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BEVEZETÉS 

A jó csapatjáték feltétele a sikeres együttes feladatmegoldás. Az egyén és a csapatszer-

kezet ok-okozati viszonyokra épülı együttmőködı rendszer. Az együttmőködés és ver-

sengés viszonyának újszerő értelmezésén alapuló szemlélet alkalmazása közelebb vihet 

bennünket egy szakmódszertanilag tudatosabban megtervezett felkészítési program ki-

alakításához. 

Az együttmőködés – versengés paradoxonát vizsgálva különbözı nemzetközi és hazai 

összehasonlító elemzések születtek egyetemisták körében, illetve a gazdasági verseny-

szféra különbözı területein. A sport illetve a csapatsportok területén - ahol a két jelen-

ség együttes jelenléte nyilvánvaló és nagy valószínőséggel meghatározó tényezı lehet - 

azonban még nem történtek ezzel kapcsolatos vizsgálatok. 

A röplabdázás sajátos viszonyrendszerekkel bíró csapatsport. A játékra jellemzı speciá-

lis labdaérintési szabály (Minh és mtsai 1977) következtében nincs effektív labdabirtok-

lás, korrekcióra csak a társaknak van lehetıségük. Ennek következtében egy folyamato-

san jelenlevı, sajátos idıkényszer figyelhetı meg. A siker érdekében a csapat együttes 

feladatmegoldása feltételezi a perceptuomotoros vezérlés (Istvánfi, 1986) magas szín-

vonalát, a hatékony anticipációt és kommunikációt (Griffin, 2001; Shaw, 1954; Davis és 

mtsa, 1985), a gyors döntéshozatalt (Sterbenz, 2006; Zoltainé, 2002; Eysenck és mts, 

2003). és a játékelméleti gondolkodást (Neumann és Morgenstern, 1947; Mérı, 1996; 

Filep, 1985). A felkészülés és a játék során az együttmőködés és a versengés együttes 

megnyilvánulásai a sportág jellegébıl fakadnak. Az együttes feladatmegoldások során 

lehetıség nyílik a gyors improvizatív megoldásokra, amely feltételezi a gazdag techni-

kai-taktikai repertoárt, és megköveteli a heurisztikus döntéseket (Sterbenz, 2006; 

Schmidt, 1996; Konczak, 1996). A versengés véges és nem véges erıforrásokért zajlik, 

ez pedig a társakkal való szoros együttmőködés keretében érhetı csak el. 

A korábbi felfogások a versengést, a konfliktusok okaként és egyik legkevésbé elfoga-

dott megoldási módjaként kezelték, amely romboló hatású a társas kapcsolatokban. 

(Deutsch 1949, Sherif és mtsai 1961). A két viselkedés közötti kapcsolatot inverz jelle-

gőnek feltételezték (McClintock, 1976). A pedagógiában, egyes irányzatok a versengés 

teljes kiiktatását tőzték ki célul annak okán, hogy a versengés tönkreteszi a csoportlég-

kört (Johnson és Johnson, 1992). 
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Az új értelmezés szerint a versengés javítja a csoport teljesítményét és az egyén ered-

ményességét (Erev és mtsai, 1993; Charlesworth, 1996; Van de Vliert, 1999). Egy újfaj-

ta üzleti stratégia lényege egy új fogalom: a co-opetition kifejezés (Brandenburger és 

mts, 1998). Az együttmőködés és versengés nem egymást kizáró tényezık, nem egy-

másnak komplementerei, hanem kölcsönösen egymást segítı, feltételezı és meghatáro-

zó elemei (Fülöp, 2000). Az együttmőködés és versengés egyidejő, kevert stratégiaként 

való alkalmazása evolúciósan a legstabilabb, legeredményesebb megoldás a játékelmé-

let szerint is. 

A hiperversengı attitüd Horney (1937) extrém individualizmusára épül, mely szerint a 

hiperversengés az egyénnek egy válogatás nélküli szükséglete, hogy versengjen és nyer-

jen, illetve elkerülje a vereséget bármi áron. A hiperversengés szoros kapcsolatot mutat 

a nárcizmussal és a machiavellizmussal (Ryckman és mts, 1990). Az önfejlesztı versen-

gı attitüd Sampson (1988) együttes individualizmusából ered. Ezek az emberek céljai-

kat egy soha véget nem érı együttélési folyamatban érik el. Nem a végeredmény az 

elsıdleges, hanem a feladat elvégzésének élvezete, önmaguk megismerése, fejlesztése. 

Az egyes versengési attitődök kialakulása az eltérı szocializációra vezethetı vissza 

(Horney, 1937; Kitayama és Markus, 1991; Fülöp, 2002). 

A versengési formák kombinációja szempontjából akár 4 különbözı versengési karak-

tert is megkülönböztethetünk aszerint, hogy a két most leírt versengési viselkedés ho-

gyan kombinálódik egymással. A felosztást illetıen az egyes kutatások némileg eltérnek 

egymástól. 

1. Aszociális „flegmatikus” típus (Fülöp és mtsa, 2007). 

2. Hiperversengı típus (Fülöp és Berkics, 2007; Cranevale és Probst, 1997; 

Ryckman, 1990). 

3. Együttmőködve versengı típus (Fülöp és Berkics, 2007; Ryckman, 1996). 

4. Kevert stratégiával versengı típus (Mérı, 1996; F Lassú, 2003). 

CÉLKIT ŐZÉS 

A kutatás célja, hogy kérdıíves vizsgálattal feltérképezzük a magyar nıi nemzeti röp-

labda bajnokság élvonalának felnıtt csapataiban szereplı játékosok versengési attitődje-

it, meghatározzuk a versengési karaktereket. Megállapítsuk az egyes mutatók és az 

eredményesség kapcsolatát a sportágból adódó szerkezeti sajátosságok sajátos dimenzi-
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óit is figyelembe véve. Mélyinterjúkat készítve kiváló röplabdaedzıkkel szeretnénk 

megállapítani, hogy milyen szakmódszertani, edzéselméleti és pedagógiai tapasztalatok 

szőrhetık le az együttes feladatmegoldás (együttmőködés és versengés) paralell meg-

nyilvánulásaival kapcsolatban a nıi röplabdázás hazai élvonalában a röplabdázók felké-

szítése és versenyeztetése során. 

Kérdésfeltevések: 

K1: Milyen alkalmazási területei vannak az együttmőködés és versengés együttes jelen-

létének röplabda sportágban? 

K2: Milyen fı versengési attitődök jellemzik a röplabdázók együttes feladatmegoldását? 

K3: Milyenek a röplabda játékosok versengéssel kapcsolatos állásfoglalásai? 

K4: Befolyásolják-e a csapat eredményességét a tagok fı versengési attitődjei? 

K5: Milyen hatással van az életkor és az iskolai végzettség a fı versengési attitődök 

változására? 

K6: Van-e összefüggés a röplabdázók HCA és PDCA szintje és a felkészítés során meg-

jelenı speciális képzési tényezık (poszt, válogatottság, röplabdás kor, nyitásfogadásban 

való részvétel) között? 

K7: Hogyan határozzák meg az egyes csapatokban elıforduló versengési kategóriák a 

csapat eredményes szereplését? 

K8: Mennyire meghatározók az edzı versengési mutatói, az eredményes csapatteljesít-

ményben? 

K9: Hogyan vélekednek a sikeres röplabdaedzık az együttes feladatmegoldás (együtt-

mőködés – versengés) és az eredményesség kapcsolatáról? 

K10: Vannak-e az egyes posztok betöltéséhez szükséges együttmőködési és versengési 

tulajdonságok? 

Hipotézisek 

H1: A magyar nıi röplabdázás élvonalában dolgozó sikeres szakemberek nem ismerik 

az együttmőködés és versengés együttes megnyilvánulásaival kapcsolatos tudományos 

eredményeket, munkájuk során alkalmazott módszereik tapasztalati indíttatásúak. 

H2: A mintában szereplı sportolók HCA és PDCA értékei meghaladják a más területe-

ken mért egyének hasonló átlagait. 
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H3: A hazai nıi röplabdázás elsı vonalában szereplık versengéssel kapcsolatos véle-

ményei megfelelnek a sportolókkal szemben támasztott társadalmi elvárásoknak (Euró-

pai sport charta és a sport etikai kódexe, 2003). 

H4: A vizsgált röplabda csapatok tagjainak HCA és PDCA szintje összefügg a csapat 

eredményességével (rangsorban, tabellán elfoglalt hely). 

H5: A fı versengési attitődök (HCA, PDCA) és az életkor, iskolai végzettség nincs szo-

ros kapcsolatban a vizsgált mintában. 

H6: A mintában szereplık HCA és PDCA szintje és a csapatban elfoglalt hely (poszt), a 

válogatottság (korosztályos, felnıtt), a röplabdás kor, valamint a nyitásfogadásban való 

részvétel – mint speciális képzési tényezık - szempontjából összefüggés tapasztalható. 

H7: Az egyes versengési karakterek elıfordulása, gyakorisága a csapatokon belül meg-

határozza az eredményességi klasszifikációt. A legeredményesebb csapatokban a leg-

magasabb a kevert stratégiával versengı játékosok aránya. 

H8: A mintában szereplı edzık versengéssel kapcsolatos személyiségjegyei befolyásol-

ják csapatuk eredményes szereplését, eredményesebb az a csapat, amelynek edzıje po-

zitív versengési mintázatot mutat. 

H9: A sikeres edzık fontos tényezınek tartják az együttmőködést és a versengést a csa-

pat eredményes szereplése érdekében. 

H10: A különbözı posztokon szereplı játékosok kiválasztásánál az alkati, fizikai ténye-

zık a döntık, a mentális tulajdonságok háttérbe szorulnak, az együttmőködési és ver-

sengési attitődöket nem veszik figyelembe az edzık a magyar nıi röplabdázás élvonalá-

ban. 

MÓDSZEREK 

Kérdıíves vizsgálatainkat a 2006/2007-es nıi magyar nemzeti röplabda bajnokság 

I. osztályú felnıtt csapatainál végeztük (CityLine NB I. Nıi) N=167. A vizsgálat során 

teljes körő felmérésre törekedtünk. Az adatok felvétele mérkızések helyszínén történt, 

egységes formában. Mérıeszközként a Ryckman-féle HCA és PDCA teszt kevert válto-

zata szerepelt, melynek magyar nyelvő adaptációját Fülöp és mts (1999) készítette, és 

hazai vonatkozásban, rajta kívül még F. Lassú (2003), valamint Torma (2002) és Jószai 

(2004) is alkalmazott. A kérdıív szerkesztésénél figyelembe vettük Falus (2000) és 

Babbie (2003) módszertani ajánlásait. Az adatokat a teljes vizsgálatban SPSS for Win-
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dows statisztikai program segítségével dolgoztuk fel (Sajtos, 2007; Székelyi és Barna, 

2005). 

Mélyinterjúkat készítettünk sikeres röplabda edzıkkel (Kvale, 2005; Seidman, 2003). 

Öt kiváló röplabdaedzıre esett a választásunk interjúalanyként, akik edzıi sikereikkel 

csaknem teljes mértékben lefedik a magyar nıi röplabda sportág eredményességét, 

munkásságuk példaként állítható a sportágban dolgozó edzık elé. 

EREDMÉNYEK 

Együttes feladatmegoldás (együttmőködés és versengés) a röplabdázásban 

Vizsgálataink legfıbb tanulságaként leszőrhetı, hogy az együttmőködés és a versengés 

a röplabdázásban együttesen megmutatkozó (Brandenburger és mts, 1998; Van de 

Vliert, 1999; Fülöp, 2000), fontos tényezı. 

A pályán a csapattársakkal való együttmőködést minden megkérdezett edzı rendkívül 

fontosnak tartja. A csapat összekovácsolását a civil életben is hangsúlyozzák, ezt közös 

programok szervezésével segítik elı. Az edzések, gyakorlások során eredményes mód-

szereket alakítottak ki a kooperáció fejlesztésére. Volt olyan szakember, aki az együtt-

mőködés kapcsán az egyéni érdekek csapat érdek alá rendelésérıl beszélt (Elster, 1997). 

A csapaton belüli versengést a sikeres röplabdaedzık, a felkészülés során kedvezınek 

ítélik, ezért az edzéseken gyakran alakítanak ki versenyhelyzeteket. A mérkızések alat-

ti, csapaton belüli versengés megítélésével kapcsolatban már eltérnek a vélemények. A 

posztokért történı rivalizálást hasznosnak találják, és jó módszereket alakítottak ki an-

nak érdekében, hogy az a versengı felek mindegyikének elınyére váljon. A két maga-

tartási forma együttes megnyilvánulása kapcsán a többségük az együttmőködést tartja 

fontosabbnak. A sport egyre nagyobb üzlet, a professzionális szemlélet nem mellızheti 

a tudományos eredményeket (Fülöp, 2006). Azonban az edzık képzése során szóba sem 

kerülnek ezek a tényezık. 

A sportolók HCA és PDCA értékeinek vizsgálata 

A mintában szereplı röplabdás nık különbözı versengési attitődökkel rendelkeznek, 

HCA (M=3,45; sd=0,48) és PDCA (M=4,67; sd=0,65) átlagaik meghaladják a más 

szerzık által publikált értékeket (Ryckman, 1990, 1996; F Lassú, 2003; Jószai, 2004). A 

magas PDCA értékek igazolhatják azt a feltevést, hogy a csapatjátékokban elengedhe-
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tetlen lehet az együttmőködési hajlam magas szintje. A HCA és PDCA értékek között 

gyenge szorosságú korreláció figyelhetı meg (r=0,266; p<0.01) a vizsgált mintában, 

mely látszólag ellentmond Ryckman (1996) eredményeinek, azonban sportolóknál je-

lentıs a gyızelmi kényszer. 

A játékosok versengéssel kapcsolatos állásfoglalásai 

A sportolók versengéssel kapcsolatos állásfoglalásai megfelelnek a társadalmi elvárá-

soknak (Európai sport charta és a sport etikai kódexe, 2003). A legelfogadottabb állítá-

sok összefüggésbe hozhatók a sportszerő versengéssel, az önmagunk megismerésével, 

szüntelen fejlesztésével, tükrözik a fair-play szellemét. A legkevésbé preferált állítások 

pedig nagyon távol állnak a sportolói szellemiségtıl. 

Az eredményességet befolyásoló tényezık meghatározása 

Az eredményességet a 2006/2007-es bajnokságban elért helyezések alapján ítéltük meg 

(1-16. helyezés). A bajnokságban elért helyezések alapján négy kategóriát alakítottunk 

ki: 1 (1-4. helyezés), 2 (5-8. helyezés), 3 (9-12. helyezés), 4 (13-16. helyezés). 

Diszkriminancia elemzéssel megállapítható, hogy a HCA és PDCA szinteknek jelenték-

telen a hatásuk az eredményességre, és csak a PDCA estében tapasztalhatunk 

szignifikanciát. (Wilks' Lambda = 0,942, F=3,323, p=0,021). A függvény által magya-

rázott variancia mindkét esetben alacsony, ez a függı változóban mindössze 5,8 ill. 2%. 

Megállapítható ugyanakkor, hogy elsısorban a PDCA érték határozza meg a 

diszkriminancia-függvény jelentését, amelyek fıleg az elsı csoportra jellemzıek. Tehát 

a tabella 1-4 helyén állók teljesítettek a legjobban ebben a dimenzióban. 

Legnagyobb esélye azoknak a csapatoknak van a bajnokságban való jó szereplésre 

(p<0,01), ahol a játékosok között sok válogatott (r= -0,344) és korosztályos válogatott 

(r= -0,219) szerepel és a legtöbb idıt töltöttek röplabdázással (r= -0,238). A röplabdás 

kor és a PDCA eredmények mutatnak még az átlagosnál ugyan kisebb, erısen szignifi-

káns, pozitív összefüggést (r=0,221; p=0,004<0.01), amely a röplabdázás, mint csapat-

sport jellegébıl adódhat. Ezt támasztja alá a sikeres edzık véleménye is. 

A képzési tényezık HCA ill. PDCA értékekre gyakorolt hatása 

Egyszempontos variancia elemzéssel kimutatható, hogy a képzési tényezık nem gyako-

rolnak hatást a versengési értékek alakulására. Ez pedig azt jelentheti, hogy az egy csa-
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patban eltöltött, átlagosan közel öt éves idıtartam a vizsgált mintában nem bizonyult 

elegendınek, mint környezeti hatás a versengési attitődök változására. Ez is igazolja, 

hogy a versengési magatartás személyiségjegyeinek egy része öröklött, vagy korai élet-

szakaszokban alakul ki (Freud, 1905; Klein, 1957). Azonban megfelelı pedagógiai 

módszerekkel, vagy társadalmi, kulturális hatások következtében (Fülöp, 2002) befolyá-

solhatók ezek a tulajdonságok (Kohut, 1971; Stern, 1985). A különbözı személyiségje-

gyekkel rendelkezı játékosok a csapatjáték más-más területén lehetnének hasznosak. 

A sikeres edzık a káros versengési megnyilvánulások kapcsán közvetlenül nem említet-

ték meg a hiperversengı (Fülöp és Berkics, 2007; Cranevale és Probst, 1997; Ryckman, 

1990) versengési attitődbıl származó, gyızni bármi áron (Horney, 1937) felfogást. A 

legártalmasabb jelenségnek a csapaton belüli klikkesedést a tiltott szerek tartották. Ezek 

kiküszöbölésére különbözı pedagógiai módszereket alkalmaznak, de nem riadnak visz-

sza a leghatározottabb fellépéstıl sem. 

A versengési karakterek és az eredményesség összefüggései 

A kereszttábla elemzések eredményeként megállapítható, hogy a versengési attitőddel 

összefüggı személyiségi karakter és az eredményességi kategóriák között bizonyítható-

an van kapcsolat (χ2=17,482; df=9; p=0,042), azonban más mutatók értékei alapján csak 

alacsony megbízhatósági szinten lehetne következtetni az eredményességre az egyén 

karakterének ismeretében. Ez magyarázható azzal is, hogy egy csapaton belül eltérı 

versengési attitőddel rendelkezı egyének vannak. 

A kereszttábla értékeibıl szembetőnı, hogy a legkevesebb aszociális (Fülöp és mtsa, 

2007) és a legtöbb együttmőködve versengı (Fülöp és Berkics, 2007; Ryckman, 1996), 

illetve az egyik legtöbb kevert stratégiával versengı (Mérı, 1996; F Lassú, 2003) spor-

toló található a tabella elsı négy helyezettje között. 

A nıi röplabda bajnokság színvonalára jellemzı egyébként, hogy az elsı négy csapat 

tudásszintje jelentısen meghaladja a többi csapatét. Megállapítható, hogy a tabella élén 

állók hangsúlyozottan kiegyensúlyozott versengési mintázatokkal rendelkeznek, soraik-

ban kevés az aszociális és a hiperversengı játékos. A Phi, Cramer’s V és kontingencia 

együttható értékek (0,324, 0,187 és 0,308; p=0,042) azt mutatják, hogy a közepesnél 

alacsonyabb szintő, ugyanakkor szignifikáns kapcsolat van a két változó között. 
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Az edzık együttmőködéssel és versengéssel kapcsolatos hitvallása és a csapat 

eredményességének összefüggései 

A kérdıívet kitöltött edzık versengési mintázataiban a kiegyensúlyozott tényezık do-

minálnak. Mivel azonban a minta teljesen heterogén, a további elemzésétıl eltekintünk. 

A témával kapcsolatban röplabdaedzıkkel készített mélyinterjúkban szereplı vélemé-

nyeket tekintettük irányadónak. Nem elég a gyızelem eléréséhez, hogy egy csapat alka-

tilag, fizikailag, technikailag és taktikailag a topon van. Az eredményességhez más té-

nyezıkre is szükség van. Szükséges még a csapaton belüli alkalmazkodókészség, egy-

más elfogadása, segítése, a kooperáció kiemelkedı szintje. 

A csapaton belüli posztok eltérı vonatkozásai az együttmőködési és versengési 

mintázatok tekintetében 

A csapat teljesítményét meghatározó feladatok (Steiner, 1972) eltérı személyiségjegye-

ket követelnek (Belbin, 1981). A röplabdázás sajátosságai alapján az egyes posztok be-

töltése is más-más tulajdonságokat igényel, az edzık véleménye szerint is. Minden 

posztra létezik a csapaton belül több személyi alternatíva is. A sikeres edzık eredmé-

nyes módszereket alkalmaznak az aktuálisan szereplı játékosok kiválasztására és az 

adott posztok versenyeztetésére úgy, hogy mindkét fél teljesítménye javuljon. 

Amikor az edzık felsorolták, hogy véleményük szerint milyen mentális tulajdonságok-

kal rendelkezı játékosok alkalmazhatók az egyes posztokon, nem szerepelt a felsorolás-

ban egyetlen - az interjúk korábbi szakaszaiban fontosnak deklarált - az együttmőködés-

sel illetve versengéssel kapcsolatos tulajdonság sem. Ami azt jelenti, hogy a játékosok 

adott posztra történı kiválasztásánál mégsem tekintik fontosnak ezeket a tényezıket. 

Ezt igazolja a kérdıíves vizsgálat eredménye is, mely szerint a versengési karakter és a 

csapatban elfoglalt hely (poszt) vonatkozásában nem található szignifikáns kapcsolat. 

Tehát valamennyi poszton vegyesen találhatók mindenféle versengési attitőd szerinti 

kategóriába tartozó egyének. Ennek alapján az sem meglepı, hogy korrelációs számítá-

sokkal a bajnokságban elért helyezés illetve eredmény kategóriák és a versengési karak-

ter kapcsolatát vizsgálva nem találtunk a mintában szignifikáns összefüggést. Egyedül a 

versengési karakter és a nyitásfogadásban való részvétel szempontjából mutat a kereszt-

tábla elemzés szignifikáns összefüggést (χ2=15,546; df=3; p=0,001). Ez is bizonyítja, 

hogy ez a játékelem az egyik legfontosabb tényezı az eredményességben, sikeres vég-
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rehajtása kimagasló koncentrációt és egyéb pozitív mentális tulajdonságokat igényel. Ez 

egybecseng a sikeres edzık véleményével is, hiszen mindenfajta támadási variáció 

eredményessége a jó labdabejátszásra vezethetı vissza. 

KÖVETKEZTETÉSEK  

A hipotézisek igazolása 

A mélyinterjúk tapasztalatai alapján leszőrhetı, hogy a röplabdázásban dolgozó edzık 

képzésük alatt nem találkoztak az együttmőködés és versengéssel kapcsolatos tudomá-

nyos eredményekkel. Ez igazolja elsı hipotézisünk igazságtartalmát. A röplabdás nık 

HCA és PDCA értékei minden esetben meghaladják a más szerzık által publikált érté-

keket. Így második hipotézisünket elfogjuk. A sportolók állásfoglalásai tükrözik a társa-

dalmi elvárásokat (Európai sport charta és a sport etikai kódexe, 2003), ez valószínősíti 

harmadik hipotézisünk igazságát. A HCA és PDCA és az eredményességi kategóriák 

diszkriminancia elemzése csak részben igazolja negyedik hipotézisünket. Az életkor és 

az iskolai végzettség valóban nincs hatással HCA, PDCA értékek változására a vizsgált 

mintában, ez igazolja ötödik hipotézisünket. Valamennyi, úgynevezett speciális képzési 

tényezırıl (csapatban elfoglalt hely, a válogatottság, a röplabdás kor, valamint a nyitás-

fogadásban való részvétel) elmondható, hogy mintánkban nincs hatással a HCA és 

PDCA értékek alakulására. Ezzel hatodik hipotézisünket teljes egészében el kell vessük. 

A kereszttábla elemzések eredményeként megállapítható, hogy a versengési attitőddel 

összefüggı személyiségi karakter és az eredményesség között van kapcsolat. Hetedik 

hipotézisünket nem tudtuk igazolni, hiszen a tabella elsı négy helyezettje között a leg-

több az együttmőködve versengı sportoló volt. A kevert mintázat, arányaiban a máso-

dik helyre szorul. Az edzık versengési attitődjeiben a kiegyensúlyozott tényezık domi-

nálnak. Mivel azonban a szakemberek adatait tartalmazó minta teljesen heterogén, min-

den mutatójában eltér a normál eloszlástól, nyolcadik hipotézisünket nem sikerült iga-

zolni. A sikeres edzık az együttmőködést és az egészséges versengést a csapat eredmé-

nyessége szempontjából fontos tényezınek tartják, a mérkızések során az együttmőkö-

dést részesítik elınyben, így kilencedik hipotézisünk igazolható. A röplabdázók adott 

posztra történı kiválasztásában az alkati, fizikai tényezık dominálnak. A sikeres edzık 

figyelmen kívül hagyják a versengési tulajdonságokat. Ezt alátámasztja a kérdıíves 

vizsgálat eredménye is, mely szerint a versengési karakter és a csapatban elfoglalt hely 
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(poszt) vonatkozásában nem található szignifikáns kapcsolat. Ennek alapján az sem 

meglepı, hogy az eredményesség és a versengési karakter kapcsolatát vizsgálva sem 

találtunk a mintában szignifikáns összefüggést. Tizedik hipotézisünket megalapozottnak 

tekinthetjük ebben a kérdésben. 

A röplabdázók felkészítésének és versenyeztetésének szakmódszertani vonatkozá-

sai 

Az eredmények tükrében érdemes újragondolni a röplabdázók felkészítésének és verse-

nyeztetésének néhány szakmódszertani problémakörét: a technikai-taktikai repertoár 

kialakítását, a hatékony mérkızésmegfigyelés alkalmazását, a képzési szintek eltérı 

feladatait, a sportág iskolai oktatásának kérdéseit, a játék vagy technika paradoxonát, a 

technikai és taktikai elemek oktatásának módszereit és az általános vagy speciális kép-

zés kérdésének dilemmáját. 

Az együttes feladatmegoldás hatékonysága 

A játékosok jó alkati tulajdonságai, a fizikai, technikai és taktikai képességek extra 

szintje a mai versenysportban már alapvetı. Hogy mitıl lesz egy csapat a sok jó közül a 

legjobb, ezt olyan tényezık határozzák meg, amelyek sok esetben még az esetleges al-

kati hiányosságokat is pótolhatják. Meggyızıdésünk szerint sokkal eredményesebbé 

tehetı a csapat játéka, ha az edzık az egyes posztokra kiszemelt játékosoknál fokozot-

tabban figyelembe vennék a személyiségjegyeket, többek között a különbözı versengési 

mintázatokat. Ha a sportolók képzésében - sőrített tét helyzeteket alkalmazva - nagyobb 

figyelmet fordítunk a kedvezı versengési viszonyulások megerısítésére, teljesebbé te-

hetjük versenyzıink felkészítését, és alkalmasabbá válhatnak a nagyobb sikerek elérésé-

re. Jelen mintában az egy csapatban eltöltött, átlagosan közel öt éves idıtartam is bizo-

nyíthatja, hogy ezen a területen még jelentıs tartalékok vannak. 

A több, mint húsz éves edzıi ill. testnevelı tanári munkánk során ill. az egyéni és cso-

portos érdekviszonyok modelljeit vizsgálva, a különbözı tudományágak eredményeinek 

elemzései kapcsán levonhatjuk a végsı következtetést, mely szerint az együttmőködés 

(kooperáció) és a versengés együttes, magas szintő megnyilvánulása elengedhetetlen a 

röplabdázók együttes feladatmegoldásában. 

A siker záloga az együttes feladatmegoldás hatékonysága! 
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