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 Összefoglalás 

A kutatás a köznevelésben résztvevő fogyatékossággal élő 

tanulók sportolási szokásait elemzi (N=1158), az Észak- 

Magyarországi (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) és 
Észak-Alföldi (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-
Szatmár-Bereg) régiókban. A fogyatékossággal élő tanulók nagy 

része (75,3 %) szeret sportolni, képesnek érzi magát rá és igénye 
is van a több sportolásra, valamint fontosnak tartják azt. A fiúk 
sporthoz való pozitív attitűdje és a sportolási aktivitása magasabb 

a lányokhoz viszonyítva. 

Abstract 
The research analyzes the sports majors of students with 
disabilities participating in public education (N = 1158), in 
Northern Hungary (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) and 
in the Northern Great Plain (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Szabolcs-Szatmár -Bereg) regions. The majority of students with 
disabilities (75.3%) like to play sports, feel able to do so and have 
a need for more sports, and consider it important. Boys ’positive 
attitudes toward sports and sports activity are higher compared 
to girls 

1. Bevezetés 

Napjainkban a fizikai inaktivitás növekedése világméretű probléma, így számos tanulmány 
foglalkozik akár az inaktivitás okaival, vagy annak nemzetgazdasági kérdéseivel akár a sportolás 
egészségben betöltött szerepével [1]; [2]; [3], mentális egészségre gyakorolt hatásaival [4], vagy a 
sportolás hiányának egészségre gyakorolt hatásaival [5], mely már a fogyatékossággal élő 
személyek célcsoportrjában is vizsgálatra került [6]; [7]. 

A háztatások és a munkafolyamatok gépesítésével a mozgáshiányos életmód terjedt el, mely 
szinte valamennyi korosztályt érinti [8]; [9]; [10]; [11]; [12]; [13]; [14]. A mozgáshiány 
kompenzálásának egyik jó eszköze, ha a rekreációs tevékenységek között a sportra szánt időt 
növeljük, vagyis a sportolásra fordított idő és a sportolók számának növelésével a fizikai inaktivitás 
részben kompenzálható lenne. 

A sportolás szerepe és jelentősége az egészség megőrzésében vitathatatlan, melyet számos 
tanulmány megerősít [15]; [16]. Talán éppen ezért napjainkban egyre több kutatás irányul az aktív 
vagy a passzív [17]; [18]; [19]  sportfogyasztásra, a sportmotivációra. 
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Az aktív sportolási szokások vizsgálatával több hazai és nemzetközi kutatás is foglalkozik, 
amelyek a különböző életkorokban, különböző célcsoportok esetében vizsgálják, akár a keresleti 
akár a kínálati oldalt. Ezek a kutatások azonban leginkább az épek célcsoportjára fókuszál. Igaz, 
hogy 2004-ben, amikor Magyarország belépett az Európai Unióba, talán növekvő figyelem 
helyeződött a fogyatékossággl élő emberek jogaira, azoknak a biztosítására, így az egészséghez 
vagy a sporthoz való jog is fokozottabb figyelmet kapott. Mindezen törekvések ellenére igen kevés 
azoknak a kutatásoknak a száma, melyek a fogyatékossággal élő személyek célcsoportját vizsgálja 
különböző aspektusból, így például a sportfogyasztási szokásaikat, melyek segíthetik a 
fogyatékossggal élő személyek társadalmi integrációját [20]; [21]; [22] és egyben segíthetnek az 
állapotuk javításában [23]; [24]; [25]; [26] vagy akár az egészségi állapotuk megőrzésében is. 

2. Szakirodalmi áttekintés 

Magyarországon a fogyatékos személyekre fókuszáló kutatások a rendszerváltás után vettek 
lendületet [27]; [28]; [29]; [30]; [31]; [32]. A fogyatékossággal élő személyek esetében a 
versenysportra sokkal nagyobb figyelmet szentelnek és több állami forrásban is részesül, mint a 
szabadidősport.  A fogyatékossággal élő személyek szabadidős sportolásának ösztönzése kiemelt 
jelentőséggel bír, hiszen pozitívan hat az egészségi állapotukra és javítja az életminőségüket [33]. 
Ugyanakkor a hazai és nemzetközi kutatások arról számolnak be, hogy a fogyatékos populáció közül 
igen csekély azoknak a száma, akik rendszeresen szabadidős sporttevékenységet végeznek [34]; 
[35]. Hazai kutatások megerősítik azt is, hogy az akadálymentesített speciális infrsatruktúra hiánya 
is negatívan befolyásolja a fogyatékossággal élő személyek részvételét a szabadidős sportban, a 
rekreációban [36]; [37]; [38]; [39]; [40];  [41], ezért ezeknek a folyamatos fejlesztése is ösztönözheti 
a fogyatékossággal élő személyek részvételét a szabadidős sportban, rekreációban. 

A rekreációs tevékenységek közül fontos a rendszeres sportolás, melynek jelentőségét több 
kutatás is megerősíti [42]; [25]; [34]; [43]; [44]; [45], mivel segítheti őket az egyéni állapotuk és 
életminőségük javításában, a közösségi élmények szerzésében, a társadalomba való 
beilleszkedésben. 

 Más kutatások a fogyatékossággal élő tanulók adaptált testnevelésére, annak lehetőségeire 
hívják fel a figyelmet, mely szintén a mozgásszükségletük kielégítését és egyéni állapotuk javítását 
vagy megtartását is támogathatja az oktatási és nevelési feladatokon túl [46]; [47]; [48]; [49]; [50] . 

Magyarországon leginkább a fogyatékkal élő felnőtt lakosság sportolási szokásai kerültek a 
kutatások fókuszába [25]; [34]. 

 Hazai reprezentatív kutatás számol be a felnőtt fogyatékossággal élők sportolási szokásairól 
és a sportmotivációs tényezőkről vagy a sporttól való távolmaradás legfőbb okairól. A vizsgálat 
bizonyította, hogy a versengés, a fittségi állapotuk javítása vagy a képességek fejlesztése a 
társadalomba való beilleszkedés lehetősége, illetve a jó társaság vagy az új emberek megismerése  
motiválja a fogyatékkal élőket leginkább hogy részt vegyenek szabadidős sportban [25].  A magas 
költségek és az időhiány voltak azok az okok, melyek a sporttól való távolmaradást eredményezték.   

Gombás (2017) látássérült felnőtteket vizsgált Budapesten (N=140), megállapította, hogy akik 
gyermekkorukban sportoltak, azok voltak azok, akik felnőtt korukban is tovább vitték a sportolási 
szokásaikat, mely kutatás felhívja arra a figyelmet, hogy a fogyatékkal élő gyerekek sportolását kell 
ösztönözni, hogy beépülve az életmód elemmé válva felnőttként is tovább folytathassák azt.  

Hazai nagymintán még eddig nem készült olyan kutatás, mely a fogyatékossággal élő 
gyerekek sportolási és szabadidőeltöltési szokásait vizsgálja. Korábbi kutatásaink [39]; [43], melyek 
pilot kutatások eredményeit ismertette is alacsonyabb elemszámú vizsgálati mintán készült. Így jelen 
kutatás, mely több, mint 1000 fő fogyatékossággal élő gyerek eredményeit ismerteti hiánypótló ezen 
a területen. 

3. Anyag és módszer 

Ezt a kutatást Észak- Magyarország (23,9%) Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és 
Észak-Alföld (76,1%) Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg régióiban a 
köznevelésben résztvevő fogyatékos tanulók (8-18 évesek) körében végeztem el (1. bra). 
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1. ábra: A válaszadók lakóhelye régió szerinti megoszlásban (Forrás: a Szerző) 

 
 A kutatási kérdések megválaszolásához a primer kutatási módszerek közül az egyszeri 

keresztmetszeti kutatást választottuk. A tanulók szegregált és integrált többségi iskolákból kerültek 
ki, a kérdőív kitöltetésében a FODISZ (Fogyatékosok Országos Diáksport,-versenysport és 
Szabadidősport Szövetsége)  segített a fogyatékossággal élő tanulók elérésében (n=1158). Az 1436 
kérdőívből 1158 volt értékelhető, így a válaszadási arány 80%-os volt. 

Az adatgyűjtést 2018/2019 és a 2019/2020.tanévekben végeztem, önkitöltéses kérdőíves 
módszert alkalmaztam, melynek legfontosabb célja a fogyatékos diákok sportolási szokásának 
elemzése volt.  

A kérdőív itemei a szociodemográfiai változókon túl kiterjedtek a tanulók sportolási szokásaira, 
továbbá a fogyatékos gyerekek sport iránti attitűdjét néztük meg, valamint a nemek vonatkozásában 
hasonlóságokat és különbségeket figyeltünk meg, hogy van-e eltérés a sportolási aktivitás és a  
sporthoz való attitűd között fogyatékossággal élő gyerekek mintájában. A kérdőív kitöltése 
osztályfőnöki óra keretében történt, a tanulók az adatfelvétel során kérdezőbiztosok (pedagógusok) 
segítségével, irányításával végezték a kérdőívek kitöltését. Az adatok kinyerése után SPSS 
statisztikai programmal elemeztem a kapott eredményeket az alapstatisztikán túl az összefüggések 
vizsgálatára Khí-négyzet próbát alkalmaztunk. 

Az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 
 

 Hogyan alakul az általam felmért két régióban a fogyatékossággal élő tanulók sportolási 
aktivitása? 

 Milyen a sporthoz való attitűdjük?  

 A nemek tekintetében figyelhető-e meg eltérés a sportolási aktivitás és a sporthoz való 
attitűd között? 

4. Eredmények 

A tanulók életkor és nemek szerinti megoszlása 
 A diákok életkori eloszlását a 2. ábrán figyelhető meg, amely azt mutatja, hogy a kutatásban 

a 18 évesek (fiúk, 12,5%; lányok; 16,5%) adták meg a legtöbb választ és a legkevesebbet a 8-9 
évesek. Tehát életkorukat tekintve döntően a 13-18 év közötti korcsoportba találhatóak, ugyanakkor 
a 8-12 év közötti korcsoportból is került a mintába néhány tanuló. A megkérdezett tanulók 54,5%-a 
fiú és 45,5% pedig lány.  Az eredményeket a 2. ábra szemlélteti. 
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2. ábra: A felmért diákok nemek és életkor szerinti megoszlása (Forrás: a Szerző) 

 
Fogyatékossági típus 
A szociodemográfiai változók közül azt is megvizsgáltam, hogy a fiatalok milyen 

fogyatékossági specifikumai vannak és milyen arányban jelennek meg a válszadásban. A legtöbb 
válaszadó tanulásban akadályozott tanuló (68,3%). A többi fogyatékossági ágban tartozó tanuló 
közel azonos arányban vettek részt a felmérésben, beszédfegyatékos tanulók aránya 8,4%, a 
mozgáskorlátozott gyermekek aránya 7,9%, az értelmileg akadályozott diákok aránya 6,4%, a 
hallássérült tanulók aránya 6,3%. A kutatásban a látássérült (2,7%) tanulók adták a legkevesebb 
választ. 

 
3. ábra: A felmért diákok fogyatékos-specifikus megoszlása (Forrás: a Szerző) 

 
A tanulók sportolási attitűdjük 
A sport szeretete pozitív a diákok körében, 75,3%-a (n=1158) szeretnek sportolni. 
 

1. táblázat: A válaszadók sportolási szeretete és gyakorisága nemenkénti megoszlásban 
(Forrás: a Szerző) 

Szeretsz-e sportolni? Nemed Összesen 

Fiú Lány 

 Igen 495 377 872 
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78,4% 71,5% 75,3% 

Nem 136 150 286 

21,6% 28,5% 24,7% 

Összesen 631 527 1158 

100,0% 100,0% 100,0% 

Milyen gyakran sportolsz iskolán kívül?  

  237 222 459 

 Nem válaszoltak 37,6% 42,1% 39,6% 

  168 122 290 

 Heti 1x 26,6% 23,1% 25,0% 

  136 128 264 

 Heti 2-3x 21,6% 24,3% 22,8% 

  78 43 121 

 Naponta 12,4% 8,2% 10,4% 

  12 12 24 

 Soha 1,9% 2,3% 2,1% 

Összesen 631 527 1158 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
 A megkérdezett fiú tanulók nagyobb arányban szeretik a sportolást (78,4%, n=495), mint a 

lányok (71,5%, n=377). A nemek körében a fiúk között szignifikánsan többen nyilatkozták azt, hogy 
szeretik a sportot (p<0.05) (1. táblázat). 

A diákok sportolási gyakoriságának eloszlását az 1. táblázatban azt mutatja, hogy a tanulók 
25.%-a hetente egyszer, 22,8%-a hetente kétszer-háromszor, 10,4% naponta sportol és 2,1%-a 
pedig soha nem sportol. A nemek tekintetében nem mutatható ki szignifikáns különbség a sportolási 
gyakoriságban. 

A sportolási igények felmérésénél is hasonló eredményeket tapasztalható a nemek 
tekintetében, de mutat, szignifikáns eltérést nem mutatkozik a vizsgált nemek tekintetében, a fiúk 
77,2%-uk (n=487) igényli, hogy többet sportoljon, míg a lányoknál 72,9%-uk (n=384). Az 
eredményeket a 4. ábra szemlélteti. 

 

 
4. ábra: A felmért diákok sport szeretet iránti érdeklődése 

 

Lenne-e igányed arra, hogy 
többet sportolj?

Fiú (fő, %)

Igen: 487          77,2%

Nem: 144          22,8%

Lány (fő, %)

Igen: 384          72,9%

Nem: 143          27,1%

Képesnek érzed magad arra, 
hogy sportolj?

Fiú (fő, %)

Igen: 556          88,1%

Nem: 75          11,9%

Lány (fő, %) 

Igen: 450 85,4%

Nem: 77          14,6%
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A fiúk 88,1%-a (556 fő) nyilatkozta, hogy képesnek érzi magát a sportolásra, míg a lányok 
csupán 85,4%-a (450 fő) szereti a testmozgást, amely szintén nem tapasztalható szignifikáns 
különbséget a mintába.  
         A tanulók többsége 56,4%-a (653 fő) fontosnak tartja a fizikai aktivitást, 32,6%-a semleges 
választ adott, (378 fő) és 11%-a (127 fő), pedig nemmel válaszolt (5. ábra). 
 
 

 
5. ábra: A felmért tanulók véleményei a sport fontosságáról 

 
 A kutatásban kiderült, hogy a fiúknál (60,4%) fontosabb a sportolás, mint a lányoknál (51,6%). Az 
5. ábra szemlélteti az eredményeket. 

 

5. Összegzés 

A kutatás megállapította, hogy a fogyatékossággal élő tanulók nagyrésze (75,3 %) szeret 
sportolni, mely pozitív viszonyulás a sporthoz jó alapot kínál arra, hogy bevonjuk a tanulókat a 
szabadidős sportba, mellyel az egészségi állapotukat támogathatjuk és a testi képességek 
fejlesztésén túl a személysiségfejlődésüket is elősegítsük, és olyan képességeket fejlesszünk a 
sport által, mint a kitartás, küzdeni akarás, csapatszellem, mások segítése. A sport egyben 
szórakozást, örömet, közös programot is jelent, mely a szórakoztató funkcióján keresztül élményt 
ad a gyerekeknek és további motivációt a tevékenység végzéséhez. 

 Amennyiben a nemek sporthoz való viszonyulását elemeztük, úgy azt tapasztalhattuk, hogy 
a fiúk (78,4%) és lányok (71,5%) sportszeretete eltért (chi2=7,37, p=0,007), azaz a fiúk között 
szignifikánsan többen nyilatkozták azt, hogy szeretik a sportot.  

A sportolás gyakoriságát tekintve elmondható, hogy a fogyatékossággal élő gyerekek között 
27, 1% a nem sportoló vagy nem rendszeresen sportolók aránya. A heti egyszer alkalomnál 
kevesebbszer sportolók (25%) és a soha nem sportolók (2,1%) azok, akiknél a sportolás szervezetre 
gyakorolt pozitív hatása nem érvényesül, azaz nem jelent egészségügyi előnyt, mivel a kéthetente 
vagy havonta egy alkalom az a nem sportoló kategóriát jelenti. Örvendetes viszont az a tény, hogy 
a válaszadók közel háromnegyede sportol,mivel ezek a gyerekek iskolába járnak, így általában az 
iskola biztosítja a lehetőséget. Azonban a felnőtt fogyatékkalélők eseében már igen erőteljesen 
lecsökken a szabadidősportot űzők aránya  [25]. 

 A sportolási gyakoriság tekintetében is a fiúk bozonyultak aktívnak, ám ez csak 
tendenciájában igaz, hiszen a chi2 próba nem mutatott szignifikáns különbséget. A fiúk 77,2%-a 
lányok 72,9%-a mondta, hogy lenne igénye arra, hogy többet sportoljon. A fiúk 88,1%-a a lányok 
85,4%-a képesnek is érzi magát a sportolásra, tekintettel arra, hogy a válaszadók többsége 
tanulásban akadályozott tanuló volt. 

60,40%
9,20% 30,40% 631
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13,10% 35,30%
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A fiú tanulók 60,4%-a míg a lányok 51,6%-a véli fontosnak a sportot (chi2=9,98, p=0,007). 
Megállapíthatjuk azokat az eredményeket, melyek az épek körében végzett felmérésekben is 

hasonlóan alakulnak, azaz a fiúk sportaktivitása, sporthoz való pozitív viszonyulása és az értékelése 
magasabb a lányokhoz képest. 

A kutatás megerősíti azt, hogy a fogyatékossággal élő diákok szeretik a sportot, igénylik és 
képesnek is tartják magukat az erőfeszítésre. Örvendetes, hogy ebben a populációban alacsony a 
nem sportolók aránya, ám ezt tovább lehetne csökkenteni, tekintettel arra, hogy igen nagy 
szükségük van a mozgásra, ami az egészségi állapotuk javításán túl segítheti őket a 
képességfejlesztésben, szocializációban, társadalmi beilleszkedésben egyaránt. 
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