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Valószínűleg a teljesítményszorongás problémakörével találkoznak 
legtöbbször a gyakorló sportszakemberek a munkájuk során. A stressz 
miért fokozza egyik játékos teljesítményét, és miért gátolja a másikét, és 
ez hogyan befolyásolja a sportoló karrierjét? Az önkéntelen visszavonulás 
leggyakoribb oka a csapaton belüli kiválasztási folyamat. A kiválasztási 
folyamatokban a teljesítményszorongás és megküzdési stratégiák szerepe 
emelkedik ki. Martens munkatársaival (1990) a szorongás 
sportteljesítményre gyakorolt hatását vizsgálták, és fogalmazták meg 
azokat a kérdéseket, amelyek a mai napig hangsúlyt kapnak a 
tudományban: miért tudják egyes sportolók kihozni magukból a 
maximumot nyomás alatt, míg más sportolók összeroskadnak a teher 
alatt (Hajduné, 2009). Smith és munkatársai szerint (1995) a legkiugróbb 
fenyegetés a sportoló énképére és sportteljesítményére nézve az elvárt 
teljesítmény elmulasztásához kapcsolódó negatív társadalmi megítélés.  

Hogyan jelentkezik a szorongás utánpótláskorú sportolóknál? Az életkor 
mikor válik védőfaktorrá, mikor provokálja magát a 
teljesítményszorongást? Az egyéni játék és az abból fakadó felelősség, 
vagy a csapatsport és a megosztott felelősség befolyásolja-e a 
teljesítményből fakadó szorongást? A karriert hogyan befolyásolja a 
teljesítményszorongás megjelenése? Számos szempontból lehetne 
vizsgálni a témakört. Mi leginkább a téma jelenlétére fókuszálunk, illetve 
arra, mik lehetnek a provokáló tényezői az intenzitásának illetve, hogy 
ezek milyen mértékben befolyásolhatják a sportoló karrierjét. 

 
Elméleti háttér: Karrier és a siker a sportban 
 
A sportolói karrier, az azt elindító kiválasztási folyamat, egy nagyon 
összetett és legtöbbször több éven át tartó tevékenységvizsgálat (Géczi et 
al., 2009). Ennek a folyamatnak az irányításában nagy szerepük van a 
kiválasztást végző személyeknek, akik legtöbbször az akadémiákon 
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dolgozó utánpótlásedzők és a mellettük dolgozó szakemberek 
(pszichológus, erőnléti edző). A kiválasztásnál a relatív életkor 
vizsgálatára is kellő figyelmet kell szánni, meghatározó szempontot 
jelenthet (Nagy et al., 2018). A sikeres kiválasztásból azonban nem 
következik egyértelműen magas szintű sportkarrier. A sportolói hivatás 
nagyon kockázatos, kiszámíthatatlan pálya, több féleképpen, akár egy 
pillanat alatt is véget érhet. Ennek legfőbb okai lehetnek a sérülés, 
életkor, kiszelektálódás, a különböző pszichológiai tényezők vagy éppen 
az önkéntes befejezés (Tóth, 2010). 

Ezért szeretnénk megvizsgálni a sikernek a szerepét, elfogadását, 
megítélését a labdarúgó akadémisták körében. Tudjuk, hogy bizonyos 
személyiségtulajdonságok a kreativitás szempontjából, megkülönböztetett 
szerepet jelentenek. Ilyen az önbizalom, a motiváció és az önuralom, 
valamint kognitív szféra készségeinek tekintetében a kreativitás és az 
általános intelligencia (Reilly & Williams, 2003). Ez a siker, illetve ezek az 
összetevők lehetnek tényezőik a sportoló karrierjének alakulásában is. A 
magas szintű belső motiváció, azaz a magas szintű belső késztetés a 
feladat elvégzése kapcsán lesz az, ami meghatározó a sikeresség 
szempontjából (Csáki et al., 2016). Ezt támasztják alá Garcia-Mas és 
munkatársainak (2010) eredményei is. Utánpótláskorú, elit labdarúgókat 
vizsgáltak, és azt találták, hogy a belső motiváció meghatározóbb a 
sikeresség szempontjából, a külső motivációval szemben (Csáki et al., 
2016). Reilly és Gilbourne (2003) szerint nincs konszenzus a labdarúgó-
tehetség meghatározásával kapcsolatban a szakemberek között. Általában 
a professzionális klubok a tapasztalt edzők, és a játékos-megfigyelők 
tapasztalataira, ismereteire hagyatkoznak.  

 
A szorongás és teljesítmény kapcsolata 
 
A szorongásra, mint tárgy nélküli félelemre kell tekinteni, ami azonban 
bizonyos helyzetekben nem szükségszerűen kórosan működik. Ennek a 
teljesítménnyel való kapcsolata kihathat a sportoló megküzdési 
stratégiáira, feladathelyzeteinek megoldására, végső karrierjének 
alakulására. A belső fejlődéssel együtt járó tünet lehet a szorongás akkor, 
ha a sportoló magas célokat tűz ki maga elé. Ezzel szemben a kóros 
szorongás elmúlt helyzetekhez kapcsolódik, hajlamos az ismétlődésre 
(Hajdúné, 2009), működési zavarokat okozhat, amelyek lehetnek 
emocionálisak, azaz a biztonság érzés hiányát éli meg a sportoló; 
dinamikusak, melynek során, ha döntésképtelenséget él meg a sportoló, 
vagy zavar támad a mozgáskoordinációjában; illetve intellektuálisak, pl. 
bizonytalanság megélése a helyzet megítélésében (Gyömbér, 2017). 

Martens és munkatársai szerint (1990) a szomatikus szorongást az 
egyén észlelése a fiziológiai arousallal, az önbizalmat pedig az 
önmagunkba vetett hit a cél elérésével kapcsolatban fogja jelenteni. Ez a 
belső feszültség egyensúlyvesztést okoz, és működésbeli zavarokat hoz 
létre emocionális, dinamikai és intellektuális szinten (Hajdúné, 2009). 
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Azonban a szorongásnak lehet pozitív hatása is. A kognitív szorongás 
alkotóelmei az egyén negatív gondolatai saját képességével kapcsolatban 
vannak jelen, melyet áthat a lehetséges kudarctól való félelem. A 
szomatikus szorongáshoz maga az élmény fiziológiai hatásai tartoznak, 
azaz megemelkedik az arousal szint, amihez negatív testi tünetek 
társulnak (Gyömbér, 2017). A versenyszorongással kapcsolatos 
vizsgálatok kimutatták, hogy azok a sportolók, akiknek a versennyel 
kapcsolatos szorongásszintje magasabb volt, maga a verseny intenzívebb 
félelmet váltott ki, mint azoknál a versenyzőknél, akiknél ez a 
szorongásszint alacsonyabb volt (Hajdúné, 2009). 

A szorongás teljesítményre gyakorolt hatását számos kutatás vizsgálta. 
Martens és munkatársai (1990) azt tapasztalták vizsgálataik során, hogy a 
szomatikus szorongás szintje emelkedik a verseny időpontjához 
közeledve, a kognitív szorongás stabil marad. Fontos az is, hogy csak 
akkor befolyásolja a sportoló teljesítményét a szorongás, ha olyan intenzív 
testi reakciót okoz, ami aggodalmat kelt benne, vagy eltereli a figyelmét. 
Mahoney és munkatársai (1987) azt találták egyik kutatásukban, hogy 
azok a tornászok, akiknek sikerült az 1976-os olimpiára kvalifikálni 
magukat, hajlamosak voltak a szorongásukra stimulánsként tekinteni a 
jobb teljesítmény elérése érdekében, mint azok a társaik, akiknek nem 
sikerült a kvalifikáció, az ő esetükben akár pánikszerű állapotot is elő 
tudott idézni a szorongás. A kontrollérzet foka a szerző szerint specifikus 
egyéni faktorokon múlik, pl. neveltetésen, tapasztalatokon. Ezek az 
individuális különbségek közvetítő szerepet játszanak a kontrollérzet és a 
stresszor között. A sportolók szorongásának leggyakoribb okai lehetnek a 
sérülések, a korábbi sérülések kiújulása, a felkészültség érzet valós, vagy 
vélt hiánya, a kiszolgáltatottság érzése a csapatsportágakban, a kudarc 
lehetősége, a kontroll elvesztése, a téthelyzet fontossága, a sportolói 
karrier megszűnése (Harasztiné, 2003) 

 
Empirikus kutatás: Minta és módszer 
 
Kutatásunkat Kelet-Magyarország egyik labdarúgó akadémiáján végeztük, 
U13-as, U14-es, U15-ös, U17-es és U19-es korosztályoknál. Az általunk 
vizsgált 95 akadémista 63,15%-a (60 fő) magyar, 36,85%-a (35 fő) ukrán 
nemzetiségű. Posztok tekintetében a minta 10,50%-a (10 fő) kapus, 
28,50%-a (27 fő) támadó. A védők és középpályások aránya megegyezik 
30,50% (29 fő). A korosztályok szerinti létszám 15 és 24 fő között alakult 
(1. táblázat). 
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1. sz. táblázat. a minta megoszlása nemzetiség, posztok és korosztályok 
szerint (N=95) 

Minta megoszlása (N=95) 
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A kutatásunk során kérdőíves módszert alkalmaztunk, a CSAI-2 és az 
ACSI-28 teszteket töltettük ki a játékosokkal. A tesztet ukrán nyelvre is 
lefordíttattuk, hogy a magyarul nem beszélő játékosok is részt tudjanak 
venni a felmérésben. A kapott adatokat az SPSS 21.0 programjának 
segítségével dolgoztuk fel. A leíró statisztikai számítások mellett ANOVA 
tesztet és kétmintás T-próbát is használtunk. 

 
Competitive State Anxiety Inventory -2 (CSAI-2)  
 
Martens és munkatársai (1990) háromdimenziós modell elve alapján a 
kognitív és szomatikus szorongást egymástól függetlenül méri, illetve 
magában foglal egy önbizalom skálát is. A három skálából adódó 
teszteredmények kapcsán fel lehet tárni adott sportolóra nézve a 
pszichológiai tényezőket, melyek szoros összefüggésben állnak 
egymással. A teszt 27 tételére 1-4 közötti pontszám adható. Mindegyik 
skálához 9 tétel tartozik, így minimum 9, maximum 36 pont érhető el. A 
magas pontszám intenzívebb kognitív és szomatikus szorongást mutat, 
illetve a versenyzéssel kapcsolatos nagyobb mértékű önbizalomra utal. 

 
Athletic Coping Skills Inventory-28, Sportolói Megküzdés Kérdőív, (ACSI-
28) 
 
A tesztet eredetileg egy olyan kutatási projekt részeként fejlesztették ki, 
amelyben a megküzdési képességeket vizsgálták sérülések esetén (Smith 
et al., 1995). Minél magasabb pontszámot ér el a sportoló a skálákon, 
annál hatékonyabbnak tekinthető a megküzdési stratégiája. 

 
Eredmények 
 
A CSAI-2 tesztekre kapott eredmények a teljes mintánkra vonatkozóan a 
következők lettek. A szomatikus faktor átlagértéke 15,80, a kognitív 
faktoré 20,25, míg az önbizalom faktoré 26,25 volt. A szomatikus faktort 
vizsgálva, azt látjuk, hogy a magyarok, a védők, a középpályások és az 
U15, U17, U19-es korosztályok eredményei magasabbak az összátlaghoz 
képest. A kognitív faktor esetén az ukránok, a védők, a középpályások és 
az U19-es korosztály eredményei nagyobbak a minta átlagához képest. Ha 
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ugyanezt vizsgáljuk az önbizalom faktor esetében, akkor azt látjuk, hogy 
a magyarok, a támadók és az U13-as csapat eredményei magasabbak az 
átlagnál. A nemzetiségek tekintetében a szomatikus és az önbizalom 
faktor esetében a magyarok, a kognitív faktor terén pedig az ukránok 
eredményei voltak magasabbak. A posztokat vizsgálva azt látjuk, hogy 
mindhárom faktornál a kapusok eredményei lettek a legalacsonyabbak. A 
legmagasabb eredményeket két esetben, a szomatikus és a kognitív 
faktor esetében a középpályások, míg az önbizalom faktornál a támadók 
produkálták. Korosztályok tekintetében azt látjuk, hogy a szomatikus 
faktor terén az U15 és az U17, a kognitív faktornál az U19, az önbizalom 
faktor esetében pedig az U13 eredményei voltak a legjobbak. 
Megfigyelhető, hogy az U15-ös és U17-es korosztály két faktornál is 
ugyanolyan eredményt ért el, valamint az U13-as csapat egy faktornál a 
legmagasabb, a másik kettőnél viszont a legalacsonyabb eredményeket 
érték el. 
 

2. sz. táblázat. a CSAI-2 teszt eredményei 
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A szignifikanciavizsgálat eredményei alapján kapcsolatot azonban csak 

az életkor tekintetében figyelhettünk meg. Ennél a háttérváltozónál az 
életkor emelkedésével a kisebb önbizalom szignifikánsan nagyobb értékkel 
van jelen (F=3,379, p=0,013). A legnagyobb különbség az U13 (28,5) és 
U15-ös (24,52) csoportok között figyelhetőek meg.  

A másik teszt, amit a kutatásunk során alkalmaztunk az ACSI-28 
kérdőív volt. Az első faktor a „csapásokkal való megküzdés” 11,02, a 
második a „csúcsteljesítmény téthelyzetben” 12,40, a harmadik a 
„célkitűzés, mentális felkészültség” 12,25, a negyedik a „koncentráció” 
12,10, az ötödik a „szorongásmentesség” 10,90, a hatodik az „önbizalom, 
teljesítménymotiváció” 12,90, a hetedik az „edző általi irányíthatóság” 
11,80 átlagértéket mutatott. Az első faktor esetében a nemzetiségek és a 
posztok között nem volt jelentős eltérés, korosztályok tekintetében az U13 
értékei jóval magasabbak lettek az átlagnál, valamint megfigyelhető egy 
folyamatos csökkenés a korcsoportok növekedésével. A második faktornál 
a magyarok, a védők, a középpályások, az U13, az U17 és az U19 értékei 
lettek magasabbak az átlagnál. A harmadik faktor értékeit vizsgálva azt 
látjuk, hogy az ukránok, a kapusok, az U13 és az U14 ért el átlag feletti 
eredményt. A negyedik faktornál, akik az átlagosnál jobban szerepeltek, 
azok a magyarok, a kapusok, az U13 és az U17-ek csoportja volt. Az 
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ötödik faktor eredményeinél azt látjuk, hogy az ukránok, a kapusok, a 
támadók, az U13 és az U14 ért el magasabb értéket az átlagnál. A hatodik 
és a hetedik faktor értékeit nézve, azt látjuk, hogy az ukránok, a kapusok, 
az U13, az U14 és az U15 értek el magasabb eredményeket, mint az 
összátlag. A nemzetiségeket vizsgálva azt látjuk, hogy a hét faktorból 
négynél az ukránok, háromnál a magyarok értek el magasabb eredményt. 
A posztokat tekintve azt látjuk, hogy a kapusok 6, a középpályások 2, a 
védők 1 faktor esetében érték el a legmagasabb eredményeket. A 
korosztályok megvizsgálva, látható a pontszámok csökkenése a 
korcsoportok növekedésével. A legfiatalabb U13-as csapat 5 faktornál érte 
el a legmagasabb eredményt. Rajtuk kívül az U14-es és az U17-es gárda 
végzett az első helyen 1-1 alkalommal. 
 

3. sz. táblázat. az ACSI-28 teszt eredményei 
ACSI-28 

  Magy
ar 

Ukr
án 

Kap
us 

Véd
ő 

Középpá
lyás 

Táma
dó 

U13 U14 U15 U17 U19 

Csapásokkal 
való 
megküzdés 

11,05 11,0
0 

11,0
5 

11,
00 

11,05 11,00 11,5
0 

11,
10 

11,
05 

10,
90 

10,
65 

Csúcsteljesítmén
y  
téthelyzetben 

12,80 
12,0

0 
12,3

0 
12,
50 

12,50 12,40 
12,4

5 
12,
10 

12,
30 

12,
55 

12,
75 

Célkitűzés,  
mentális 
felkészültség 

11,65 
12,8

5 
12,3

0 
12,
20 

12,25 12,10 
12,6

5 
12,
40 

12,
20 

12,
00 

11,
90 

Koncentráció 
12,55 

11,6
5 

12,1
5 

12,
10 

12,05 12,10 
12,3

0 
11,
85 

11,
95 

12,
30 

12,
10 

Szorongásmente
sség 

10,80 11,0
0 

11,0
0 

10,
85 

10,90 10,95 11,4
5 

10,
95 

10,
85 

10,
80 

10,
45 

Önbizalom, 
teljesítménymoti
váció 

12,40 
13,4

0 
13,0

0 
12,
85 12,80 12,85 

13,5
5 

13,
10 

13,
00 

12,
60 

12,
25 

Edző általi  
irányíthatóság 10,55 

13,0
5 

11,8
5 

11,8
0 11,80 11,75 

12,2
5 

12,3
5 

12,1
5 

11,0
5 

11,1
0 

 
A szignifikanciavizsgálatok eredményei az edző szerepét emelték ki az 

életkor és a nemzetiség tekintetében is. Az ukrán nemzetiségű labdarúgók 
szignifikánsan (F= 2,881 p=0,000) magasabb edzők általi irányíthatóság 
értékeket mutatnak (Átlagukrán= 13,03 Szórásukrán=2,792; Átlagmagyar= 
10,53 Szórásmagyar=2,390). Az életkor is meghatározza (F=3,379 
p=0,033) ennek a faktornak az erősségét. Minél idősebb a játékos, ennek 
az értéke annál nagyobb mértékben csökken (ÁtlagU13= 11,39 
SzórásU13=1,883; ÁtlagU19= 10,25 SzórásU19=3,542). A posztok szerinti 
vizsgálat esetében a csapásokkal való megküzdés (F=3,596, p=0,017) 
illetve a koncentráció (F=2,631, p=0,050) esetében találtunk szignifikáns 
összefüggést. Mindkét esetben a csatárok magasabb értékei jelennek meg 
a többi poszton focizó játékossal szemben. A nemzetiségek vizsgálata 
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esetében a teljesítményorientáció illetve a célkitűzés esetében is 
magasabb értékeket figyelhetünk meg az ukrán labdarúgóknál (4. 
táblázat).  

 
4. sz. táblázat. az ACSI-28 teszt szignifikáns eredményei a nemzetiségek 

tükrében  
  nemzetiség ÁTLAG SZÓRÁS F p 

Célkitűzés 
MAGYAR 11,05 2,724 

8,329 0,017 
UKRÁN 12,80 1,556 

Teljesítménymotiváció
MAGYAR 12,40 2,572 

0,432 0,022 
UKRÁN 13,49 1,931 

Edző általi 
irányíthatóság 

MAGYAR 10,53 2,390 
2,881 0,000 

UKRÁN 13,03 2,792 

 
Összegzés, következtetések 
 
A vizsgálati eredményeket tekintve az életkor előrehaladtával az 
önbizalom tekintetében csökkenés figyelhető meg, ezzel szemben 
szakirodalmi hivatkozások azt mutatják, hogy kezdő sportolókhoz képest 
a tapasztalt sportolóknak szignifikánsan alacsonyabb a kognitív 
szorongása és magasabb az önbizalma. Fejlődés-lélektani szempontból 
vizsgálva a fennálló helyzetet, a szorongás növekedés, és önbizalom 
csökkenés az életkor előrehaladtával reális opció lehet. A serdülőkor az 
átalakulás időszaka, a fizikai, kognitív, szociális változásokkal való 
megküzdés egyéni lenyomatainak létrejötte. Ezek a változások, stressz-
provokáló jellegükből fakadóan, az önértékelés hanyatlásához 
vezethetnek. 

Az edző általi irányíthatóság szempontjából szignifikáns különbségek 
rajzolódtak ki, azaz minél idősebbek, annál kevésbé képesek kritika nélkül 
elfogadni mindazt, amit az edző képvisel. Az edző iránymutatásait, 
javaslatait megkérdőjelezhetik, illetve a megfogalmazott kritikát 
esetlegesen személyük elleni támadásnak fogják fel, érzelmileg negatívan 
érinthetik őket. 

A kapott eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a sportolói karrier 
szempontjából a fizika adottságok, technikai tényezőkön kívül a 
pszcichológiai tényezőknek is jelentős szerepe van, akár már a kiválasztás 
időszakában is, valamint a felkészülési időszakokban egyéni és 
csapatfoglalkozások keretén belül. Mi is alátámasztjuk, hogy a sportolás 
intenzitását és a sportban elért sikereket befolyásolja a sportoló 
magabiztossága és az énhatékonysága egyaránt. 
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