosunek do pracy zawodowej
Stosunek do pracy zawodowej osób badanych okre�lano w jednej 

z 3 kategorii: osoby zatrudnione na otwartym rynku pracy b¹d� te¿ 
w zak³adach pracy chronionej, poszukuj¹ce pracy oraz niepracuj¹ce 

i pracy nieposzukuj¹ce. Na rys. 7. przedstawiono motywy najwy¿ej 
ocenione przez osoby pracuj¹ce, poszukuj¹ce pracy oraz niepracuj¹ce 
i pracy nieposzukuj¹ce.

Jak mo¿na zauwa¿yæ na rys. 7., �rednie wszystkich grup w zakresie 
poszczególnych motywów s¹ do siebie zbli¿one. Do najwa¿niejszych 
motywów zosta³y zaliczone: wzglêdy ekonomiczne, czyli mo¿liwo�æ 
zarabiania pieniêdzy, chêæ bycia potrzebnym, zadowolenie z siebie, chêæ 
zdobywania nowych do�wiadczeñ oraz niezale¿no�æ, jak¹ daje praca.

Podzia³ na grupy ze wzglêdu na stosunek do aktywno�ci zawodowej 
zosta³ równie¿ zastosowany w analizie wyników wcze�niej wspomnia-
nych badañ P. Radeckiego. Aspekty ekonomiczne zosta³y uznane tam 
za bardzo wa¿ne w wiêkszo�ci przez osoby pracuj¹ce (84,43% osób 
wskaza³o na wa¿no�æ tego motywu,  podczas gdy osoby niepe³no-
sprawne wskaza³y go w 76,47%), natomiast samorealizacja okaza³a 
siê wa¿niejsza dla osób niepracuj¹cych (58,82% wskazañ, podczas gdy 
w�ród osób aktywnych zawodowa by³o to 47,31% wskazañ) [6]. 

W badaniach w³asnych nie zaobserwowano wyra�nej hierarchii moty-
wów. Zarówno wzglêdy ekonomiczne, jak i elementy zwi¹zane z samore-
alizacj¹ stanowi¹ istotny czynnik motywuj¹cy w podejmowaniu b¹d� te¿ 
utrzymywaniu aktywno�ci zawodowej przez osoby niepe³nosprawne.

Podsumowanie
Motywacjê okre�liæ mo¿na jako „ogó³ motywów przypadaj¹cych na 

okre�lon¹ jednostkê czasu czy te¿ w zakresie okre�lonego zachowania. 
Motyw natomiast stanowi czynnik zewnêtrzny b¹d� te¿ wewnêtrzny, 
wyja�niaj¹cy ukierunkowania i dynamikê aktywno�ci jednostki” [4].

Wzmacnianie motywacji osób niepe³nosprawnych tak do pracy, jak 
i do jakichkolwiek innych dzia³añ jest bardzo istotnym czynnikiem w ich 
rehabilitacji. Pierwszym krokiem do takiego dzia³ania (wzmacniania czy 
te¿ wzbudzania motywacji) jest okre�lenie sytuacji, w jakiej znajduje siê 
ta osoba, a nastêpnie analiza stopnia niepe³nosprawno�ci, ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na zaspokojenie potrzeb.

Analizuj¹c wyniki przedstawionych badañ stwierdziæ nale¿y, i¿ 
g³ównym motywem do podejmowania b¹d� utrzymywania aktywno�ci 
zawodowej przez osoby niepe³nosprawne okazuj¹ siê wzglêdy ekono-
miczne, co poci¹ga za sob¹ mo¿liwo�æ zaspokajania w³asnych potrzeb 
oraz potrzeb innych osób, jak równie¿ daje poczucie niezale¿no�ci. W na-
stêpnej kolejno�ci wymieniæ mo¿na motywy dotycz¹ce samorealizacji 
osoby, które w równie silnym co wzglêdy ekonomiczne stopniu maj¹ 
wp³yw na podejmowanie b¹d� kontynuowanie pracy zawodowej. Do 
tej grupy motywów zaliczamy chocia¿by chêæ bycia potrzebnym oraz 
poczucie istotno�ci w³asnego dzia³ania.  
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