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Bevezetés 
A sportolók fizikai, technikai és taktikai felkészültsége mellett egyre nagyobb teret kap napjainkban a 
pszichológiai tényezők modern eszközökkel történő mérése. Kutatásunk célja ennek megfelelően az volt, hogy 
feltárjuk a különböző szinten sportoló utánpótlás labdarúgók pszichés készségeit: figyelem, kognitív funkciók, 
reaktív viselkedés és sporthoz fűződő személyiségjegyek mérésével az esetlegesen megjelenő különbségeket. 
Ennek vizsgálatára a Vienna Test System (VTS) alkalmazását választottuk, mely objektív pszichológiai 
számítógépes tesztrendszer (Schuhfried, 2009). Feltételeztük, hogy a magasabb szinten játszó labdarúgók jobban 
teljesítenek az általunk vizsgált faktorok esetén, mint alacsonyabb szinten sportoló társaik. Emellett a posztok 
közötti esetleges különbségeket is vizsgáltuk kutatásunk során. 
 
Anyag és módszerek 
Az SFTEAM teszt-szett csapatsportok vizsgálatára lett kifejlesztve a Vienna Test Systemben. A számítógépes vizsgálat 
során a figyelem (SIGNAL), a kognitív képességek (ZBA, VISGED, STROOP), a reaktív viselkedés (DT, LVT, RT), és 
a sporthoz fűződő személyiség (BFSI) faktorait vizsgáltuk. A vizsgálati mintát első, másod-, és harmadosztályú 
labdarúgó akadémiák játékosai alkották, összesen 114 labdarúgó (átlagéletkor: 17,07±0,86 év). 
 
Eredmények 
Az első osztályú labdarúgók jobban teljesítettek a figyelmi funkciókat (F(2, 99)=9,642; p=0,0001), kog- 
nitív képességeket (F(2, 99)=8,500; p=0,0004) és reaktív viselkedést (F(2, 99)=9,748; p=0,0001) mérő 
teszteken az alacsonyabb osztályban sportolóknál. Emellett az első osztályú játékosok magasabb értéket jelöltek 
asszertivitás esetén, a harmadosztályú játékosokhoz képest (t(64)=2,689; p=0,009). Továbbá különbség 
mutatkozik a kapusok és középpályások között motoros reakcióidő tekintetében (t(21)=-2,191; p=0,039). Végül 
a kapusok magasabb értéket jelöltek segítőkészség esetén a védőkhöz (t(30)=-2,675; p=0,012) és a támadókhoz 
(t(25)=-2,774; p=0,01) képest. 
 
Következtetések 
Az eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a mintánk esetén különbség mutatkozik az általunk mért 
pszichológiai faktorokban, attól függően, milyen szinten sportolnak a labdarúgók. Mérőeszközünk 
eredményesnek bizonyult utánpótláskorú labdarúgók csapatsportág specifikus pszichés tényezőinek feltárá- 
sára. Kutatásunk megerősítette, a VTS objektív számítógépes tesztrendszer hatékony a sportpszicholó- 
gusok számára, mind kiválasztás, mind pedig fejlesztési irányok meghatározása céljából.   
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