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Sportpszichológia 

Elméleti háttér

● A sportolóknak rendelkezniük kell az adott sportág specifikumaihoz

illeszkedő fizikai, technikai, taktikai, valamint kognitív funkciók magas

szintjével (Dubecz, 2009).

● Emellett a jó sportoló személyiség jellemzői közé tartozik a kitartás, a

dominanciára való törekvés, a versenyhelyzetben megjelenő feszültség

kontrollálása (Budavári, 2007).

● A kimagasló sportolói teljesítmény eléréséhez elengedhetetlen a mentális-

pszichés tényezők vizsgálata, egyre modernebb és tudományosan elfogadott

eszközök alkalmazásával (Lénárt, 2012).

Résztvevők

Kutatás célja

● Különböző szinten sportoló utánpótlás labdarúgók figyelme, kognitív

funkciói, reaktív viselkedése és sporthoz fűződő személyiségjegyei között

esetlegesen megjelenő különbségek vizsgálata.

●Az említett faktorok esetén posztok szerinti összehasonlítás.

●A kapott eredmények osztrák reprezentatív normával való összevetése.

Módszerek – Vienna Test System

● Figyelem      Hosszú távú fókuszált figyelmet mérő teszt (SIGNAL)

●Kognitív funkciók       Idő- és mozgásirány előrejelzését mérő teszt (ZBA), 

Vizuális Memóriát mérő teszt (VISGED),  Interferencia teszt (STROOP)

● Reaktív viselkedés       Döntésteszt (DT), Vizuális keresés teszt (LVT), 

Reakcióidő teszt (RT)

● Személyiség jellemzők      Többdimenziós személyiségleltár (BFSI) 

Első osztályú férfi 

labdarúgók

Másodosztályú 

férfi labdarúgók

Harmadosztályú 

férfi labdarúgók

Összesen

39 fő

(átlagéletkor: 

17,18 ± 0,85)

39 fő

(átlagéletkor: 

16,9 ± 0,82)

36 fő

(átlagéletkor: 

17,14 ± 0,89)

114 fő

(átlagéletkor: 

17,07 ± 0,86)



Eredmények I. Figyelmi funkciók
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● Szignifikánsan több helyes- és megkésett választ adtak az első- (p <

0,001) és harmadosztályú játékosok (p < 0,001), a másodosztályú

sportolókhoz képest.

● Az osztrák reprezentatív normához képest (25-75 percentilis

rank/PR közötti érték) nem teljesített jobban egyik csoport sem.

● Szignifikánsan pontosabban észlelték az ingereket az első- (p <

0,001) és harmadosztályú játékosok (p < 0,001), a másodosztályú

sportolókhoz képest.

●Az osztrák reprezentatív normához képest a harmadosztályú csoport

jobban teljesített (PR = 76,83).

● A kapott eredmények alapján az első- és harmadosztályú labdarúgók csoportja valószínűleg tovább tudja fenntartani figyelmét a

futballpályán -ebből adódóan tovább is játszatható edzői szempontból-, a másodosztályú labdarúgók csoportjához képest. Emellett

feltehetőleg pontosabban is észlelik a játékszituációkban megjelenő ingereket a másodosztályú csoportnál.



Eredmények II. Kognitív funkciók

● Szignifikánsan jobban jósolták be a szinusz hullámú (ívelt) labda adott ponthoz való érkezésének idejét az első- (p = 0,001) és harmadosztályú

játékosok (p < 0,001), a másodosztályú sportolókhoz képest.

● Az osztrák reprezentatív normához képest egyenes irányú, szinusz hullámú és komplex idői előrejelzés esetén sem teljesítettek jobban a csoportok.

● A kapott eredmények alapján az első- és harmadosztályú labdarúgók feltehetőleg jobban be tudják jósolni a passzok, ívelések, illetve másik

játékoson megpattanó lövések során a labdával való találkozás pillanatát, a másodosztályú labdarúgók csoportjához képest. Mindez elősegíti például

a labda kontrollálásához szükséges megfelelő technika fejlesztését átvételkor, illetve kapu elé érkezéskor.
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● Szignifikánsan jobban jósolták

be az egyenes irányú labda adott

ponthoz való érkezésének idejét

az első- (p = 0,004) és

harmadosztályú játékosok (p <

0,001), a másodosztályú

sportolókhoz képest.

● Szignifikánsan jobban jósolták be a

komplex (megpattanó) labda adott

ponthoz való érkezésének idejét az első-

(p < 0,001) és harmadosztályú játékosok

(p < 0,001), a másodosztályú

sportolókhoz képest.



Eredmények III. Reaktív viselkedés
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● Szignifikánsan gyorsabb motoros reakcióidőt értek el az első-

(p = 0,001) és harmadosztályú játékosok (p = 0,015), a

másodosztályú sportolókhoz képest.

● Az osztrák reprezentatív normához képest jobban teljesített

az első osztályú csoport (PR = 79,82).

● Szignifikánsan gyorsabb motoros reakcióidőt produkáltak a

középpályások a kapusokhoz (p = 0,018) és védőkhöz (p = 0,007)

képest.

● Az osztrák reprezentatív normához képest jobban teljesítettek a

középpályások (PR = 80,65).

● A kapott eredmények alapján elképzelhető, hogy az első- és harmadosztályú labdarúgók csoportja gyorsabban tud reagálni a

futballpályán megjelenő, előre várt- és váratlan szituációkra, a másodosztályú labdarúgók csoportjához képest. Ilyen lehet például egy

edző részéről elhangzó instrukcióra, vagy bírói sípszóra való gyors reagálás. Emellett a középpályások csoportja feltehetőleg

gyorsabban reagál a várt- és váratlan szituációkban, a kapusokhoz és a védőkhöz képest. Mindez elősegíti például párharcok során a

lepattanó labdára való gyors reagálást, ezáltal a labda megszerzését.
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Eredmények IV. Személyiségjellemzők
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● Szignifikánsan magasabb értéket jelöltek asszertivitás esetén az első

osztályú játékosok a harmadosztályú játékosokhoz képest (p = 0,009), a

másodosztályú sportolókhoz képest ez tendencia értékű (p = 0,062).

● Az osztrák reprezentatív normához képest jobban az asszertivitás

jellemzőbb az első osztályú csoportra (PR = 79,08).

● Szignifikánsan magasabb értéket jelöltek segítőkészség esetén

a védők (p = 0,015) és a támadók (p = 0,005) a kapusokhoz

képest.

● Az osztrák reprezentatív normához képest nem jellemzőbb a

segítőkészség posztok szerint a játékosokra.

● A kapott eredmények alapján elképzelhető, hogy a mintában szereplő első osztályú labdarúgók jobban tudják képviselni saját érdekeiket, illetve felismerni a

csapattársak igényeit, a másod- és harmadosztályú labdarúgókhoz képest. Feltehetőleg a magasabb szintű figyelmi funkciók, kognitív képességek és reaktív

viselkedés mellett ez egy további magyarázata annak, miért is szerepelnek magasabb osztályban a másik két csoport labdarúgóihoz képest.

● A mintában szereplő védők és csatárok valószínűleg segítőkészebbek a pályán és azon kívül is, a kapusokhoz képest. Ennek egyik lehetséges magyarázata,

hogy a kapusok alapvetően egyéni sporttágként tekintenek saját működésükre, a posztjukból adódó specifikumoknak megfelelően.
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