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Absztrakt: A tanulmány elsődleges célja, hogy első alkalommal mutassa be a Vienna 
Test System által nyújtott mérési és értékelési lehetőségeket a labdarúgásban. Emellett 
a szerzők felmérték még a sportmotivációt (SMS) és verseny előtti szorongást is (CSAI2). 
A vizsgálatban a Testnevelési Egyetem labdarúgói (N=14) vettek részt. A hibázások szá-
mát és az önbizalmat összehasonlítva szignifikáns különbség van a posztok között. Nem 
volt szignifikáns különbség a posztok között az idő- és mozgás előrejelzése tekintetében, 
illetve a döntésképesség és a társas faktorok mérésével kapcsolatban. A döntéshozatali 
stílus alapján leginkább a védőkre jellemző, hogy analitikusan, részletek alapján hozzák 
meg a döntéseiket. Az együttműködés főfaktor alapján azonos kategóriába esnek a kö-
zéppályások, csatárok és a kapus, míg a védők alacsonyabb értéket értek el. A belső mo-
tiváció értéke a felmért labdarúgók esetében magas, mely eredmény megerősíti azokat 
a véleményeket, melyek szerint az élsportban a belső motiváció magas értéke jellemző. 
A Vienna Test System kiváló eszköz a csapatsportágakban az optimális kiválasztás és te-
hetséggondozás szempontjából. Javasolt különböző más pszichés vagy motoros teszttel 
együttesen alkalmazni.
Kulcsszavak: Vienna System, labdarúgás, kiválasztás, tehetséggondozás, pszichés té-
nyezők

Abstract: The primary aim of this study was to present the different possibilities of measuring 
and assessing soccer players with the "Vienna System”. The authors also measured sport 
motivation (SMS) and anxiety (CSAI2). The soccer players from the University of Physical 
Education (N=14) participated in the study. According to the results there was a significant 
difference between the positions when comparing the number of mistakes and self-
confidence. There were not any significant differences among positions concerning time 
and movement predictions and in connection with the measurement of determination and 
social factors. According to the decision-making style it is more a defender’s attribute that the 
decision is based on the details with analytical methods. According to the cooperativeness 
main factor the midfielders, the strikers and the goalkeepers are in the same category; 
however, the defenders achieved lower values. In case of the football players investigated, 
the value of internal motivation is in the upper regions. These results validate the opinions 
that in elite sport the values of internal motivation are high. Vienna System was found to be 
a valuable method when focusing on talent selection and management in team sports. It is 
advised to apply it together with other psychological and physical methods for best results.
Keywords: Vienna System, soccer, selection, talent development and identification, 
psychological factors
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Bevezetés

A labdarúgás nemcsak hazánkban, hanem a 
világon is nagy népszerűségnek örvend, színvona-
la érezhetően növekszik. Mára egyértelművé vált, 
hogy a sportolóknak nem elegendő jó fizikummal, 
élettani mutatókkal, motoros és sportág-specifikus 
képességgel rendelkezni, hanem fontos a megfelelő 
mentális-pszichés tényezők jelenléte is (Barreiros és 
mtsai, 2011; Csáki és mtsai, 2013a). Ezen tényezők 
és képességek döntő többsége különböző tesztekkel 
pontosan mérhető, így érdemes alaposan megvizs-
gálni és számításba venni a sportági követelmény-
profil meghatározásánál. 

A család, mint elsődleges szocializációs közeg, 
döntően befolyásolja a sportágválasztás, a kivá-
lasztás és a tehetséggondozás folyamatát (Czeizel, 
2004). A kiválasztásnál az objektíven mérhető té-
nyezőket kiemelten fontos meghatározni és folya-
matosan ellenőrizni, elemezni (Harsányi, 2009). A 
tehetség-meghatározás és a sportági követelmény-
profil kiemelkedő jelentőséggel bír a labdarúgásra 
történő kiválasztási folyamatban (Thomas és Tho-
mas, 1999), de önmagában nem elégséges magya-
rázó erővel rendelkezik (Meylan és mtsai, 2010). Ta-
pasztalatok alapján elmondható, hogy a szelekciós 
folyamat akkor ideális, ha az objektív mérési ered-
mények mellé párosul a szakemberek véleménye és 
megérzése (Reilly, 2003).

Napjainkban elsősorban azokra a labdarúgókra 
tartanak igényt a klubok, akik magas szintű sport-
ág-specifikus képességekkel rendelkeznek (Révész 
és mtsai, 2005). Ebben kiemelt szerepet kap a kö-
rülmények és a szituációk állandó változása, így a 
gyors gondolkodás, a játék olvasása és a megfelelő 
döntési képesség a szükséges képességekhez tartoz-
nak (Bognár és mtsai, 2006, 2009). A személyiség 
tulajdonságok szempontjából az önuralom, önbi-
zalom és a motiváció, a kognitív készségek tekin-
tetében pedig az általános intelligencia és a kreati-
vitás számít jelentős megkülönböztető tényezőnek 
(Reilly és mtsai, 2003).

A tehetség kibontakozásában a különböző ké-
pességek és tényezők egymással való kölcsönhatása 
és egymásra épülése eredményezhet sikert (Orosz, 
2008). Jól ismert, hogy a játékosok csúcsteljesítmé-
nye szoros összefüggésben áll pszichés és mentális 
képességeikkel (Williams és Krane, 2001), az edző 
általi irányíthatóság, a csapatkohézió, a megküz-
dési stratégiák, valamint a motiváció szintje jelen-
tősen befolyásolják a teljesítményt (Csáki és mtsai, 

2013b). Három faktor együttállása elengedhetet-
len a folyamatban: a mentális, fizikai és technikai 
faktor (Orlick és Partington, 1998). A sportolók 
nagy százaléka a versenyeken nem képes a teljesít-
ménye maximumát elérni, mert nem jól készültek 
fel mentálisan a mérkőzésre (Nagy, 2012). Ahhoz, 
hogy felkészültek legyenek, elsősorban a fókuszált 
figyelem és a teljesítménykontroll azok, amelyek a 
csúcsteljesítmény eléréséhez szükségesek.

Pszichológiai vizsgálatok a labdarúgásban

Robert C. Cloninger (1987) a nyolcvanas években 
jelentette meg először a jelenben már széles körben 
elismertté vált pszichobiológiai személyiségelmé-
letét, melyhez egészen napjainkig kiterjedt kuta-
tások és fejlesztések kapcsolódnak. A személyiség 
pszichobiológiai modellje négy temperamentum 
dimenziót (újdonságkeresés, ártalomkerülés, juta-
lomfüggőség és kitartás) és három karakterjellemzőt 
(önirányultság, együttműködés és transzcendenciaél-
mény) különböztet meg (Cloninger és mtsai, 1993; 
Cloninger és Svrakic, 1997). Az elmélet szerint a 
temperamentum az emocionális ingerekre adott 
automatikus válaszok összessége, öröklődő, már a 
korai gyermekkortól jól felismerhető és befolyásol-
ja az adott egyén alapvető emocionális mintázatát, 
szokásait és hangulatát. A karakter ezzel szemben 
azt mutatja meg, amit az egyén megvalósít önma-
gából; az önmagunkra, másokra és a világra vonat-
kozó fogalmaink összességét, így a szándékos visel-
kedést, az attitűdöket és a célokat foglalja magában 
(Mirnics, 2006).

Az egyének közti temperamentum különbségek 
már korai gyermekkorban jelen vannak, és bizo-
nyos mértékig meghatározzák a későbbi, serdülő-
kori és felnőttkori viselkedést is. A temperamen-
tumhoz tartoznak az információ befogadásának, 
tárolásának és feldolgozásának egyéni, automatikus 
és öröklött különbségei. Négy dimenziója megjele-
níti a perceptuális ingerekre adott automatikus, fo-
galmi rendszer előtti (prekonceptuális) válaszokat, 
jelzi a perceptuális (nem tudatos) memóriarendszer 
információ-feldolgozásának öröklött mintáit, illet-
ve tükrözi az egyéni különbségeket az asszociatív ta-
nulás területén az újdonságra, veszélyre, büntetésre 
és jutalomra adott reakcióknál (Cloninger, 1987). 
Ez a labdarúgó tehetséggondozás folyamatában 
fontos lehet, mivel nem mindegy, hogy a játékos 
hogyan reagál egy-egy külső ingerre, információ-
ra vagy hogyan dolgozza fel a sikert és a kudarcot. 



1. évfolyam, 1. szám
2016. április

E
R

E
D

E
T

I K
Ö

Z
L

E
M

É
N

Y
T

E
S

T
N

E
V

E
L

É
S

, S
P

O
R

T,
 T

U
D

O
M

Á
N

Y

10

Csáki, Fózer-Selmeci, Bognár, Szájer, Zalai, Géczi, Révész, Tóth

Orlick (1992, 1995) kiválóságmodellje alapján a 
sportsiker összetevői a következők: hit, elkötelező-
dés, teljes körű összpontosítás, pozitív elképzelések, 
mentális készenlét, zavar figyelmen kívül hagyása és 
konstruktív értékelés. 

Az élsportot vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy 
a legfontosabb tényező a motiváció, mely a viselke-
désünket befolyásoló és a megfelelő irányba terelő 
állapot. Deci és Ryan (1985) kutatási eredményei 
azt bizonyították, hogy az élsportban alapvetően 
a belső motiváció magas értéke a jellemző, vagyis, 
hogy milyen mértékű a belső késztetése a feladat 
elvégzése során. Más szerzők szerint az alacsonyabb 
szinten játszó labdarúgókat kevésbé motiválja az 
eredményesség (Caglar és mtsai, 2009). Utánpótlás 
korú, elit labdarúgók esetében viszont kimutatták, 
hogy az eredményességet elsősorban a belső moti-
váció határozza meg, míg a külső motiváció jelen-
tősége kisebb téthelyzetekben (Zalai és mtsai, 2012, 
Garcia-Mas és mtsai, 2010).

A verseny előtti szorongás mértéke minden 
sportágban kiemelt jelentőséggel bír. A sportolók 
akkor képesek maximális teljesítményt nyújtani, 
ha nincs bennük túlzott félelem - és ezek testi tü-
netei - a versennyel, mérkőzéssel kapcsolatban. 
Szorongást Filaire és munkatársai (2001) vizsgál-
ták sportolók körében és megállapították, hogy a 
szorongás értékei magasabbak a fiziológiai stressz 
esetén, mint a tesztoszteron koncentrációja. Mayer 
(2001) a kognitív-affektív stresszkezelési módszert 
vizsgálta és bizonyította, hogy a vizsgálat végére a 
sportolók szorongásának és önbizalmának értékei 
nem mutattak szignifikáns különbséget, viszont a 
szomatikus szorongás értéke csökkent. A verseny 
előtti szorongást vizsgálta Hubbard (2006) és meg-
állapította, hogy a magabiztos baseball játékosok 
szomatikus szorongásának értékei magasabbak a 
verseny előtt, mint a közép-és alacsony önbizal-
mú játékosoké. Kais és Raudsepp (2005) vizsgálati 
eredményei szerint a játékosok szorongásának mér-
téke közepes az önbizalmuk mértéke pedig magas 
a mérkőzések előtt, ami nem mutat összefüggést a 
teljesítménnyel. 

Célkitűzés

A kiváló eredményeket elérő sportolók tudomá-
nyos eszközökkel feltárt pszichológiai profiljáról 
már elég sokat tudunk (Hanin, 2009), azonban 
kevesebb a készségek mérésére vonatkozó empi-
rikus kutatás. Poliszczuk és Mosakowska (2009) a 

perifériás észlelés és az idő-mozgás előrejelzésének 
interakcióit vizsgálták, és a motoros készségek ko-
ordinációjának pontos és megbízható méréséhez a 
Vienna Test System tesztjeit használták. Azt tapasz-
talták, hogy a jobb kéz dominancia nagyobb bal lá-
tótér észlelésével függ össze, azonban a bal szem do-
minancia ellenére, gyorsabban és nagyobb döntési 
pontossággal reagáltak a vizsgálati személyek a jobb 
oldalon detektált ingerekre, amit fontos vizsgálni a 
labdarúgásban is, mivel a sportágban kiemelt szere-
pük van a koordinációs képességeknek is. 

Zwierko és munkatársai (2008) specifikus anae-
rob gyakorlatok hatását vizsgálták sportolók peri-
fériás észlelésére a Vienna Test System Peripheral 
Perception teszttel és azt találták, hogy a gyorsabb 
futási hatékonyság a PP (perifériás észlelés) teszt-
ben javulást eredményezett a helyes válaszok száma 
és a kihagyott reakciók számával kapcsolatban.

Jelen kutatás célja, hogy a Vienna Test System 
segítségével meghatározza és elemezze a labdarúgók 
pszichés teljesítményét. A Vienna Test System egy 
viszonylag új, osztrák fejlesztésű rendszer, ezért a 
témával kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatási 
eredmények száma elenyésző. Célunk, hogy a rend-
szer segítségével meg tudjuk határozni a pszichés 
és mentális képességek szintjét. Célunk továbbá a 
módszer segítségével megvizsgálni, hogy kimutat-
ható-e különbség a mért pszichés jellemzők tekin-
tetében a posztok között, mivel a labdarúgás sok-
oldalú pszichés teljesítményt igényel a sportolótól. 

Anyag és módszer

A vizsgált minta jellemzése
Dolgozatunkban a TFSE labdarúgó csapatát 

vizsgáltuk (N=14). A vizsgálatban a posztokat te-
kintve 2 kapus, 5 védő, 5 középpályás és 2 támadó 
vett részt. Azért döntöttünk a kis elemszám mellett, 
mivel elsődleges célunk az volt, hogy bemutassuk, 
hogy a Vienna System segítségével milyen lehető-
ség nyílik a sportolók, jelen esetben a labdarúgók 
pszichés tényezőinek mérésére. A játékosok átlag-
életkora 21,5 év (±1,74), átlagtestsúlya 72,11 kg 
(±5,32) és átlagos testmagassága 179,57 cm (±6,8). 

Az adatfelvétel körülményei
A Vienna Test Systemmel rögzített tesztek felvé-

telére a Testnevelési Egyetem Pszichológiai Labora-
tóriumában került sor. A labdarúgók egymás után 
egyeztetett sorrendben, edzések előtt vettek részt a 
tesztelésen. A teszteket mindannyian ugyanabban a 

TST/PSS 2016;1:8-20
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Új mérési módszer: Pszichés tényezők vizsgálata a Vienna Test System segítségével

sorrendben töltötték ki. A tesztelés menetét szóban  
ismertette a vizsgálatvezető. A rendszer felépítésé-
ből adódóan a sportoló anyanyelvének megfelelően 
minden egyes teszt előtt olvasható az instrukció, azt 
követi a gyakorló fázis, majd a tesztelési fázis, hogy a 
standard körülmények biztosítva legyenek. A mérés 
pontosságát úgynevezett beviteli eszközök segítik: 
a beviteli panel (reakció idő, motoros idő millisze-
kundumos mérésére; idő és mozgás előrejelzésére), 
és a perifériás észlelést mérő eszköz (a jobb és a bal 
látótér mérésére). A vizsgálatvezető minden esetben 
jelen volt a vizsgálati szobában. A papír-ceruza teszt 
kitöltésére mérkőzés előtt, közvetlenül a bemelegí-
tés előtt, az öltözőben került sor.

Alkalmazott tesztek
A vizsgálati személyek személyes találkozás ke-

retében vettek részt a pszichológiai tesztelésen. A 
Vienna Test System tesztjeiből összeállított teszt-
csomag a következőket tartalmazta: TCI (Tem-
peramentum és Karakterleltár), AHA (Munkával 
kapcsolatos Attitűdök Tesztje), DT (Determinációs 
Teszt), RT (Reakcióidő Teszt), LVT (Vizuális Kere-
sés Teszt), ZBA (Idő-Mozgás Anticipációját Mérő 
Teszt), PP (Perifériás Észlelés Teszt) tesztekből. A 
vizsgálat számítógépen zajlott, körülbelül 2 órát 
vett igénybe a kitöltése.

TCI (Temperament and Character Inventory) 
Temperamentum- és karakterleltár 

A TCI olyan átfogó személyiségleltár, amely négy 
temperamentum- és három karakterdimenzión ke-
resztül ad képet a tesztkitöltő személyiségéről. A 
teszt elméleti alapját képező felfogás a személyisé-
get két jellemzőre – temperamentumra és karakter-
re – bontja, mellyel az egész személyiséget átfogó 
elemzésre törekedett a teszt megalkotója, amelyben 
az öröklött tényezőknek éppúgy helye van, mint az 
egyént érő szociális hatásoknak. A személyiségleltár 
4 temperamentum- és 3 karakterisztikai dimenziót 
mér, 24 további aldimenzióval. A teszt kitöltőjének 
240 állításról kell eldöntenie, hogy jellemző-e rá 
vagy sem. Személyiség-dimenziók: újdonság-kere-
sés, sérelem elkerülése, megerősítés iránti igény, áll-
hatatosság, integrált személyiség, együttműködés, 
transzcendencia. Kitöltési idő: 30 perc (Schuhfried, 
2009).

AHA (Attitude Towards Work) Munkával kapcso-
latos attitűdök tesztje 

A teszt során munkastílushoz, döntéshozatal-
hoz, illetve motivációhoz kötődő viszonyulásokat 
vizsgálunk. Munkastílushoz kapcsolódóan precizi-
tást, döntésképességet, analitikus döntéshozatalt, 
valamint kitartást (akadályokkal való megküzdés) 
mérünk. A munkával kapcsolatos attitűdök tesztje 
olyan objektív személyiségteszt, amely a munka-
stílus dimenzióit vizsgálja. A mérés a viselkedésen, 
nem pedig önjellemzésen alapul. A mért dimenzi-
ók: impulzivitás/reflexivitás, aspirációs szint, telje-
sítmény-motiváció, frusztrációs tolerancia. A pon-
tosság skálán azt vizsgáljuk, hogy milyen mértékben 
törekszik a tesztkitöltő a precíz munkavégzésre, 
mennyire ügyel a részletekre. A döntésképesség 
skála rutintól eltérő helyzetben mutatott döntés-
hozatali képességet vizsgál úgy, hogy gyors vagy 
analitikus döntéshozatal jellemzi-e inkább a teszt 
kitöltőjét. Ez a skála egy feladat előtti célkitűzésről 
ad információt. Az alany saját teljesítőképességének 
ismeretét vizsgálja abban a tekintetben, hogy az 
akadályok, kudarcok miként hatnak a teszt kitöltő-
jének teljesítményére, motiváltságára, célkitűzései-
re. A teszt kifejlesztésének elméleti hátterét Cattel, 
McClelland és Atkinson elméletei alkotják. Kitöltési 
idő: 45 perc (Schuhfried, 2009).

DT (Determination Test) Döntésteszt 
A figyelmi képességet, a reaktívstressz-toleranciát 

és a reakciói sebességet olyan helyzetekben 
mérjük, ahol vizuális és akusztikus ingerekre 
kell megfelelően gyors, pontos és változatos 
reakciót adni. A teszt kitöltése során a jelölt azon 
kognitív képességeit aktivizáljuk, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy megkülönböztesse a színeket és 
a hangokat, memorizálja az inger konfigurációk 
karakterisztikáját, majd kiválassza azokat a releváns 
válaszokat, amelyeket az instrukcióban kapott. 
A DT során folyamatos, véletlenszerű és változó 
ingerekre kell reagálni. Kitöltési idő: 6 perc 
(Schuhfried, 2009).

RT (Reaction Test) Reakcióteszt 
Reakcióidő mérésére alkalmas teszt – az éberség, 

inadekvát reakció elnyomása, az irányított figyelem 
képességeit vizuális és/vagy akusztikus ingerek je-
lenlétében vizsgálja milliszekundumos pontosság-
gal. Kitöltési idő: 5perc (Schuhfried, 2009).

LVT (Visual Pursuit Test) Vizuális keresés teszt
A teszt a vizuális orientáció képességét vizsgálja. 
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A vizuális orientációs teljesítményt egyszerű elemek 
komplex környezetben való észlelési minőségén 
keresztül méri. A tesztkitöltés során erősen kell az 
ingerekre fókuszálni, a zavaró ingereket figyelmen 
kívül hagyni, mindezt időbeli korlátozás mellett. 
A teszt a szelektív vizuális figyelem mérésére is 
alkalmas. Kitöltési idő: 13perc (Schuhfried, 2009).

ZBA (Time Movement Anticipation Test) Idő-
mozgás anticipációja 

Téri objektumok mozgásának és sebességének 
becslését vizsgáló teszt, főleg közlekedés-
pszichológiai, repülés- és sport-pszichológiai 
alkalmazásokra alkalmas. Kitöltési idő: 12perc 
(Schuhfried, 2009).

PP (Peripheral Perception) Perifériás észlelés
A teszt a perifériális vizuális információk 

észlelésének képességét vizsgálja. A megfelelő 
vizuális észlelés az élet mindennapjaiban szinte 
minden helyzetben fontos, pl. a közlekedésben. E 
képesség a közlekedési helyzetekben több változón 
keresztül nyilvánul meg: a) sebesség becslése, b) 
a jármű kontrollálása, c) a környezet folyamatos 
monitorozása. A közlekedési eszközöket vezetők az 
információk 90%-át vizuális csatornákon keresztül 
kapják, így alapvető elvárás, hogy ezeknek a 
képességeknek birtokában legyenek. Kitöltési idő: 
15 perc (Schuhfried, 2009).

A Vienna System mellett alkalmazott tesztek
CSAI-2 (Competitive State Anxiety) Inventory-2 

Szorongás vizsgálat
A Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-

2) (Martens, és mtsai, 1990) kérdőív a verseny-
zéssel kapcsolatos kognitív szorongást, a verseny 
előtti szomatikus szorongást és a versenyeredmény-
nyel kapcsolatos önbizalmat vizsgálja (Cronbach 
α=0,83). A teszt 27 kérdésből áll, melyek 9 tételből 
és 4 fokozatú skálákból állnak. A magasabb pont-
számok magasabb szorongást és kedvezőbb verseny-
helyzettel kapcsolatos önbizalmat jelentenek. Ma-
gyarországon először Sipos és munkatársai (1999) 
alkalmazták. 

SMS (Sport Motivation Scale) Sport Motivációs 
Kérdőív

Vizsgálatunk következő pszichés tényezőket 
mérő kérdőíve a Sport Motivációs Kérdőív (SMS, 
Sport Motivation Scale) (Pelletier és mtsai, 1995), 

mely 28 kérdésből áll és a játékosok motivációs irá-
nyultságát méri. A kutatásban a magyar változatot 
használtuk (Tsang és mtsai, 2005), mely 3 tényezőt 
mér, a motiváció hiányát, a belső motivációt és a 
külső motivációt (Cronbach α=0,84). A tesztben 
1-7-ig terjedő alsálák segítségével lehet mérni a 
motivációs irányultságot. A motivációhiány magas 
mértéke azt jelenti, hogy a játékos sem önmagának, 
sem környezetének nem akar megfelelni, sokkal in-
kább valamilyen külső ráhatás miatt versenyez. A 
magas belső motivációs érték a sikerkeresést jelenti, 
ahol az önmagának való megfelelés és bizonyítási 
vágy a jellemző. A külső motiváció magas értéke 
pedig azt mutatja, hogy a sportoló elsősorban vala-
milyen külső elvárásnak akar megfelelni. 

Az alkalmazott statisztikai módszerek
Dolgozatunkban az SPSS for Windows 20.0 

statisztikai programot használtuk. A minta jellem-
zéséhez és az egyes változók átlag- és szóráseredmé-
nyeihez leíró statisztikát, a posztok közötti eltéré-
sek vizsgálatához paraméteres ANOVA vizsgálatot, 
míg a változók közötti összefüggések feltárásához 
Pearson-féle korrelációs vizsgálatot alkalmaztunk. 
Szignifikancia szintnek a társadalomtudományos 
kutatásokban leggyakrabban alkalmazott 5%-os 
hibahatárt vettük alapul. A Vienna tesztrendszer 
készségtesztjeinél nyers pontszámokkal dolgoztunk 
(ZBA, DT, LVT, PP), míg az önjellemzős (TCI) és 
az objektív (AHA) személyiségteszteknél percentilis 
rankban tüntettük fel a labdarúgók eredményeit. A 
teszteredményeket a szerint értelmezzük, hogy mely 
tulajdonságokban, skálákban mutat a kitöltő az át-
lagostól eltérő eredményt. A teszt során percentilis 
rank (PR) értékeket kapunk minden egyes skálán. 
Ennek értéke 0-100-ig terjedhet; 25-75 PR kö-
zötti intervallumba esik a normacsoportot alkotó 
emberek fele, ez képezi a normacsoport átlagát. Az 
átlagostól való eltéréseket magas érték esetén a sze-
mélyre másoknál erősebben, alacsony érték esetén 
másoknál gyengébben jellemzőnek tekintjük, és ér-
tékelésüket ezekre az eltérésekre alapozzuk.

Eredmények

A megkérdezett labdarúgók átlagéletkora 21,5 
év (±1,74), átlagtestsúlya 72,11 kg (±5,32) és átla-
gos testmagassága 179,57 cm (±6,8). A mintában a 
posztokat tekintve 1 kapus, 5 védő, 6 középpályás 
és 2 támadójátékos szerepel (N=14).

Csáki, Fózer-Selmeci, Bognár, Szájer, Zalai, Géczi, Révész, Tóth

TST/PSS 2016;1:8-20
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1. táblázat: Az előrejelző készség posztonkénti átlag-és szórásértékei

Kognitív 
képességek

összes kapus védő középpályás támadó

átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás

Előrejelző készség (ZBA)

Idő 
előrejelzése 1,08±0,83 1,42±0,2 1,16±1,30 1,12±0,58 0,57±0,12

Mozgás 
előrejelzése 70,79±29,08 105,0±0,1 63,0±25,93 76,5±34,53 56,0±15,55

Az átlageredményekből kiderül, hogy a vizsgált 
labdarúgók jobban elővételezik a mozgást (ZBA), 
mint az időt (ZBA), vagyis a vizsgálat során ponto-
sabban jelölték meg, hogy a mozgó tárgy mikor ha-
lad át a célvonalon.  A kapott eredmények alapján 
a mozgás előrejelzésében a kapusok teljesítménye a 
legmagasabb értéket mutatja (105,0), míg a táma-
dók érték el a posztok közül a legalacsonyabb érté-
ket a vizsgált változóban (56,0±15,55). A posztok 
között nem találtunk különbséget.

A vizuális lényeglátás mérésekor (LVT), amely 
vizsgálati helyzetben a lényeges ingert kell kiszűr-
ni a lényegtelenek közül, azt tapasztaltuk, hogy 

a felmért labdarúgók 14%-a hiba nélkül oldotta 
meg a vizuális lényeglátás feladatot. Átlagosan 37 
jó válasz született a mért 40 itemből (92,5%). A 
reaktív stressz toleranciát mérő tesztben (DT) a 
kapusok reakciói voltak a leggyorsabbak (0,69±0), 
míg ugyan ebben a tesztben a legtöbb helyes reak-
ciót (251,2±23,12) a védők érték el. A mért teszt-
ben (DT) a legkevesebbet (16,5±3,53) a támadók 
hibáztak. A vizuális lényeglátás tesztben (LVT) a 
legtöbb helyes válasz (38,5±0,7) a támadók teljesít-
ményéhez köthető, valamint ők vétettek a legkeve-
sebbet (2,54±0,38) a mért tesztben.

2. táblázat: A stressz tolerancia és a vizuális észlelés tesztek posztonkénti átlag-és szórásértékei

Reaktív viselke-
dés és vizuális 

funkciók

összes kapus védő középpályás támadó

átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás

Stressz tolerancia, reaktivitás (DT)

Általános 
reakcióidő 0,69±0,03 0,69±0,8 0,67±0,03 0,7±0,04 0,73±0,02

Helyes válaszok 
száma 246,2±23,67 244±0,85 251,2±23,12 245,8±29,3 236±22,67

Hibás válaszok 
száma 32,64±14,41 36±0,63 47,2±12,33 25,3±5,78 16,5±3,53

Kihagyások 
száma 21,79±9,53 18±0,25 24,8±13,59 18,5±6,83 26,0±7,07

Vizuális észlelés (LVT)

Helyes válaszok 
száma 37,29±2,19 34±0,17 38±1,0 36,83±2,85 38,5±0,7

Téves válaszok 
száma 3,32±0,83 3,49±0,05 3,59±1,04 3,32±0,71 2,54±0,38

Új mérési módszer: Pszichés tényezők vizsgálata a Vienna Test System segítségével

DOI: 10.21846/TST.2016.1.1
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3. táblázat: A személyiség sporthoz fűződő faktorainak posztonkénti átlag-és szórásértékei

A személyiség 
sporthoz fűződő 
faktorai (TCI)

összes kapus védő középpályás támadó

átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás

Újdonság-kere-
sés főfaktor 69,71±28,91 67±0,07 98±1,25 62,83±19,0 21,0±4,24

Új feladatokra 
nyitottság 46,93±24,83 47±0,78 44,4±20,4 44,3±29,01 61±41,01

Döntéshozatali 
stílus 68,21±24,16 31±0,14 84,4±21,4 60,67±22,8 69±9,89

Visszafogottság 
hiánya 63±24,54 57±1,25 66,2±22,25 57,5±32,35 74,5±9,19

Hajlandóság 
szabályoktól 

eltérésre
74,79±20,99 42±0,25 83,4±19,6 68,5±19,55 88,5±14,84

Együttműködés 
főfaktor 44,64±30,4 63±2,25 18,2±13,18 58,17±27,61 61±45,25

Elfogadás 22,43±14,72 22±2,14 15,4±15,5 28,67±10,32 21,5±28,9

Empátia 47,64±28,75 19±0,54 35,6±23,51 51,5±29,9 80,5±16,26

Csapatmunka 75,57±25,6 86±0,65 65,8±39,35 78,5±17,39 86±0,

Konfliktus-ke-
zelés 44,07±26,5 54±0,87 19,20±14,34 57,5±20,03 61±38,18

Etikusság 49,57±31,83 98±0,9 23,8±14,7 59,17±34,16 61±0,

Az önjellemzős személyiségteszt (TCI) eredmé-
nyei alapján az Újdonságkeresés főfaktort vizsgálva 
az átlagértékekből kiderül, hogy a védők a legnyi-
tottabbak az új típusú tevékenységekre (98±1,25), 
míg a támadók a legkevésbé (21,0±4,24). Az 
Újdonságkeresés alfaktorai alapján a védőkre 
(84,4±21,4) analitikus döntéshozatali stílus jel-
lemző, míg a kapusok (31±0,) gyorsan hozzák meg 

döntéseiket. A visszafogottság hiánya alfaktort 
vizsgálva a támadók (74,5±9,19) figyelnek leg-
inkább energiájuk beosztására, azonban saját jel-
lemzésük alapján a támadók (88,5±14,84) térnek 
el leginkább a szabályoktól. Az Együttműködés 
főfaktor alapján a középpályások (58,17±27,61) a 
legegyüttműködőbbek. 

Csáki, Fózer-Selmeci, Bognár, Szájer, Zalai, Géczi, Révész, Tóth

TST/PSS 2016;1:8-20
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4. táblázat: Az objektív személyiségteszt és a perifériás észlelés posztonkénti átlag-és szórásértékei

Objektív sze-
mélyiség-teszt 

(AHA)

összes kapus védő középpályás támadó

átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás

Döntés-képes-
ség 70,43±27,1 78±0, 84±8, 64,17±33,2 51,5±43,13

Perifériás észlelés (PP)

Baloldali 
látószög 89±3,91 88,38±523 90,08±3,92 89,02±4,83 86,57±1,61

Jobboldali 
látószög 91,1±3,76 93,24±4,12 91,39±3,58 91,56±4,63 88,03±0,66

Célkövetés 
eltérése 7,1±1,97 6,7±0,58 6,25±0,53 8,08±2,79 6,51±0,19

Baloldali 
ingerekre 

adott válaszok 
reakcióideje

0,66±0,1 0,75±0,02 0,61±0,05 0,71±0,12 0,63±0,12

Jobb olda-
li ingerekre 

adott válaszok 
reakcióideje

0,59±0,06 0,63±0,03 0,56±0,04 0,62±0,07 0,56±0,06

Az objektív (AHA) személyiségteszt alapján 
szintén a védőkre (84±8,) jellemző az analitikus 
döntéshozatali stílus, míg a támadók (51,5±43,13) 
adott döntési helyzettől függően választanak gyors 
vagy analitikus döntéshozatali stílust. A játékosok 
perifériás észlelését (PP) felmérve, azt az ered-
ményt kaptuk, hogy a kapusoknak (93,24±0,) a 

legszélesebb a jobb oldali látószögük, míg a védők 
(0,56±0,04) jobb oldali ingerekre adott válaszaik 
reakcióideje a leggyorsabb. A célkövetés eltérése 
faktorban a középpályások (8,08±2,79) érték el a 
legjobb eredményt. Nem találtunk szignifikáns kü-
lönbséget a posztok teljesítményét összehasonlítva.

5. táblázat: A verseny előtti szorongás vizsgálat átlagértékei

CSAI-2
összes kapus védő középpályás támadó

átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás

Kognitív 
szorongás 1,44±0,32 1,88±0,08 1,26±0,23 1,59±0,34 1,22±0,0

Szomatikus 
szorongás 1,42±0,38 1,66±0,01 1,55±0,44 1,37±0,41 1,16±0,07

Önbizalom 3,21±0,41 2,22±0,02 3,31±0,14 3,16±0,38 3,61±0,23

Új mérési módszer: Pszichés tényezők vizsgálata a Vienna Test System segítségével

DOI: 10.21846/TST.2016.1.1
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6. táblázat: A sporttal kapcsolatos motiváció átlagértékei

SMS
összes kapus védő középpályás támadó

átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás átlag±szórás

Motiváció 
hiány 2,1±0,75 2,5±0,03 2,4±0,78 2,0±0,79 1,5±0,7

Külső 
motiváció 5,12±0,77 5,41±0,04 4,76±0,36 5,26±1,11 5,45±0,17

Belső 
motiváció 5,58±0,78 5,16±0,05 5,21±0,54 5,75±0,98 5,7±1,0

A sportolók verseny előtti szorongását vizsgál-
va megállapíthatjuk, hogy a verseny kimenetelétől 
való aggodalom, a kognitív szorongás és a feszültség 
testi tünetei, a szomatikus szorongás sem jellemző a 
játékosokra, mivel mindkét változó értéke alacsony. 
A felmért labdarúgóknál a verseny eredményével és 
kimenetelével kapcsolatos önbizalom értéke magas.

A játékosok motivációs bázisa kiegyensúlyozott 
képet mutat a külső és a belső motiváció faktora-
inak eredményei alapján. A motivációhiány ala-
csony értéke arra utal, hogy elkötelezett labdarúgók 
töltötték ki a tesztet.

A hibázások számát vizsgálva (V22), azt ta-
pasztaltuk, hogy szignifikáns különbség van a 
kapus és  támadók között, továbbá a védők és a 

középpályások, valamint a védők és a támadók kö-
zött (F(3,13)=9,365, p<0,05). A hibázás átlagaiból 
kitűnik, hogy a támadók hibáznak a legkevesebbet, 
míg a védők a legtöbbet. 

Amikor az önbizalom mértékét vizsgáltuk 
posztonként, azt az eredményt kaptuk, hogy 
szignifikáns különbség van a posztok között a 
vizsgált tényezőt tekintve (F(3,13)=3,79, P<0,05). 
Post Hoc vizsgálat alkalmazása után megállapítható 
volt, hogy szignifikáns különbség van a kapus és a 
védőjátékosok, illetve a kapus és a támadójátékosok 
között. Továbbá a válaszok alapján megállapítható, 
hogy a sportolók az átlagnál nagyobb mértékű 
önbizalommal rendelkeznek. 

32 
36 

47 

25 

17 

összes kapus védő középpályás támadó 

1. ábra: Hibázások nyerspont értéke posztonként
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összes kapus védő középpályás támadó 

2. ábra: Önbizalom mértéke posztonként

Összegzés, diszkusszió

A kutatás elvégzésével elsődleges célunk az volt, 
hogy bemutassuk, milyen lehetőségek nyílnak a 
pszichés jellemzők mérésére labdarúgók körében 
a Vienna System segítségével. A sportágban a vi-
zuális, az akusztikus ingerek feldolgozásának, meg-
felelő lereagálásának, így a szelekciós folyamatban 
a gyors gondolkozásnak, a játék olvasásának és a 
megfelelő döntési képességnek meghatározó sze-
repe van. Az előzőekben felsorolt faktorok objek-
tív eszközzel mérhetők, s visszajelezhetővé válnak, 
segítve mind a sportoló, mind az edző munkáját. 
Sőt, kiemelkedő jelentőségűvé válhat a mérőeszköz 
a tehetséges labdarúgók kiválasztása tekintetében.

Posztonként értelmezve a reaktív viselkedést 
(DT), miközben a hirtelen váltakozó ingerekre 
(szín, hang, jobb vagy bal pedál lenyomása) kell 
pontosan reagálni, azt látjuk, hogy hasonló reak-
cióidő jellemzi a sportolókat, azonban a csatárok 
kevesebb hibát ejtenek, míg a kapus és a középpá-
lyások kevesebb ingert hagynak figyelmen kívül. Ez 
azzal magyarázható, hogy a támadók mozgásait in-
kább a saját akaratuk vezérli, mint a védők és a ka-
pus mozgását, hiszen a támadó kezdeményez, míg 
a védő és a kapus elsősorban lekövet. A magyarázat 
az is lehet, hogy a labdarúgást a gól jellemzi elsőd-
legesen, így a támadók hibázásai mindenki számára 
látványosak. Nagyobb pszichés nyomás van a táma-
dókon, aminek kivédése csak jobb összpontosítás 
mellett lehetséges. 

A kis elemszám ellenére, az önbizalom tekinteté-
ben szignifikáns különbség mutatkozott a posztok 
között; legmagasabb önbizalommal a támadók jel-
lemezték magukat. A jó sportolók magabiztossága 

és énhatékonysága kihat a sportolás intenzitásá-
ra, ezen túlmenően pedig a sportban elért sikerek 
visszahatnak a két említett személyiségtényezőre 
(Kirkcaldy, és mtsai, 2002).

A mért változók összefüggéseit adott vizsgálati 
csoportra értelmezve posztonként is értelmeztük. 
Abban a tesztben, amikor azt mértük, hogyan re-
agálnak a játékosok a folyamatosan detektált szín- 
és hangingerekre, azt az eredményt kaptuk, hogy 
gyorsan reagálnak, sok választ adnak, azonban 
emellett számos hibát ejtenek és kihagynak egy-
egy ingerdetektálást. Vagyis a vizuális és akusztikus 
ingerekre adott megfelelő gyorsaságú, pontosságú 
és változatos reakciókat tekintve először modalitá-
sonként lehet fejleszteni a sportolókat, majd egyre 
inkább lehet terhelni őket a figyelem megosztását 
fókuszba helyezve: folyamatos, véletlenszerű és vál-
tozó ingerek detektálása révén. A sportolót a győz-
ni akarás hajtja, a fokozott arousal-szint viszont 
csökkenti a pontosságot, mégis szívesen vállalják a 
sportolók a hibázás esélyét is, hiszen győzni csak 
megfelelő gyorsaság mellett lehet. A képzés feladata 
megtalálni azt az optimális gyorsaságot, mely még 
nem vezet hibázáshoz. A teszt alkalmas ennek meg-
határozására, a fejlődés mérésére.

A labdarúgásban szükséges képességek mérése 
napjainkra egyre nagyobb szerepet kap. A pályán a 
vizuális ingerekre adott válaszok felfogása, értelme-
zése az elsődleges, hiszen a hang ingerek a pályán 
kisebb mértékben fordulnak elő. A kapott jó ered-
mények a vizuális lényeglátás képességek magas 
szintjét támasztják alá.

Illetve az önjellemzős teszteredmények alapján 
a támadók jellemezték magukat a legmagasabb 
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új feladatokra való nyitottsággal, azonban a mért 
változó tekintetében nem volt szignifikáns különb-
ség a vizsgálati személyek között. Az alfaktorokat 
elemezve, azt látjuk, hogy posztonként átlagos 
mértékben nyitottak a sportolók az új típusú fel-
adathelyzetekre, emellett a kiszámítható, végrehaj-
tó feladatokat is kedvelik. Vaeyeno és munkatársai 
(2008) a kiválasztás és a sportági jellemzők ösz-
szefüggésével kapcsolatban végeztek vizsgálatokat, 
melyek szerint a kiválasztásban lényeges szempon-
tot képvisel a sport újdonság iránti nyitottsága, 
avagy zártsága. Azokban a sportágakban, melyek-
ben évről évre változóak a körülmények és új ele-
mek vagy szabályok elsajátítása szükséges, a kivá-
lasztási szempontok mérlegelése sokkal nehezebb, 
mint a konzervatívabb, formatartó sportágak ese-
tében (Vaeyeno és mtsai, 2008, idézi Oláh és mtsai, 
2012). A labdarúgás inkább a formatartó sportágak 
közé sorolható. Emellett csapat- és egyéni sportága-
kat, illetve férfiakat és nőket hasonlítottak össze és 
azt találták, hogy a férfiak, illetve a csapatsportot 
űzők mentálisan jóval edzettebbek a nőkhöz, illetve 
az egyéni sportot űzőkhöz képest. Valamint arra a 
következtetésre jutottak, hogy a sportban szerzett 
tapasztalat mennyisége – az életkortól függetlenül 
– pozitív kapcsolatot mutatott a sportággal kapcso-
latos elköteleződéssel, a teljesítmény feletti kontrol-
lal, és a kihívások kezelésével (Nicholson és mtsai, 
2009, idézi Oláh és mtsai, 2012). 

A belső motiváció értéke a felmért labdarúgók 
esetében magas, mely eredmény megerősíti Deci és 
Ryan (1985) elméletét, miszerint az élsportban a 
belső motiváció magas értéke jellemző.

Nem kaptunk szignifikáns eredményt, azonban 
az objektív személyiségteszt alapján idő- és mozgás 
előrejelzése tekintetében, illetve a döntésképességet 
vizsgálva, a támadók érték el a legmagasabb ered-
ményeket. Ward és Williams (2003) vizsgálataik 
során arra az eredményre jutottak, hogy a vizuális 
képességek szerepe, a pálya áttekintésének képes-
sége, illetve az 1:1, 2:1, 2:2 elleni játékszituációk 
felismerése azok a tényezők, melyek különbségeket 
mutatnak különböző osztályban játszó labdarúgók 
között. Valamint abból a labdarúgóból válik jobb 
sportoló, aki rendelkezik az anticipáció készségével, 
gyorsabban gondolkodik az ellenfélnél, valamint 
kreativitás jellemzi (Both, 2005; Williams és Franks, 
1998).

A pontértékek alapján azonos eredményeket 
értek el a játékosok az együttműködés faktorait 

vizsgálva: elfogadás, empátia, csapatmunka, konf-
liktuskezelés és etikusság tekintetében.

A döntéshozatali stílus alapján a védőkre jellem-
ző leginkább, hogy analitikusan, részletek alapján 
hozzák meg a döntéseiket. Minden poszt képvise-
lőjéről kijelenthető, hogy törekszenek arra, hogy 
idejüket, energiáikat a feladataik elvégzéséhez il-
lesszék. Saját jellemzésük szerint a védőkre és a csa-
tárokra jellemző, hogy hajlandóak eltérni a szabá-
lyoktól a kitűzött cél megvalósításáért.

Az együttműködés főfaktor alapján azonos öve-
zetbe esnek a középpályások, csatárok és a kapus, 
míg a védők alacsonyabb értéket értek el. Minden 
poszt képviselője úgy jellemezte magát, hogy kevés-
bé nyitott az eltérő értékrendet képviselő emberek 
iránt, inkább az azonos gondolkodású emberekkel 
szeretnek együtt dolgozni. Saját jellemzésük szerint 
a csatárok figyelnek leginkább környezetük érzé-
seire, míg a kapus úgy jellemezte magát, hogy ke-
vésbé fordít figyelmet arra, hogy amit mond vagy 
tesz, hogyan hat a másik félre. Minden vizsgálati 
személy csapatjátékosnak jellemezte magát, és hogy 
szereti az együttes problémamegoldást hozó hely-
zeteket. Átlagos mértékű a csapattagok konfliktus-
kezelése, azonban a védők nehezebben lépnek túl 
sérelmeiken.

Kutatásunk céljaként tűztük ki, hogy bemu-
tassunk egy objektív számítógépes pszichológiai 
tesztrendszert, melynek segítségével mérhetővé vál-
nak a pszichés, kognitív és személyiségjellemzők. 
Williams és Reilly (2000) fogalmazták meg, hogy 
a kiválasztás és a fejlesztés egymással párhuzamos 
an és egymást segítő, folyamatos korrekció mellett 
zajlik. A lélektani vizsgáló eljárások a fejlesztő fo-
lyamatba épülve segíthetik a leghatékonyabban a 
labdarúgók kiválasztását és szűrését (Reilly és mtsai, 
2003c). A mérőeszközökből kirajzolódó személyi-
ség-sport megfelelés meghatározza a sportolási al-
kalmasságot és a beválást (Reilly és mtsai, 2003d). 
A Vienna Test Systemet mind diagnosztikai, mind 
pedig fejlesztő eszközként használhatjuk a sporto-
lók felkészítése során, akár állapotfelmérés során 
vagy a felkészülést segítő, megerősítő formaidőzítés 
optimalizálásához.

A későbbiekben tervezzük az elemszám bő-
vítését, hogy a Vienna Test System segítségével 
alaposabban és részletesebben vizsgálni tudjuk 
azokat a személyiségbeli különbségeket, melyek a 
leghatékonyabban jellemzik a különböző posztok 
képviselőit. 
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