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BEVEZETÉS 
 
A mai siker- és eredményorientált versenysport elvárja a kiemelkedı képességő és 

motiváltságú sportolók jelenlétét és aktív részvételét a sportéletben. A sportágak mára erısen 

specializálódtak, ennek következtében a sportág szempontjából fontos általános és sajátos, 

illetve öröklött és szerzett tulajdonságokkal rendelkezı sportolókra van igény (Révész és 

mtsai, 2005a). A versenysport szempontjából megfelelı képességekkel rendelkezı sportolók 

kiválasztása miatt fokozódik az elvárás a kiválasztás és a tehetséggondozás tudományos 

ismereteinek bıvítésére, valamint az adott sportág szempontjából fontos képességek mérésére, 

és a beválás tényezıinek minél pontosabb megfogalmazására is.  

Az úszás sportágban, az elmúlt évtizedekben versenyzıink szinte minden 

világversenyen érmes helyezést értek el. Hajós Alfréd, a sportág elsı hazai olimpiai bajnoka 

óta napjainkig (a Peking-i Olimpiáig) 23 Olimpiai aranyérmet, 17 Világbajnoki címet és 57 

Európa-bajnoki címet nyertek úszóink. Az olimpiai sportágak közül hazánk második 

legeredményesebb sportága, az egyik legismertebb és legnépszerőbb sporttevékenység 

(Hencsei és mtsai, 2005), így nem csak a versenysport és annak kedvelıi számára nyújt 

örömet, hanem az amatır sportolók egyik kedvelt rekreációs tevékenysége is. A média is 

elismeri az úszásban rejlı potenciált, emiatt a versenyek közvetítése, a különbözı 

médiumokban való szereplése is említésre méltó. 

Összességében mindenképpen sikeresnek mondhatjuk a sportágat. A sikeresség 

azonban feltételez egy szisztematikusan kidolgozott és végrehajtott kiválasztási és 

tehetséggondozási rendszert (Williams és mtsai, 2004). A versenysport a tehetségek keresésén 

túl a fiatal sportolók fejlıdésének folyamatos mérését is igényli a kiválasztás és beválás 

folyamatának elısegítése érdekében. Köztudott, hogy a csúcsteljesítmény eléréséhez a legjobb 

adottságokkal rendelkezı sportolókra van szükség, ugyanakkor az sem vitatott, hogy az edzés 

minısége, mennyisége, és a környezet is döntı tényezı a folyamatban.   

Tanulmányunk elsısorban az úszás sportági tehetség-jellemzıinek és a beválás 

kérdéseinek meghatározására irányul, emellett a tehetséges sportolók felismerésének, a 

kiválasztás módszereinek, és a tehetséggondozás folyamatának összefüggéseit is elemzi. Ezen 

kívül az edzı-sportoló kapcsolat és az edzıi kvalitások jellemzıi is elemzésre kerülnek. 

Vizsgálatunkban arra a kérdésre is kerestük a választ, hogy kis ország létére miként tudunk 

folyamatosan nemzetközi sikereket elérni a sportágban. Versenyzıink ennyire tehetségesek, 

vagy kiváló szakembereinknek köszönhetjük az eredményeket, esetleg a kettı megfelelı 
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aránya a siker kulcsa? Egyszerően születni kell a kiemelkedı teljesítményre, valamiféle 

misztikum áll a siker háttérben? 

 

SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
A szakirodalom széleskörő tanulmányozása során több, az intelligencia- és tehetségkutatások 

történetét bemutató tanulmánnyal találkoztunk (Neisser és mtsai 1996; Balogh, 2003, 2004; 

Ranschburg, 2004), ugyanakkor a tehetségvizsgálatok, tehetségmodellek sport- nézıpontú 

megközelítése már ritkábbnak bizonyul (Czeizel, 2003; Révész és mtsai, 2005a). Emiatt egy-

egy sportcentrikus tehetségvizsgálattal találkozhat ugyan az érdeklıdı, de a sportág-

specifikus tehetség meghatározása számos sportág esetén szinte teljesen hiányzik a 

nemzetközi és a hazai tudományos életbıl.  

Piirto (1994, 1999) elméletében a tehetség összetevıit genetikai alapokra helyezi. 

Véleménye szerint a genetikai alapok egyértelmőek, a tevékenységet erısen meghatározzák. 

A teljesítmény fejlıdését azonban nem csak a genetikai jellemzık determinálják, hanem több 

tényezı befolyásolja, melyeket aspektusoknak nevezett el. A genetikai aspektus jelenti a 

piramis- modell alapját, mely biztosítja a stabil alapokat a továbbfejlıdéshez. Erre épül alulról 

a piramis csúcsa felé haladva az emocionális-, kognitív-, tehetség-, és a környezeti aspektus. 

A tehetség aspektusban jelöli meg a szerzı a speciális területeket, amelyekben konkrétan 

kibontakozhat a tehetség. E területek között jelenik meg a sport is, ahol a képességek 

fejlesztésével elérhetı az átlagon felüli eredmény.  

 

A tehetség összetevıi, fogalma 

A tehetség fogalmának pontos definiálása nem egyszerő feladat, még azok számára sem, akik 

a témát vizsgálják, kutatják. Ráadásul a mindennapi életben is gyakran, használjuk ezt a 

kifejezést egy- egy rendkívüli teljesítmény leírására, azonban ez még nem jelent feltétlenül 

tehetséget. A pontos meghatározás nehézségének több oka is van, melybıl kettıt mindenképp 

érdemes megemlíteni (Bóta, 2002). Az egyik, hogy egy meglehetısen komplex fogalomról 

beszélünk, a másik pedig az, hogy nagyban társadalom-, illetve kultúrafüggı, azaz konvenció 

kérdése (Gyarmathy, 2003; Herskovits és Gyarmathy, 1994).  

A környezettıl való függést tovább erısítik a tehetség azonosítása során alkalmazott 

eljárások is, melyek jelenleg többnyire nem egységesek és nem standardizáltak. Az 

azonosítási módszerekben szerepelhetnek ugyan standard módszerek is, mint például az 

intelligencia mérése, azonban ez nem ad elegendı információt minden egyes tehetség 



 4 

megjelenési területhez. További kérdésként merül fel, hogy mennyiségi vagy minıségi 

képesség- különbségekrıl beszélünk, amikor egy tehetséges egyén teljesítményérıl van szó. 

Gyarmathy (1998) szerint erre a kérdésre szinte lehetetlen válaszolni, hiszen nem mérhetı 

egyértelmően ezek megjelenési aránya. 

A jellemzık és kritériumok alapján a sportban az lehet tehetséges, aki az adott 

sporttevékenység őzéséhez megfelelı biológiai alapokat, motoros adottságokat örökölt, 

melyek a környezet hatásaiként az edzéssel, felkészítéssel olyan szintre fejleszthetık, hogy 

azzal a hosszútávú kiemelkedı eredmény elérésére potenciális lehetıség kínálkozik. Ehhez 

rendelkezik mindazon motoros, antropometriai és pszichés képességekkel, melyek nélkül nem 

képes az átlagon felüli teljesítményt tartósan elérni.  

 

A sporttehetség-gondozás, a tehetségfejlıdés szakaszai 

Bloom (1985) és Côté (1999) eltérıen vélekedik a tehetségfejlıdés lépéseirıl és a lépések fı 

tevékenységformáiról. Mindkét kutató három szakaszt nevezett meg a tehetséggondozás 

folyamatában, ezek azonban más-más tartalmi jelleget hangsúlyoznak. A szakaszokhoz nem 

tartoznak konkrét életévek, mivel ezek sportáganként változnak. 

Bloom (1985) kezdeti szakasznak (stage of initiation) nevezi a sporttal való kapcsolat 

elsı lépéseit. Ekkor a sportolás elsısorban játékos mozgásformákat tartalmaz, játék és 

szórakozás jellemzi a tevékenységet. Éppen ezért ebben a szakaszban kiemelkedı jelentıségő 

a szülık és az edzı szerepe.  

A második fázis a fejlıdés szakasza (stage of development), melyben az edzések 

jellege komolyodik, az edzésidı megnı, valamint megkezdıdik a sportági szakosodás. Ebben 

a fázisban kerül bevezetésre a versenyzés, mely egy teljesen új jelleget ad a sportolásnak.   

A tökéletesedés szakaszában (stage of perfection) a sportági döntéshozatal egyre 

inkább a sportoló hatáskörébe kerül, a szülı és az edzı irányító szerepe csökken.  A sportoló 

öntudatosabb lesz, figyelme ebben a fázisban egyértelmően a sporttevékenységre és a 

maximális sportteljesítményre összpontosul.  

Côté (1999) megkísérelte továbbfejleszteni az elméleti kereteket, kvalitatív kutatás 

keretében különösen a család befolyásoló szerepét vizsgálva a tehetségfejlıdés folyamatában, 

mely alapján Bloomhoz hasonlóan három szakaszt nevezett meg.  Az elsı jelentıs szakasz 

számára a szoktatás évei (sampling years), ami részben hasonlít Bloom elsı szakaszához.  Itt 

azonban a cél, hogy a fiatal minél több sportágat kipróbáljon, amely majd segíti a számára 

legmegfelelıbb tevékenység kiválasztásában.  
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A második szakaszt Côté a specializációs éveknek hívja (specializing years), 

amelyben a sportoló nem csak egy sportágban fejleszti tovább képességeit, hanem esetlegesen 

több, jellegében egymáshoz hasonlító sportágban is.  

A befektetés évei (investment years) során a korábbinál lényegesen több és 

intenzívebb edzésmunkát végeznek a sportolók, itt már a sportági gyakorlás áll a teljesítmény 

középpontjában, melyhez a sportoló elhivatottsága és belsı motivációja nélkülözhetetlen.  

 

A sporttehetség pszichés összetevıi 

A magas szintő teljesítményben a sportoló pszichés jellemzıi meghatározó tényezıként 

jelentkeznek. A versenysportra való felkészülés hosszú folyamatában a sportoló 

személyiségének pszichés komponensei, úgy mint motivációja, megküzdési stratégiái, 

stressztőrése, adaptációs képessége befolyásolja a felkészülés sikerességét és az 

eredményességet. Emiatt érdemes a kutatások körét bıvíteni és a gyakorlat szempontjából 

sportág-specifikusan értelmezni és alkalmazni (Révész és mtsai, 2005b). 

A magas szintő teljesítéshez, melyet a versenysport igényel elengedhetetlen a 

motiváció, melynek szerepe jelentıs a sporttevékenységben. A motiváció, mivel 

humánspecifikus jellemzıkkel rendelkezik alapvetıen két csoportba osztható (Weiss, 1985). 

Ez az extrinzik és intrinzik motiváció csoportja. A klasszikus megközelítés szerint a 

humánspecifikus motivációk e két alapvetı típusa nem összeadódó, sokkal inkább egymást 

kizáró, azaz a cselekedetek hátterében csak az egyik állhat.  

Ntoumanis (2001, 2002) szerint az intrinzik, belsı motivációval rendelkezı 

sportolóknak jobb az önértékelése, ezen sportolók nagyobb erıfeszítésre képesek a sportban, 

ha adott feladat megfelelı kihívás számukra, vagy ha megválaszthatják a végrehajtandó 

feladatok nehézségi szintjét.  

Theeboom és munkatársai (1995) szerint a belsı motiváció magas szintre emelésében 

a tanároknak, edzıknek jelentıs szerepe van. Ez pedig elsısorban az iskolai- vagy 

edzéskörnyezettıl függ, melyet a tanár vagy az edzı teremt meg.  

A motiváció irányultságának mérésére más jellegő kérdıíveket is kifejlesztettek, mely 

szintén az iskolai környezetbıl indult ki. Elıször Ames és Archer (1988) kezdte vizsgálni a 

motiváció szerepét az iskolai környezetben. 

Alapvetıen két célt azonosítottak, az egyik a feladatközpontúság (task/ mastery), a 

másik pedig az énközpontúság (ego/ performance). E motivációs irányultságok különbözı 

módon jelennek meg a teljesítményben, melyben az egyének saját maguk alakítják ki teljesítı 

képességüket, érzékelik saját teljesítményüket, hogy sikeresek legyenek az adott 
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tevékenységben (Nicholls, 1989). A Task- és az Ego- orientáció alapvetıen eltérı célokat és 

ezáltal eltérı érzelmeket jelent. A korábbi kutatások megerısítették, hogy a Task- orientált 

környezet fokozza a motivációt és a sportolói magabiztosságot (Duda, 1998), valamint 

kapcsolat áll fent a célorientáció és a magabiztosság között. Ez azt jelenti, hogy a Task- 

orientált sportolók hajlamosabbak jobb teljesítmény elérésére, mert magasabb motivációval 

rendelkeznek, mind a felkészülés alatt, mind a versenyen.  

Goudas (1998) szerint a sportolók motiváltabbak a Task- orientációjú környezetben, 

jobban tudnak teljesíteni, jobban megfelelnek az elvárásoknak és nagyobb erıfeszítést tesznek 

a siker érdekében, valamint alacsonyabb a szorongási szintjük. 

Az Ego- orientált egyénnek problémát okoz, ha képességeit máséval hasonlítják össze 

és ha bizonyítania kell. Ezen személyeket aggodalommal tölti el, ha bizonyítaniuk kell, 

ugyanakkor akkor éreznek sikert, ha kevesebb erıbefektetéssel érik el, vagy szárnyalják túl 

társaik teljesítményét.  

A sportolók megküzdési stratégiáihoz kapcsolódó kutatások is hasonlóképpen 

széleskörőek, mint a motivációval kapcsolatos vizsgálatok. A megküzdési stratégiák 

alkalmazása személyfüggı, illetve azok szintje befolyásolja a teljesítményt (Smith és mtsai, 

1995a). A korábban alkalmazott Minesota Multiphasic Inventory (MMPI, Spielberger, 1966) 

és a Cattel féle 16 faktoros személyiség felmérések (Cattel, 1965) nem voltak tökéletesen 

alkalmasak a sportolók vizsgálatára, valamint a teljesítmény pszichés összetevıinek 

meghatározására, ezáltal a sportban is jól alkalmazható Athletic Coping Skills Inventory-28 

(ACSI-28) kialakításával lehetıség nyílt a megküzdési strtégiák felmérésére (Smith és mtsai, 

1990). Az ACSI-28 kérdıív ugyan nem méri a teljesítmény minden pszichés összetevıjét, 

azonban alkalmas az önértékelésre és a megküzdési stratégiák mérésére (Bebestos és 

Antoniou, 2003; Smith és Christensen, 1995). 

 
CÉLKITŐZÉS 
 
Vizsgálatunk elsıdleges célja, hogy újabb adatokkal rendelkezzünk az úszók felkészítésével, 

kiválasztásával és a tehetséggondozással kapcsolatban. A dolgozat több területet (pedagógiai, 

pszichológiai, szociológiai) érint melyek eredményeinek felhasználásával bıvülhet a 

sportágban dolgozó szakemberek ismerete, valamint szőkülnek a szakirodalomban jelentkezı 

hiányosságok körei. A kiválasztás és tehetséggondozás összes kérdésével jelen keretek között 

nem tudunk foglalkozni. Vizsgálataink elsısorban a felkészítés pedagógiai oldalának (edzı-

sportoló kapcsolat, sportágválasztás) felmérésére valamint a kiválasztás és beválás egyes 

területeinek (antropometriai, pszichés, motoros) vizsgálatára irányul. 
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Célunk a feldolgozott eredmények felhasználásával a sportági tehetség jellemzıinek 

meghatározása, mely alapján definiálhatóvá válhatnak a sportági tehetség faktorai. 

A sportágválasztás körülményeinek megismerése, illetve az élsportban jelentkezı 

sajátosságok feltárása után célunk a jelenlegi kiválasztási és tehetséggondozási rendszer 

megismerése és élsport szempontú elemzése. 

Célunk továbbá az élsportoló versenyzık pedagógiai és pszichológiai felmérése, 

melynek eredményével meghatározhatóvá válik az élversenyzık egyes pszichés jellemzıi, 

valamint az eredmények fejlıdése szempontjából fontos motivációs környezet jellemzıi. 

Az edzı-sportoló kapcsolat vonatkozásában célunk felméri a sikerességhez szükséges 

edzıi jellemzıket, és leírni az edzı-sportoló kapcsolatot, valamint ismereteket szerezni a 

sportolót körülvevı környezeti hatásokról. 

Kiemelt célja munkánknak a sikeres és bevált sportolók egyes pszichés, motoros és 

antropometriai jellemzıinek meghatározása és a beválás kritériumainak felállítása. 

 

HIPOTÉZISEK 

 

A kutatási probléma, a kutatási kérdések és a kitőzött céljaink alapján az alábbi hipotéziseket 

fogalmaztuk meg a dolgozat témaköreihez kapcsolódóan. 

 

A tehetséghez, kiválasztáshoz és az edzı-sportoló kapcsolathoz tartozó hipotézisek: 

H1: Feltételezzük, hogy az edzık a tehetséges versenyzıt kiváló kondicionális 

képességekkel, gyors és eredményes mozgástanulási képességgel, valamint jó pszichés 

tulajdonságokkal rendelkezı sportolóval azonosítják. 

H2: Feltételezzük, hogy az edzı-sportoló kapcsolat a sportoló szemszögébıl a tanár- 

diák kapcsolatra hasonlít a leginkább. 

 H3: Feltételezzük, hogy a sokrétő edzıi munka legfontosabb összetevıi: a szaktudás, a 

sportolókkal való egyéni bánásmód és a motiválás. 

 

A tehetséggondozáshoz, beváláshoz kapcsolódó hipotézisek: 

H4: Feltételezzük, hogy a bevált sportolókat az antropometriai jellemzık 

(testmagasság, testtömeg), valamint a propulzióhoz szükséges testfelületek különböztetik meg 

leginkább a nem bevált versenyzıktıl. 

H5: Feltételezzük, hogy az általános motoros tesztekben a bevált sportolók jobban 

teljesítenek, mint nem bevált társaik. 
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 H6: Feltételezzük, hogy a speciális sportági tesztekben a bevált sportolók jobban 

teljesítenek, mint nem bevált társaik. 

H7: Feltételezzük, hogy a sportágspecifikus motoros tesztekben a bevált sportolók 

jobban teljesítenek, mint nem bevált társaik. 

 

Az úszók pszichés jellemzıihez kapcsolódó hipotézisek 

H8: Feltételezzük, hogy a bevált sportolók az ACSI-28 teszttel mérhetı pszichés 

faktorok vonatkozásában szignifikánsan jobb mutatókkal rendelkeznek. 

 H9: Feltételezzük, hogy az úszás motivációs környezetére a Task- orientált környezet a 

jellemzı és a bevált sportolóknak szignifikánsan magasabbak a Task- orientációs értékei. 

 H10: Feltételezzük, hogy az úszókra a belsı motiváció magas szintje jellemzı, 

valamint, hogy a bevált sportolók belsı motivációs értékei szignifikánsan jobbak, mint a nem 

bevált sportolóké. 

 

MÓDSZEREK 

A mintavételi eljárás  

A kutatásunkhoz kapcsolódó sportolói mintát két részre tudjuk osztani, mely a kutatási 

területeinket fedi le. Egyfelıl vizsgáltuk a hazai úszósportban jelenleg is aktívan résztvevı, 

versenyszerően úszó sportolókat, másfelıl a versenyszerő sportot már abbahagyó, de a hazai 

és a nemzetközi versenyeken eredményesen résztvevı sportolókat. A sportolókon túlmenıen 

a hazai úszósportban jelenleg is dolgozó úszóedzık alkották a kutatási mintánk másik felét. 

 A téma erıs versenysport jellege miatt a teljes populációba tartozóknak azokat tekintjük, 

akik a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) hivatalos versenyrendszerében igazolt versenyzıként 

vesznek részt. A versenyzık felkészítésében résztvevı szakemberek, edzık a téma 

szempontjából azon személyek, akik közvetlenül vesznek részt a mintába került versenyzık 

felkészítésében, edzésében. 

 A minta kiválasztásának alapjaként a MÚSZ 2008. évi hivatalos egyesületi listája 

szolgált. A lista teljes körő és tartalmazza mindazon egyesületeket, amelyek a MÚSZ 

versenyrendszerében részt vesznek. Az egyesületi jegyzék segítségével valószínőségi, 

véletlen kezdıpontú rétegzett mintavételi eljárást alkalmaztunk (Babbie, 2003). A rétegek 

kialakításánál figyelembe vettük az egyesületek földrajzi eloszlásának jellemzıit is és ez 

alapján alakítottuk ki a megyék és a fıváros szerinti megoszlást. A mintavétel logikája, illetve 

a minta jellemzıi lehetıvé teszik, hogy reprezentatív mintaként lehetıségünk legyen a 

populációra is érvényes következtetéseket, megállapításokat is levonni (Falus, 2003). 
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Az utánkövetéses beválás-vizsgálathoz az egykori Országos Testnevelési és Sport Hivatal 

(OTSH) által a ’80-as évek elején bevezetett felmérési rendszer sportági adatait alkalmaztuk. 

A sportolók antropometriai és motoros tesztjeinek felmérésére 1984-ben került sor. A 

vizsgálatba bevont korosztály (11-12 évesek) kiválasztásakor szakértıi mintavételi eljárást 

alkalmaztunk (Babbie, 2003), melynél szempont volt a sportágra jellemzı kiválasztási 

rendszer, amely a serdülıkor környékére teszi a versenytáv és az úszásnem kiválasztását.  

 Az edzık mintába kerülésének logikája a kérdıíves felmérés esetében részben 

megegyezik a sportolókéval, azaz azon egyesületek edzıi között végeztük el a felmérést, 

amelyik egyesületek a vizsgálati mintába kerültek. Jelenleg az edzıkrıl nincs hasonló 

kimutatás, mely a mintába kerülést elısegítené, azonban a mintavételi eljárás logikája 

biztosítja a véletlenszerőséget. 

 

A minta jellemzése 

A kutatás keretein belül a 2007-es év második felében és a 2008-as év elsı felében 670 

kérdıívet küldünk ki az egyesületekhez, melyeknek 63,3%-a érkezett vissza, azaz 424 

(N=424 fı) sportoló vizsgálatára került sor. A megkérdezettek között 214 férfi (50,4%) és 210 

nı (49,6%) szerepelt. Az átlag életkoruk 14,42 év, a szórás 2,48. A felmérésben 7 korosztály 

versenyzıi vettek részt. Az úszás sajátosságait figyelembe véve 3 csoportot hoztunk létre a 

korosztályok szerint (Gyermek, Serdülı, Felnıtt).  

 Az utánkövetéses beválásvizsgálat esetében a felmérésben részt vett 11-12 éves 

sportolók (N=351) adatait vontuk be a vizsgálatba. A korábban felmért sportolók életútját 

követtük végig az 1984-es évtıl kezdıdıen. Elemeztük mindazon versenyjegyzıkönyveket, 

amely versenyeken a sportolók részt vettek. A beválás szempontjából azon kritériumokat 

tartottuk, amelyek a 2007/2008. évi vizsgálatban részt vett sportolókra vonatkoztak. 

 A vizsgálatba bevont edzık jelenleg is azokban az egyesületekben tevékenykednek, 

melyek a felmérésben szerepeltek. A mintában szereplı 70 fıbıl 46 férfi (65,7%) és 24 nı 

(34,3%) volt. A gyakorlatot tekintve 5 év alatti gyakorlattal 18 fı (27,69%) rendelkezik, 5-10 

éves gyakorlata 14 fınek (21,54%) van, 10-15 éves gyakorlata 8 fınek (12,31%), 15-20 éves 

gyakorlata 9 fınek (13,85%) van, 20-25 éves tapasztalattal 4 fı (6,15%) rendelkezik, valamint 

25 évet meghaladó tevékenysége 12 fınek (18,46%) van. 

 

Az alkalmazott módszerek 

Vizsgálatunkban több, a társadalomtudományi kutatásokban gyakran alkalmazott módszert 

használtunk fel. A sportolók felméréséhez a kérdıíves módszert választottuk, a kérdıívek 
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között egy általunk kialakított pedagógiai és szociológiai jellegő kérdıív is szerepelt, mely az 

úszás sportág körülményeit tárja fel. A kérdıív kérdései a szülık sportolási szokásaira, a 

sportágválasztásra, a kiválasztás módszereire és az edzı sportoló kapcsolatra tér ki. 

 A pszichológiai tesztek közül az ACSI-28 /Athletic Coping Skills Invertory/ (Schmidt és 

mtsai, 1995b) azaz a sportolók megküzdési stratégiáinak kérdıívét alkalmaztuk, mely egy 28 

kérdést tartalmazó kérdıív és egy önértékelı skála segítségével méri a sportolók megküzdési 

stratégiáit. A kérdıív pszichometriailag megbízható, mely alkalmas a sportoló és környezete 

közti kapcsolat, valamint a sportoló belsı jellemzıinek feltárására, adatok győjtésére. Az 

alskálák kérdései a Csapásokkal való megküzdést, a Teljesítmény téthelyzetben, a Célkitőzés-

mentális felkészülést, a Koncentrációt, a Szorongás mentességet, az Önbizalom és 

teljesítménymotivációt és az Edzı általi irányíthatóságot méri. 

 A pszichológiai felméréshez a Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire 

(PMCSQ-2, Newton és mtsai, 2000) Az Érzékelt Motivációs Környezet a Sportban Kérdıív-

et is alkalmaztuk. A PMCSQ-2 kérdıív 33 kérdésbıl áll, mely két fıskálát (Task, Ego) és 

azon belül 3-3 alskálát tartalmaz. A Task fıskálához tartozó alskálák a Kooperatív tanulás, a 

Csapaton belüli szerep és a Fejlıdésre törekvés alskálák. Az Ego alskálái a Büntetéstıl való 

félelem, az Egyenlıtlen elismerés és a Csapaton belüli rivalizálás. 

 A Sport Motivációs Kérdıív (Sport Motivation Scale, Pelletier és mtsai, 1995) három 

alskála segítségével méri a sportoló motivációs irányultságát. Vizsgálatunkban a magyar 

változatot (Tsang és mtsai, 2005) alkalmaztuk, mely a motiváció hiányát, a külsı motivációt, 

illetve a belsı motivációt méri. 

 

EREDMÉNYEK 

 

A kiválasztás és a tehetséggondozás kérdéseinek vizsgálatához az edzık által kitöltött 

kérdıíveket elemeztük. Elsı lépésben arra voltunk kíváncsiak, hogy mit értenek az edzık a 

tehetség fogalma alatt. A kérdést az eredményesség és a sikeresség oldaláról közelítettük meg, 

melyet 23 kérdés mentén vizsgáltunk. 1-tıl 5-ig terjedı skálán kellett értékelni, hogy milyen 

mértékben értenek egyet a meghatározásokkal az edzık 

 Az edzık a sportolók meglévı képességeinek nagyobb jelentıséget tulajdonítanak, mint 

a külsı tényezıknek. Az öt legfontosabb faktor a sikerben a Verseny- és edzésstressz-tőrés 

(4,38), a Teljesítménymotiváció (4,20), a Stressztőrés (4,16), az Edzı sportoló kapcsolat 

(4,10), valamint az ötödik helyen két faktor a Versenytechnika elsajátításának képessége 

(4,00) és a Szülı erkölcsi támogatása (4,00). 
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Az edzı-sportoló kapcsolat tekintetében is 1-tıl 5-ig terjedı skálán kellett értékelni, hogy 

milyen szerepe van az edzınek a sportoló életében. A válaszlehetıségek között a Barát, a 

Tanár, a Családtag, a Szakmai munkáért felelıs személy, a Példakép, akire felnézek, a 

személy aki Segít az életben szerepek jelentek meg. Az edzıi szerepeknél a legmagasabb 

értéket a Motiváló szerep (4,23) kapta, a megkérdezettek ezt a szerepet tartották a 

legfontosabbnak. Az átlagértékek alapján még a Tanári (3,55) és a Példakép (3,36) jelent meg 

magas értékkel. Nem jelent meg fontos szerepként a Barát (2,81), a Szakmai munkáért felelıs 

személy (2,77) és a Segítı szerep (2,65). 

 Az edzı-sportoló kapcsolatot tovább vizsgálva kitértünk arra is, hogy mikor lehet sikeres 

az edzı, milyen tényezık befolyásolják a közös munkát. Külön részt szenteltünk az edzıi 

sikerességnek és az edzı feladatainak.  

 Az edzık véleménye szerint a sportmúlt nem befolyásolja jelentısen az edzıi 

sikerességet. Sem az Élversenyzés (2,30), sem a Versenyszerő sport (3,41), sem az Úszó múlt 

(2,53) nem feltétele a sikernek. Hasonlóképpen az Iskolai végzettségnek sem tulajdonítanak 

túl nagy jelentıséget (3,57), azonban a Folyamatos továbbképzések már dominánsabb 

tényezıként jelenik meg (4,41). Magas értéket kaptak és ezáltal a sikert meghatározó 

tényezık között tudjuk megemlíteni a Versenyzıkkel való egyéni bánásmódot (4,57), a 

Motiválást (4,67), a Sikerre- (4,53) és a Sikertelenségre való felkészítést (4,13), valamint  a 

Segítséget a stressz (edzés, verseny) levezetésében. 

Az antropometriai jellemzık esetében elmondható, hogy három változó esetében van 

különbség a beváltak és nem beváltak között. Ezek a bal kézfej szélessége, valamint a jobb és 

a bal kar hossza. A szignifikáns különbséggel rendelkezı jellemzık esetében a bevált 

sportolók minden esetben nagyobb értékkel jellemezhetık, illetve a propulzióhoz szükséges 

testfelületek, pl. lábfej hossza, kézfej szélessége, a kar hossza esetében a beváltak méretei 

nagyobbak voltak. 

Az általános motoros tesztek eredményeinek vizsgálatakor nem találtunk szignifikáns 

különbséget a tesztek eredményei között. A bevált és a be nem vált sportolók által elért 

teszteredmények statisztikailag nem különböznek lényegesen egymástól. 

A sportági motoros tesztek elemzésekor azonban a 25 m mell kar és a siklás tesztek 

kivételével mindenhol szignifikáns különbséget találtunk. 

 Az állóképesség mérésére szolgáló 800 m-es gyorsúszás esetében a bevált sportolók 

több mint egy perccel gyorsabban teljesítették a távot (675,41), mint a nem bevált sportolók 

(736,54). A 200 m-es vegyesúszás esetében a különbség a bevált és nem bevált sportolók által 

elért átlageredményeknél 27 mp volt.  
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A csak karral történt úszásoknál a különbségek nem voltak ilyen jelentısek. A gyors és hát 

kar esetében kevesebb, mint 2 mp a különbség, még a pillangó kar esetében jóval 2 mp feletti. 

A csak lábbal végzett úszásoknál a különbségek nagyobbak voltak, a pillangó lábnál mért 

különbségek megközelítették a 3 mp-t. 

A sportági speciális tesztek elemzése után minden teszt vonatkozásában szignifikáns 

különbségeket találtunk. A bevált sportolók a légzés visszatartásában közel 5 mp-el hosszabb 

ideig bírták egy levegıvétellel.  

Az úszáshoz fontos izületi mozgásterjedelmek tekintetében is szignifikánsan jobban 

teljesítettek, a bevált sportolók izületi mozgékonysága minden esetben jobb volt. Az egyik 

legszembetőnıbb különbség a két csoport között a váll lazaság teszt eredményeiben 

figyelhetı meg. 

 Az ACSI-28 teszt alskáláinak eredményei szerint az úszók a hét alskálából négy 

esetében közel átlagos eredményt értek el. Az átlaghoz (10,0) nagyon közeli eredményt 

kaptunk a Csapásokkal való megküzdés (10,64), a Csúcsteljesítmény téthelyzetben (10,52), a 

Célkitőzés, mentális felkészültség (9,89) és a Szorongásmentesség (10,88) alskála esetében. 

Átlag feletti értékekkel rendelkeznek a sportolók a Koncentráció (12,05), az Önbizalom és 

teljesítménymotiváció (12,14), valamint az Edzı általi irányíthatóság (12,80) alskálák 

esetében.  

A beválás szempontjából csak a Csúcsteljesítmény téthelyzetben alskála esetében van 

szignifikáns különbséget. A bevált sportolók átlageredményébıl következik, hogy jobban 

tudnak Téthelyzetben maximálisan teljesíteni (11,23), mint a nem bevált sportolók (10,28). A 

Csapásokkal való megküzdés, a Célkitőzés, mentális felkészültség, a Koncentráció, a 

Szorongásmentesség, az Önbizalom, teljesítménymotiváció, és Az edzı általi irányíthatóság 

alskálák esetében nem találtunk statisztikailag értelmezhetı különbséget. 

 A PMCSQ-2 kérdıív segítségével mérhetıvé válik a sportoló Task és Ego motivációs 

irányultsága. Az összesített eredmények alapján elmondható, hogy a sportolók inkább Task 

orientáltak (3,92), illetve a Task fıskálához tartozó alskálák értékei magasabbak. Az Ego 

fıskála értékébıl (2,57) következik, hogy az úszókra nem jellemzı az Ego orientáció. A Task 

orientáció alskálái közül a Fejlıdésre törekvés alskála (4,20) értéke a legmagasabb. A beválás 

tekintetében a Hibázástól való félelem, az Egyenlıtlen elismerés, a Fejlıdésre törekvés 

alskálák és az Ego fıskála esetében találtunk különbséget. A bevált sportolók Hibázástól, 

büntetéstıl való félelem alskálájának eredménye (2,42) szignifikánsan magasabb, mint a nem 

bevált sportolóké (2,22). A bevált sportolók inkább érzik úgy, hogy Egyenlıtlenül vannak 
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elismerve (2,76), mint a nem beváltak (2,55), ugyanakkor a bevált sportolók Fejlıdésre 

törekvés értéke (4,28) szignifikánsan magasabb a nem bevált sportolókénál (4,17). 

 Az SMS kérdıív alkalmas a sportoló motivációjának vizsgálatára, mely három alskálát 

tartalmaz. Az alskálák közül a belı motiváció, a külsı motiváció és az amotiváció mértéke 

határozza meg a sportoló motivációs irányultságát. A kérdıív alskáláinak elemzése után 

elmondhatjuk, hogy az Amotiváció szintje alacsony (2,42), még a Külsı motiváció (4,56) és a 

Belsı motiváció (4,45) szintje majdnem megegyezik, de ezzel együtt inkább a Külsı 

motiváció a jellemzı. A kétmintás t-próbával végzett elemzés alapján a bevált és a nem bevált 

sportolók között, valamint a férfi és nıi sportolók között nem találtunk szignifikáns 

különbséget a három skála esetében. 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A kiválasztás és a tehetséggondozás 

Feltételeztük (H1), hogy az edzık a tehetséges versenyzıt kiváló kondicionális képességekkel, 

gyors és eredményes mozgástanulási képességgel, valamint jó pszichés tulajdonságokkal 

rendelkezı sportolóval azonosítják. 

 Feltételezésünk csak részben igazolódott be, mert az edzık a tehetséges sportoló 

definiálásakor kiemelték a pszichés tulajdonságokat, azaz a verseny- és edzés-stressz 

leküzdését, a teljesítménymotivációt, valamint az eredményes mozgástanulási képességet, 

azonban a kondícionális képességek nem kerültek be a legfontosabb tényezık közé.  

 

A kérdés pedagógiai megközelítése 

Feltételeztük (H2), hogy az edzı-sportoló kapcsolat a sportoló szemszögébıl a tanár- diák 

kapcsolatra hasonlít a leginkább.  

Hipotézisünk beigazolódott, a sportolók az edzıt leginkább a tanárhoz hasonlítják. A 

korosztályos elemzés során látható, hogy ez a szerep az életkor elırehaladtával csökken és a 

felnıttek esetében az edzı inkább barátként jelenik meg.  

 

Feltételeztük (H3), hogy a sokrétő edzıi munka legfontosabb összetevıi: a szaktudás, a 

sportolókkal való egyéni bánásmód és a motiválás. 

 Hipotézisünket megtartjuk, mert az edzıi munka jellemzıi között a szaktudás, a 

sportolókkal való egyéni bánásmód és a motiválás jelent meg a legfontosabb tényezık között. 

A szaktudás az eredményes munka alapfeltétele, mely nélkül nem lehet sikeres az edzıi 
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munka. Ez egészül ki a sportolókkal való egyéni bánásmóddal, amely szintén fontos a 

felkészítésben.  

 

Beválás az úszásban 

Feltételeztük (H4), hogy a bevált sportolókat az antropometriai jellemzık (testmagasság, 

testtömeg), valamint a propulzióhoz szükséges testfelületek különböztetik meg leginkább a 

nem bevált versenyzıktıl. 

 Hipotézisünket csak részben tudjuk elfogadni, mert az antropometriai jellemzık 

esetében nem találtunk szignifikáns különbséget a bevált és a nem bevált sportolók között, 

valamint a propulzióhoz szükséges testfelületek esetében is csak a kézfej szélessége és a 

karhossz esetében találtunk szignifikáns különbséget.  

 

Feltételeztük (H5), hogy az általános motoros tesztekben a bevált sportolók jobban 

teljesítenek, mint nem bevált társaik. 

 Hipotézisünket el kell vetnünk, mert az általános motoros tesztek esetében nincs 

statisztikailag kiemelhetı különbség a bevált és a nem bevált sportolók között. Az úszás 

specifikus jellegét ezen eredményünk is igazolja, a vizsgálatban szereplı általános motoros 

próbák nem elegendıek a kritériumok felállítására, a szükséges képességek meghatározására.  

 

Feltételeztük (H6), hogy a speciális sportági tesztekben a bevált sportolók jobban teljesítenek, 

mint a nem bevált társaik. 

 Hipotézisünket megtartjuk, a bevált sportolók a speciális sportági tesztek alkalmával 

jobb eredményt értek el, mint a nem beváltak, ezért ezen eredményeket felhasználva lehetıség 

nyílik a kiválasztás és a felkészülés egyes kritériumainak meghatározására, hiszen a mérési 

eredményekbıl következik, hogy az egyes próbákon milyen eredményt kell elérnie a 

sportolónak.  

 

Feltételeztük (H7), hogy a sportági motoros tesztekben a bevált sportolók jobban teljesítenek, 

mint nem bevált társaik. 

 Hipotézisünket elfogadjuk, mert a bevált sportolók a sportági motoros teszteken 

szignifikánsan jobb eredményt értek el, mint a nem bevált társaik. E tesztek eredményesebben 

alkalmazhatók a kiválasztási folyamatban, hiszen jól körülírhatók a beválás kritériumai.  
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Az úszók pszichológiai jellemzıi 

Feltételeztük (H8), hogy a bevált sportolók az ACSI-28 teszttel mérhetı pszichés faktorok 

vonatkozásában szignifikánsan jobb mutatókkal rendelkeznek. 

 Hipotéziseinket csak részben tudjuk elfogadni, mert a bevált sportolók egyedül a 

Csúcsteljesítmény téthelyzetben alskála esetében mutatnak szignifikánsan jobb eredményt, 

mint a nem bevált úszók. Ez a faktor meghatározó része a teljesítménynek, mely alapján azt 

mondhatjuk, hogy a beváltak mentálisan jobban fel tudnak készülni a versenyre és ott képesek 

a maximális teljesítményüket nyújtani.  

 

Feltételeztük (H9), hogy az úszás motivációs környezetére a Task- orientált környezet a 

jellemzı és a bevált sportolóknak szignifikánsan magasabbak a Task- orientációs értékei. 

 Hipotézisünk elsı felét tudjuk csak elfogadni. Az úszók motivációs környezetére a 

Task-orientáció a jellemzı, azonban a bevált sportolók nem rendelkeznek szignifikánsan 

magasabb értékkel. Ez lényegében azt jelenti, hogy a környezet (a klíma) támogató, segíti a 

fejlıdést és biztosítja a sportolónak a továbbfejlıdés lehetıségét.  

 

Feltételeztük (H10), hogy az úszókra a belsı motiváció magas szintje jellemzı, valamint, hogy 

a bevált sportolók belsı motivációs értékei szignifikánsan nagyobbak, mint a nem bevált 

sportolóké. 

 Hipotézisünket el kell vetni, mert az úszók magasabb külsı motivációs értékkel 

rendelkeznek, illetve a beváltak nem rendelkeznek szignifikánsan magasabb belı motivációs 

értékkel.  
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