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Wstęp 

Sport, kultura fizyczna i wychowanie fizyczne traktowane w sposób interdyscyplina rny 

i transdyscyplinarny1 pozwalają badaczowi korzystać także z obszaru nauk humanistycznych, 

społecznych ale także z nauk ścisłych i przyrodniczych. Jedną z takich „pochodnych” nauk o 

sporcie jest psychologia sportu. Na przestrzeni wieków, zmieniało się znaczenie sportu w 

świecie. Po wskrzeszeniu idei sportu olimpijskiego miała to być czysta rywalizacja sportowa o 

tytuł najlepszego w danej dziedzinie. Stopniowo jednak sport się zmieniał idąc z czasem. W 

XX wieku można było zauważyć niespotykany dotąd wcześniej rozwój możliwości fizycznych 

u sportowców. Na arenie międzynarodowej ten rozwój często traktowany jest wręcz jako 

wskaźnik rozwoju państwa – im więcej medali zdobywa dane państwo, tym jest lepiej 

postrzegane. Wiele z osiągniętych dotychczas rekordów życiowych zdaje się wskazywać kres 

ludzkich możliwości. Już szybciej, dalej, mocniej nie można. Zatem, aby osiągnąć sportową 

przewagę pozostaje trenerom i zawodnikom zaleźć przyczyny „dyspozycji dnia” i opracować 

w naukowy sposób ich optymalizację. Jednym z głównych czynników składających się na 

powyżej wymienioną dyspozycję jest nastawienie psychiczne zawodnika. 

Nikogo chyba nie dziwi fakt, że sytuacjom ważnym dla człowieka towarzyszy stres. 

Postęp wiedzy i nauki pokazał, że nie należy się go bać, a wręcz zrozumieć mechanizmy nim 

kierujące, nauczyć się rozpoznawać jego źródła, a ostatecznie przejąć nad nim kontrolę tak, aby 

wyciągnąć wszystkie pozytywne następstwa. Na przestrzeni wieków naukowcy zdołali 

zdefiniować stres.  Należy pamiętać o tym, że stres ma nie tylko złe strony – można opisać np. 

stres konstruktywny – będzie on opierał się na przewidywaniach względem możliwych 

zagrożeń, wprowadzający w stan czujności i dostosowujący organizm do nadchodzącego 

wysiłku. 

W zainteresowaniu niniejszego badania znajduje się stres w połączeniu ze sportem. 

Uprawianie sportu powinno być przede wszystkim sposobem na pozytywne rozładowanie 

tkwiących w nas emocji. I w tej roli sport radzi sobie bardzo dobrze – wszyscy znają uczucie 

towarzyszące po bieganiu, pływaniu czy grze w piłkę. Problem zaczyna się wtedy, kiedy 

zaczyna mówić się o sporcie profesjonalnym i rywalizacji na zawodach sportowych. Przecież 

wydaje się, że stając naprzeciw oczekiwaniom swoim własnym, trenera, czy bliskich musi 

zawodnikowi towarzyszyć stres, a w dodatku ten z negatywnymi objawami, jak pocenie się, 

                                                                 
1 W. Adamus, E. Mleczko, J. Bergier, O możliwościach wykorzystania i lościowych i jakościowych metod, 

Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) oraz Analitycznego Procesu Sieciowego (ANP) w naukach o 
kulturze fizycznej [w:] Antropomotoryka, vol.21,  nr 53, ss. 17-33. 
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mdłości, czy szybsze bicie serca. Jednak i w tym aspekcie badania poszły na tyle daleko, że 

wiadomo już jak skutecznie niwelować objawy stresu. Zawodnicy już od najmłodszych lat uczą 

się jak sobie ze stresem radzić, poczuć się dobrze mimo presji bliskiego startu. Nikt nie ucieknie 

od startu na zawodach jeżeli chce być najlepszy (także na świecie), więc dlaczego stres ma  

wpływać negatywnie na występ?  

Na równi z przygotowaniem sportowym należy zająć się przygotowaniem mentalnym. 

Wszyscy mistrzowie sportu posiadają jedną wspólną cechę – poza mistrzostwem w sporcie 

posiadają też duże zdolności odporności psychicznej, która pozwala im w najtrudniejszym 

momencie zapomnieć o całej otaczającej presji i skupić się na starcie na miarę aktualnych 

możliwości. Właśnie takich sportowców można oglądać w trakcie startów w telewizji i na 

stadionach, a wszyscy oni potrafią skorzystać z nadmiaru stresu w sposób pozytywny. Jeżeli 

zawodnik nauczy się wyczuwać reakcje swojego organizmu, to będzie wiedział, w którym 

momencie może „spiąć się” i użyć stresu jako swoistego „legalnego dopingu”.  

W drugą stronę niestety działa to jednakowo mocno. Stres może niweczyć 

wielomiesięczne przygotowania i w momencie startu wpłynąć na zawodnika negatywnie. Jeżeli 

zawodnik nie nauczy się w praktyce korzystać z metod opanowania stresu, to czeka na niego 

szereg niechcianych efektów ubocznych, takich jak: niepewność, zwiększona potliwość, 

szybszy rytm bicia serca, czy niepewność i problemy ze skupieniem. Zawodnik, który zbyt 

mocno odczuje wpływ stresu przed startem może w niechciany sposób zniwelować swoje 

wcześniejsze przygotowania. 

Struktura niniejszej rozprawy składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, 

bibliografii, wykazów tabel i rysunków oraz załączników.  

Pierwszy rozdział zatytułowany Kontrola emocjonalna w sporcie jest obszernym 

zbiorem informacji oraz nazewnictwa związanego z badaniami. Wyjaśnione w nim zostały 

główne pojęcia, takie jak lęk i stres przedstartowy, a także opisane procesy rządzące 

mechanizmami stresowymi. Zaprezentowano w nim też subiektywny przekrój sposobów 

radzenia sobie ze stresem oraz zaproponował najskuteczniejsze jego zdaniem metody wraz z 

ich objaśnieniem. Na końcu rozdziału opisano spotykane metody pomiarowe lęku i stresu u 

sportowców. 

W kolejnym rozdziale pt. Rozwój inteligencji emocjonalnej w adolescencji 

przedstawiono przebieg rozwoju inteligencji emocjonalnej wśród młodzieży w okresie 
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adolescencji. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi lęków i stresu na młodzież w okresie 

dorastania. Sklasyfikowano również główne problemy emocjonalne dla danej grupy, a także 

podjęto próbę scharakteryzowania grupy pod kątem odporności psychicznej na działanie pod 

wpływem stresu. 

W tym rozdziale trzecim przedstawiono metodologiczne podstawy badań. Zawarto  

informacje na temat genezy problemu, przedstawił przedmiot i cel badań. Następnie 

postawiono problemy i hipotezy badawcze. W dalszej części rozdziału omówiony zosta ł 

aktualny stan wiedzy w danym temacie oraz analiza krytyczna dostępnej literatury. 

W czwartym rozdziale dokonano omówienia wyników zebranych w ramach badań 

własnych. Opisano przebieg i procedurę przeprowadzenia ankiet wśród zawodników oraz 

pogłębionego wywiadu eksperckiego. W kolejnej części tego rozdziału przeanalizowano 

zebrane informacje i przedstawia wyniki tej analizy. Rozdział zamykają  wyciągnięte wnioski. 

W ostatnim rozdziale merytorycznym przedstawiono dyskusję wyników badań 

własnych. Wykorzystując te wyniki i wywiad ekspercki zaprezentowano wypracowany model 

radzenia sobie w sytuacjach stresowych i zaproponowano jak można taki model wprowadzić 

do szkolenia pływackiego. Dodatkowo podjęto w nim próbę ustalenia czy istnieje idealny 

model do zwalczania wpływów lęku oraz stresu przedstartowego na zawodników trenujących 

pływanie. 

W zakończeniu podsumowano zebrane wyniki pod kątem przeprowadzonej dyskusji, a 

także wyrażono nadzieję na kontynuowanie badań w tym zakresie. Rozprawę kończą wykaz 

bibliografii i załączniki. 



7 
 

Rozdział 1. Kontrola emocjonalna w sporcie 

Sportowcy mogą mieć do czynienia z różnymi emocjami – pozytywnymi, np. 

zadowoleniem, radością, euforią oraz negatywnymi, np. złością, rozpaczą, rozczarowaniem. 

R.S. Lazarus rozróżnia 16 rodzajów emocji, które związane są z jakąś zachodzącą 

relacją (tabela 1). Istnieje około 9 tak zwanych negatywnych emocji: gniew, niepokój, strach, 

poczucie winy, wstyd, smutek, zawiść, zazdrość i obrzydzenie (awersja). Każda z nich jest 

produktem innego zestawu niespokojnych warunków życia i każda z nich wiąże się z różnymi 

zagrożeniami. 4 pozytywne emocje to: szczęście, duma, ulga i miłość. Do tej listy można dodać 

jeszcze 3 inne, których ocena jest niejednoznaczna lub mieszana: nadzieja, współczucie i 

wdzięczność.  

Tabela 1. Emocje i ich podstawowe wątki relacyjne. Źródło: opracowanie własne na podstawie 

R.S. Lazarus, From psychological stress to the emotions: a history of changing outlooks, Annual 

Reviews of Psychology, Vol.44 1993, s. 12. 

Emocje Podstawowy temat relacyjny 

gniew 

(anger) 
po poniżającym działaniu przeciwko mnie 

niepokój 

(anxiety) 
w obliczu niepewnego zagrożenia egzystencjalnego 

strach 

(fright) 
bezpośrednie, konkretne i przytłaczające zagrożenie fizyczne 

wina     

(guilt) 
przekroczenie imperatywu moralnego 

wstyd 

(shame) 
nieradzenie sobie z egoizmem 

smutek 

(sadness) 
po doznaniu nieodwołalnej straty 

zawiść 

(envy) 
pragnienie czegoś, co ma ktoś inny 

zazdrość 

(jealousy) 

wyrażanie zgody na to, by inna osoba utraciła lub była zagrożona utratą 

uczucia albo przychylności osoby trzeciej 
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awersja 

(disgust) 

podejmowanie lub bycie zbyt blisko nielubianych przedmiotów lub 

(metaforycznie) pomysłów 

szczęście 

(happiness) 
rozsądny postęp w kierunku realizacji celu 

duma  

(pride) 

wzmocnienie własnej tożsamości (ego) poprzez uznanie za wartościowe 

przedmiotu lub osiągnięcia, a tym samym własnej osoby lub grupy, z którą 

się identyfikuje 

ulga     

(relief) 
niepokojący stan zbieżny z celem, który zmienił się na lepsze albo przeminął 

nadzieja 

(hope) 
obawiając się najgorszego, ale chcąc by było lepiej 

miłość   

(love) 

pragnienie lub uczestnictwo w uczuciach, zazwyczaj, ale niekoniecznie 

odwzajemnione 

współczucie 

(compassion) 
poruszenie przez czyjeś cierpienie i chęć pomagania 

wdzięczność 

(gratitude) 

gdy chcemy powiedzieć lub zrobić coś miłego komuś, kto wcześniej zrobił 

coś dobrego dla nas 

Aspekty rywalizacji (np. myślenie o wynikach, ustalonych celach i postrzeganych 

poziomach przygotowania fizycznego i psychicznego), relacje międzyludzkie (np. oczekiwania 

członków drużyny, trenerów, członków rodziny), kwestie finansowe (np. kwestie 

finansowania, sponsorzy), traumatyczne doświadczenia (np. ryzyko i konsekwencja kontuzj i), 

a także warunki pogodowe i środowiskowe mogą wpływać na sportowców o różnych reakcjach 

lękowych. 

Jedną z najczęściej badanych dziedzin z zakresu stosowanej psychologii sportu jest stres 

i lęk przed rywalizacją. Ta widoczność jest niewątpliwie związana ze stresującą naturą 

wyczynowego sportu (przy wyśrubowanym i wyrównanym poziomie zawodników wygrywa 

ten, który jest odporniejszy psychicznie, np. Simon Amman na mistrzostwach świata i 

olimpiadach) i wymaganiami związanymi z otoczeniem startowym współczesnego sportowca 

(np. presja sponsorów). Bezpośrednią konsekwencją jest to, że zasadniczym elementem wielu 

programów przygotowania sportowców do zawodów jest jakaś forma zarządzania stresem, 

skoncentrowana na osiągnięciu optymalnego stanu psychicznego przed startem. 
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Współczesne poglądy podkreślają dynamiczny związek pomiędzy sportowcami, ich 

wytrenowaniem i środowiskiem konkurowania. W szczególności sportowcy oceniają sytuację, 

a następnie próbują sprostać wymaganiom. Nieodłącznym elementem tego podejścia jest 

perspektywa, w której sportowcy muszą stawić czoła wielu różnym wymaganiom, które 

obciążają ich zasoby oraz postrzegana zdolność sportowców do radzenia sobie z tymi, które 

tworzą proces stresu. Jeśli sportowcy czują, że nie są w stanie sprostać wymaganiom, wówczas 

mogą odczuwać różne poziomy lęku przed rywalizacją.2 

Wymagania sportu wyczynowego wykluczają udział dużej liczby osób z najcięższymi 

postaciami psychopatologii. Tym niemniej sportowcy doświadczający wielu zaburzeń 

psychicznych udokumentowani są w studiach przypadków i anegdotycznych doniesieniach. 

Wśród form psychopatologii, które zidentyfikowano w związku ze sportowcami na 

najwyższym poziomie są: jadłowstręt psychiczny, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z 

deficytem uwagi (ADHD), zaburzenie afektywne dwubiegunowe, zaburzenie dysmorfii ciała, 

zaburzenie osobowości z pogranicza, bulimia, zaburzenie konwersji, duże zaburzenie 

depresyjne, narcystyczne zaburzenie osobowości, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, 

zaburzenie lękowe napadowe, sezonowe zaburzenie afektywne, zaburzenie schizoafektywne i 

zaburzenie Tourette’a. Badania lekarzy klinicystów, którzy pracują ze sportowcami sugerują, 

że lęk, depresja, zaburzenia odżywiania i zaburzenia związane z substancjami są najczęstszymi 

rodzajami psychopatologii zdiagnozowanych u sportowców.3 

1.1. Stres i lęk 

Stosowanie zarządzania stresem w obszarze stresu i lęku przedstartowego jest często  

utrudnione z powodu braku spójności, a czasem zrozumienia głównych terminów przyjętych w 

literaturze. Z tego powodu istotnym jest zdefiniowanie i kontekstualizowanie tych terminów, 

co pozwoli na lepsze zrozumienie sposobu radzenia sobie z reakcjami zawodników w 

sytuacjach stresowych. Rola oceny stresu ma kluczowe znaczenie w kontekście określenia 

najbardziej odpowiedniej interwencji w zakresie zarządzania stresem. Konkretnie, redukcja 

podejścia do zarządzania stresem sugeruje, że sportowcy reagują na żądania z negatywnymi 

konsekwencjami wydolnościowymi. Negatywny wpływ reakcji lękowych na wyniki sportowe 

wymaga osiągnięcia stanu rozluźnienia, aby pomóc poradzić sobie z presją (tj. obniżenia 

                                                                 
2 S. Hanton, O. Thomas, S.D. Mellalieu, Management of competitive stress in elite sport [w:] B.W. Brewer, Sport 

Psychology, Oxford 2009, ss. 30-31. 
3 B.W. Brewer, Clinical issues [w:] B.W. Brewer, Sport Psychology, Oxford 2009, ss. 87-88. 
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poziomów intensywności objawów lękowych, jakich doświadcza sportowiec). Jednak 

alternatywne rozumienie procesu stresu sugeruje, że niektórzy sportowcy mają zdolność do 

reagowania na wymagania w zakresie skuteczności i objawów lękowych w pozytywny sposób. 

Poniższy cytaty z jednego z najbardziej utytułowanych pływaków w historii olimpijsk iej, 

australijskiego Iana Thorpe’a, pomagają to zrozumieć: 

„Dla mnie Sydney było snem, jako dziecko, jedyne, co chciałem zrobić, to popływać w 

igrzyskach olimpijskich ... I moim największym marzeniem było zdobycie złotego medalu 

olimpijskiego i udało mi się to osiągnąć w Sydney. Wydaje mi się, że zawsze było na mnie 

dużo uwagi, wiele oczekiwań, że dobrze wystartuję, a jeśli zmienisz to w coś pozytywnego, 

staje się ono wsparciem, podczas gdy, jeśli zmienisz je w coś negatywnego, wtedy staje się 

presją.”4 

„Kiedy wszedłem do szatni, zawsze chciałem wyglądać tak, jakbym był właścicie lem 

tej areny i upewniałem się, że zawsze to robiłem. Zawsze mówiłem, że dla mnie wyścig 

rozpoczyna się w obszarze rozdawania kart startowych, a moi konkurenci powiedzieli mi, że 

najbardziej przeraża ich to, jak spokojny i zrelaksowany siedziałem, rozmawiając z ludźmi 

normalnie, a potem, jak tylko ogłosili, że nadszedł czas, aby wyjść na basen, wychodziłem 

dokładnie jakbym zamierzał popłynąć w wyścigu.”5 

Odczucia Thorpe’a pokazują drugi schemat reagowania, który sugeruje, że 

doświadczanie objawów lękowych nie zawsze ma negatywny wpływ na wynik zawodnika. 

Kiedy Thorpe mówi o tym, że oczekiwania i presja były pozytywnym sposobem na osiągnięc ie 

wyniku, jego myślenie jest zgodne z podejściem do reagowania restrukturyzacyjnego 

przyjętego w ramach współczesnych programów zarządzania stresem (tj. dążenia do 

pozytywnej interpretacji objawów lękowych). 

1.1.1. Definicje pobudzenia, lęku, stresu 

Przed omówieniem efektów i konsekwencji niepokoju związanego z uprawianiem 

sportu, należy rozróżnić pokrewne pojęcia: pobudzenia, lęku i stresu. Terminy te są często 

używane zamiennie, co powoduje niewielką dezorientację w literaturze przedmiotu. 

                                                                 
4 Cytat za B.W. Brewer, Clinical issues [w:] B.W. Brewer, Sport Psychology, Oxford 2009, s. 31.  
5 http://www.news.com.au/sport/sports-life/ian-thorpe-reveals-favourite-stories-from-his-golden-

career/news-story/624e4ffe274e90e59bcc400f31bd5c01, dostęp 18.08.2016. Warto pamiętać o kłopotach I. 
Thorpe’a z nadużywaniem alkoholu i  depresją po IO 2012, o których wspomina w s wojej biografii z 2013 roku.  
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Pobudzenie (ang. arousal) jest najbardziej ogólnym z tych trzech terminów. W.B. 

Cannon użył tego określenia w 1929 roku w odniesieniu do mobilizacji energii w odpowiedzi 

na sytuacje zagrażające fizycznej integralności organizmu.6 Jeśli zachowanie jest postrzegane  

jako zmieniające się wzdłuż dwóch podstawowych wymiarów kierunku i intensywnośc i, 

wówczas pobudzenie jest wymiarem intensywności. Pobudzenie, często używane zamiennie z 

innymi rodzajami określeń związanych z intensywnością, takimi jak napięcie, popęd i 

aktywacja, może różnić się w kontinuum od głębokiego snu po szczytowe podniecenie. 

Pobudzenie jest określane jako psychologiczny stan czujności i przewidywania, który 

przygotowuje ciało do działania. 

Lęk, niepokój (ang. anxiety) jest negatywnym stanem emocjonalnym związanym z 

uczuciem niepokoju, nerwowości i ze stresem. Element lęku poznawczego – zmartwienie – jest 

powszechnie uznawany za centralny konstrukt w procesie lęku przedstartowego. Martwienie 

się jest zdefiniowane jako „łańcuch myśli, które negatywnie wpływają na obciążenie i są 

względnie niekontrolowane”7. Innymi słowy, lęk pochodzi od zmartwień. Lęk jest normalną 

częścią codziennego życia. Ludzie często spotykają się z sytuacjami, w których doświadczają 

jednego lub więcej typowych objawów lęku, w tym zaburzeń poznawczych (np. zmartwień), 

emocjonalnych (np. uczucia nerwowości), behawioralnych (np. stymulacja) i fizjologicznych 

(np. napięcie mięśniowe). Lęk może mieć charakter chwilowego, przemijającego stanu 

emocjonalnego, będącego reakcją, którą występuje w przypadku bodźców zagrażających (ang. 

state anxiety – A-state) oraz lęku rozumianego jako utrzymująca się, trwała cecha osobowości, 

wyrażona gotowością do reagowania lękiem w pewnych sytuacjach, którą nabywa się poprzez 

doświadczenie – lęk jako cecha (ang. trait anxiety – A-trait). Lęk rozumiany jako cecha dotyczy 

pewnego wymiaru osobowości. Lęk jako stan może być zmierzony różnego rodzaju skalami. 

Istnieją dwa rodzaje stanów lękowych: lęk poznawczy (ang. cognitive state anxiety) – 

niepokojące myśli, wątpliwości; wyobrażenie porażki, czy upokorzenia i lęk somatyczny (ang. 

somatic state anxiety) – towarzyszą mu zmiany fizjologiczne w postaci przyspieszonej pracy 

serca, podwyższonego ciśnienie krwi, ściskania w żołądku, pocenia się.  

R. Martens definiuje cechę lęku współzawodnictwa sportowego (ang. Competitive Trait 

Anxiety – CTA) jako tendencję do postrzegania sytuacji związanych z rywalizacją sportową 

                                                                 
6 Za R.E. Smith, F.L. Smoll, Sport performance anxiety [w:] H. Leitenberg (red.), Handbook of Social and 
Evaluation Anxiety, New York 1990, s. 418. 
7 T.D. Borkovec, E. Robinson, T. Pruzinsky, J.A. De Pree, Preliminary exploration of worry: Some characteristics 
and processes, Behaviour Research and Therapy, 21 1983, ss. 9-16.  
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jako groźnych i reagowania na te sytuacje z uczuciem lęku i napięcia8. R. Martens, R.S. Vealey, 

D. Burton definiują stan lęku współzawodnictwa sportowego (ang. Competitive State Anxiety 

– CSA) jako reakcję zawodnika na specyficzną sytuację sportową objawiającą się w formie 

obawy i napięcia związanego z aktywacją w obrębie autonomicznego układu nerwowego9. 

Stres (ang. stress) jest bodźcem wywołującym pozytywną lub negatywną reakcję na 

określoną sytuację. Powoduje zarówno objawy fizjologiczne, jak i psychiczne. Według 

definicji stresu R.S. Lazarusa i S. Folkman, najczęściej chyba cytowanej w literaturze, stresem 

jest „określona relacja (ang. relationship) osoby z otoczeniem, oceniana przez osobę jako 

obciążająca lub przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi”10. Termin stres jest 

używany w literaturze psychologicznej w trzech znaczeniach11:  

1) stanu (stan stresu) – odnosi się do przeżywanych emocji (np. strachu). Stres jest więc 

reakcją psychofizyczną, która dotyczy trzech aspektów emocji: poznawczego (treść i siła 

emocji: „wiem, że odczuwam złość”, „boję się” itp.), wegetatywno-somatycznego 

(fizjologiczne aspekty przeżywanych emocji) i behawioralnego (zachowania towarzyszące 

danej emocji);  

2) sytuacji (sytuacja stresowa) – sytuacja, która zakłóca tok czynności, zagraża czymś 

człowiekowi lub utrudnia/uniemożliwia zaspokojenie potrzeb. Istnieje wiele sposobów 

klasyfikowania sytuacji stresowych. Jednym z nich jest podział na wydarzenia 

traumatyczne, ważne wydarzenia życiowe i utrapienia życia codziennego. Sytuacje 

stresowe mogą być również podzielone na sytuacje frustracyjne, kiedy przeszkoda 

uniemożliwia osiągnięcie celu, oraz sytuacje konfliktowe (gdy dwie tendencje wyklucza ją 

się nawzajem – konflikt między dążeniem i dążeniem lub między unikaniem i unikaniem 

lub gdy jedna tendencja służy osiągnięciu dwóch celów – konflikt między dążeniem i 

unikaniem); 

3) relacji (interakcji) – dominuje obecnie podejście relacyjne, wskazujące na wagę związku 

człowiek-otoczenie. Na gruncie psychologii poznawczej odwołuje się do niego koncepcja 

stresu R.S. Lazarusa i S. Folkman. Ze stresem mamy do czynienia wtedy, gdy w relacji tej 

dochodzi do zakłócenia równowagi między tym, czego wymaga od nas otoczenie, a tym, 

                                                                 
8 Za E.F. Zeigler, Socio-cultural Foundations of Physical Education & Educational Sport, Oxford 2003, s. 172. 
9 Za D. Borek-Chudek, Intensywność i  ocena l ęku sportowego w kontekście poziomu osiągnięć sportowych, 
Przegląd Psychologiczny, Tom 55, Nr 1 2012, s. 60. 
10 Cytat za I. Heszen, H. Sęk, Psychologia zdrowia, Warszawa 2007, s. 145. 
11 A. Jakubowska-Winecka, D. Włodarczyk, Psychologia w praktyce medycznej , Warszawa 2007, s. 81-82. 
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co jesteśmy w stanie zrobić. Taki brak dopasowania potrzeb, warunków i możliwośc i 

działania rodzi to, co nazywamy stresem. „Stres to określona relacja między człowiek iem 

a otoczeniem, która oceniana jest przez niego jako obciążająca lub przekraczająca jego 

zasoby i zagrażająca dobrostanowi”12.  

Stres ma dwie formy:  

 eustres – jest to pozytywna forma, która daje uczucie spełnienia i podniecenia,  

 distres – jest to negatywna forma stresu, która w skrajnych przypadkach 

powoduje niepokój i obawy. 

W zależności od poziomu umiejętności, poziomu rywalizacji i osobowości stres może 

mieć duży wpływ na wydolność zawodnika. 

1.1.2. Czynniki wywołujące lęk i stres 

a) Czynniki sytuacyjne: 

- znaczenie wydarzenia – im ważniejsze znaczenie osobiste tym jest dla nas ono bardziej 

stresujące, 

- oczekiwania – zbyt duże oczekiwania wywołują silną presję, a co za tym idzie owocuje 

to większym lekiem. Może tez wystąpić reakcja odwrotna, gdy nikt nie interesuje się naszym 

wynikiem nie będziemy odpowiednio pobudzeni i mniej aktywni; 

- niepewność – im większa niepewność co do danego wydarzenia tym większy niepokój. 

Można ją hamować poprzez wytłumaczenie reguł i zasad jakie panują w trakcie zawodów. 

b) Czynniki podmiotowe: 

- lęk jako cecha - jednostki postrzegają rywalizację jako szczególnie stresującą, jeżeli w 

dzieciństwie doświadczyły rozpad rodziny lub inne traumatyczne przeżycia, 

- samoocena i poczucie własnej skuteczności – samoocena (odnosi się do tego co sami 

o sobie myślimy – ma charakter emocjonalny), poczucie własnej skuteczności (dotyczy 

przekonań o własnych możliwościach – ma charakter poznawczy). Obie te cechy mają wpływ 

na poziom odczuwanego przez nas lęku, a co za tym idzie nasza skutecznością. 

                                                                 
12 R.S. Lazarus, S. Folkman, Stress, apprisal and coping, 1984, s. 19. 
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1.1.3.  Związki między pobudzeniem i działaniem 

Intersujący jest stan lęku, związany z pobudzeniem i działaniem, obserwowany 

u olimpijczyków. Olimpiada rozgrywa się na światowej scenie pod czujnym okiem milionów 

widzów. Może to być wydarzenie powodujące niepokój dla większości sportowców. 

Sportowcy, którzy uważają, że są dobrze przygotowani do startu, odnotowują niższe poziomy 

lęków somatycznych i poznawczych. Co więcej, sportowcy którzy bardziej odczuwają swoją 

jedność z zespołem postrzegają objawy poznawcze i lękowe jako pobudzające („Jestem 

niespokojny, ale to znak, że jestem gotowy”).13 

Jednak dla sportowców, którzy wątpią w ich zdolność radzenia sobie i osiągania 

sukcesów, lęk jest wyniszczający, ponieważ wycofują wysiłki w oparciu o swoje przekonania, 

że nie mogą kontrolować siebie lub swoich środowisk. Te odkrycia podkreślają ważną kwestię, 

że pewność siebie nie jest brakiem lęku, ale raczej jakością pomocniczą, która umożliwia 

sportowcom angażowanie się w reakcje samoregulacji (np. przeformułowywanie celu, zmiana 

wysiłku) w celu radzenia sobie z ich lękiem w produktywny sposób i wykonywania zadań 

efektywnie. Najlepiej wyjaśnia to wyczynowy gimnastyk, który oświadczył: „... miałe m 

wątpliwości, jakie każdy ma, dlaczego znowu spadłem ... ale mam na myśli, że to tylko 

chwilowo, a potem zaczynasz mówić sobie, żeby się uspokoić, wrócić i zrobić to porządnie ... 

Wiedziałem, że mogę to zrobić łatwo ... Ale ... Byłem pewien, że ... Mógłbym to zrobić – i to 

tylko to, że twoje tętno idzie w górę i czujesz, że twoja klatka piersiowa bije”.14 

1.1.3. Opanowywanie stresu 

Radzenie sobie ze stresem według R.S. Lazarusa i S. Folkman polega na stale 

zmieniających się poznawczych i behawioralnych wysiłkach, mających na celu opanowanie 

określonych zewnętrznych i wewnętrznych wymagań, ocenianych przez osobę jako 

obciążające lub przekraczające jej zasoby15. Sportowcy i naukowcy zaczęli skupiać swoją 

uwagę i swoje wysiłki na wdrażaniu strategii radzenia sobie z lękiem podczas treningu. Uczucie 

niepokoju związane z rywalizacją sportową wynika z wielu różnych czynników, w tym z 

obecności publiczności, stanu pewności siebie, oczekiwań dotyczących wyników i cech 

                                                                 
13 A.V. Carron, S.M. Burke, K.M. Shapcott, Enhancing team effectiveness  [w:] B.W. Brewer, Sport Psychology, 
Oxford 2009, s. 68. 
14 R.S. Vealey, Confidence in sport [w:] B.W. Brewer, Sport Psychology, Oxford 2009, s. 47. 
15 Za J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom III. Jednostka w społeczeństwie i  elementy 
psychologii stosowanej, Gdańsk 2007, ss. 465-492. 
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realizowanego zadania16. Chociaż wiele z przeprowadzonych badań wskazało te czynniki jako 

przyczyniające się do uczucia niepokoju, to istnieje luka w literaturze i badaniach nad tym, 

jakie strategie radzenia sobie najlepiej nadają się do wykorzystania przez sportowców. 

1.2. Znaczenie stresu i lęku w sporcie 

Doświadczanie przez sportowca obaw i negatywnych myśli (lęk poznawczy) powoduje, 

że podejmowanie decyzji staje się słabe, a poziom koncentracji spada, zwiększając liczbę 

błędów. Może to być monitorowane przez wzrost odpowiedzi lękowych stanów somatycznych, 

które obejmują: 

 symptomy mięśniowe (zewnętrzne wskaźniki reakcji „walcz lub uciekaj”): postawa 

spięta, zaciśnięte szczęki, napięte mięśnie szyi, pleców, ściągnięte mięśnie mimiczne 

i brwi, 

 symptomy oddechowe: oddech spłycony, szybki, czasami „łapanie” powietrza 

(hiperwentylacja), 

 reakcje bólowe: bóle głowy, pleców, szyi, żołądka, klatki piersiowej, 

 reakcje układu trawiennego: biegunka lub zaparcia, niestrawność, brak apetytu lub 

nadmierny apetyt, 

 inne objawy: wzrost częstości akcji serca i ciśnienia krwi, pocenie się, nerwowe ruchy, 

przyśpieszone, czasami nierówne tętno, drapanie się, zaczerwienienie skóry, suchość 

w ustach, gęsta ślina, zgrzytanie zębami.17 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
16 J. Wang, D. Marchant, T. Morris, P. Gibbs, Self-consciousness and trait anxiety as predictors of choking in 

sport, Journal of Science and Medicine in Sport, Vol. 7, Issue 2, June 2004, ss. 174-185. 
17 M. Kamińska, B. Siewierski, A. Skwara, A. Szóstak, Panowanie nad stresem, Gliwice 2003. 
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Rysunek 1. Działanie układu współczulnego i przywspółczulnego na narządy człowieka. Źródło: 

M.Waszkowska, A.Potocka, P.Wojtaszczyk, Miejsce pracy na miarę oczekiwań, Łódź 2010. 

 

Niektóre z tych objawów lęku są korzystne dla sportowych wyników, ale jeśli 

sportowiec postrzega je jako zdarzenie będące wynikiem niesprostania wymaganiom, 

zwiększają one jeszcze stan lęku poznawczego. Większość lęków doświadczanych przez 

sportowców, nawet tych, które mają miejsce przed zawodami i które mają wystarczającą siłę, 

aby wywrzeć niekorzystny wpływ na wyniki sportowe, nie ma charakteru klinicznego i można 

je rozwiązać za pomocą interwencji zwiększających wydajność (patrz Rozdział 5). 

W niektórych przypadkach niepokój odczuwany przez sportowców jest jednak na tyle 

poważny lub wystarczająco długi, że powoduje dyskomfort u zawodników lub upośledza ich 

zdolność do wykonywania codziennych czynności. W przypadkach takich, jak przewlekły stan 

nierealistycznego i nadmiernego zmartwienia charakterystycznego dla uogólnionego 

zaburzenia lękowego lub pełnoobjawowe epizody intensywnych objawów lękowych, które 

występują jako część zespołu lęku napadowego, sportowcy zasługują na uwagę lekarza 

praktykującego w celu oceny, diagnozy i leczenia ich stanu patologicznego. Niestety częstość 

występowania zaburzeń lękowych u sportowców nie jest znana. Chociaż aktywność fizyczna, 

w jaką rutynowo angażują  się sportowcy, może pomóc zmniejszyć lęk, to nie ma powodu, aby 
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sądzić, że częstość występowania zaburzeń lękowych u sportowców znacznie różni się od 

częstości występowania w populacji ogólnej. 

Przykładem specyficznego dla sportu objawu zaburzenia lękowego jest to, co zostało 

nazwane „fobią wyników sportowych”, w której lęk sportowców skupia się na konkretnym 

zadaniu lub elemencie ich ogólnej sprawności sportowej. Przykładowymi przypadkami tego 

stanu są gimnastycy i nurkowie, którzy nie zgadzają się na wykonywanie określonych ruchów 

lub nurkowań, które osiągnęli w przeszłości i obecnie posiadają wymagane umiejętności aby 

to uczynić, tenisista, który boi się zbliżać do siatki i unika tego podczas gry, a także łapacz 

baseballu, który pomimo posiadania możliwości rzucania piłki do drugiej bazy, nie może rzucić 

piłki z powrotem do miotającego.18  

Innym objawem jest lęk przedstartowy, który może być interpretowany na wiele 

sposobów. W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze modele objaśniające wpływ 

pobudzenia, lęku i stresu na funkcjonowanie człowieka. 

1.2.1. Teoria odwróconego U  

Opracowanie tego modelu jest przypisywane R.M.D. Yerkesowi i J.D. Dodsonowi19 w 

1908 roku, chociaż w ich pracy nie padają nigdzie słowa pobudzenie lub lęk (jest za to 

stymulacja). Model prezentuje pogląd, że niskie pobudzenie/lęk prowadzi do spadku 

wydajności (efektywności wykonania), a wzrost pobudzenia/lęku może ułatwić osiąganie jej 

optymalnego poziomu, jednak poza tym punktem dodatkowe pobudzenie/lęk powoduje spadek 

wydajności. 

Teoria ta stwierdza, że istnieje optymalny poziom pobudzenia (który będzie różny dla 

różnych konkurencji i różnych sportowców). Poziomy osiągów będą najwyższe w optymalnym 

punkcie pobudzenia. Jeśli podniecenie jest zbyt niskie lub zbyt wysokie, wydajność będzie 

niższa. 

 

 

 

                                                                 
18 B.W. Brewer, Clinical issues [w:] B.W. Brewer, Sport Psychology, Oxford 2009, s. 88. 
19 R.M.D. Yerkes, J.D. Dodson, The relation of strength of stimulus to rapidity of habit formation. Journal of 
Comparative Neurology and Psychology, 18(5) 1908, s. 459–482. 
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Rysunek 2. Ilustracja Hipotezy odwróconego U R.M.D. Yerkesa i J.D. Dodsona. Źródło: opracowanie 

własne. 

 

1.2.2. Teoria popędu 

Twórcą tej teorii, wyłożonej w publikacji z 1943 roku, jest C. Hull20, chociaż w wielu 

publikacjach pojawia się pogląd, że dopiero R.B. Zajonc w 1965 połączył sprzeczne wyniki, 

podkreślając jedną subtelną spójność teorii popędu21. Teoria wyraża pogląd, że związek 

pomiędzy stanem lęku i wydajnością (efektywnością wykonania) jest liniowy – większy 

niepokój prowadzi do lepszej wydajności. C. Hull uznał, że dążenie do celu oraz drogę do niego 

prowadzącą można przedstawić za pomocą równania: 

Reakcja = f (nawyk) x g (popęd) 

Przez popęd należy rozumieć bodziec ogólny, natomiast nawyk to stosunek między 

bodźcem a reakcją. Popęd i nawyk decydują o reakcji człowieka, czyli – w uproszczeniu – o 

jego zachowaniu. Jeśli sportowiec jest odpowiednio przygotowany, to pobudzenie rywalizac j i 

pomoże mu osiągnąć dobre wyniki – kiedy jest „podekscytowany”. Teorię tę krytykuje się za 

trudność w wyjaśnieniu nagłych zmian motywacji u ludzi. 

Jednak praktyka sugeruje, że ta teoria jest prawdziwa tylko do pewnego momentu, po 

którym sportowiec może zostać nadmiernie pobudzony, a jego wydajność spadnie. 

 

                                                                 
20 C.L. Hull , Principles of behavior: An Introduction to Behavior Theory, New York, 1943. http://s-f-

walker.org.uk/pubsebooks/pdfs/Principles%20of%20Behavior%20-%20Clark%20Hull.pdf 
21 R.B. Zajonc, Social facilitation, Science, 149 1965, ss. 169-274. 
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Rysunek 3. Ilustracja teorii popędu C. Hulla. Źródło: opracowanie własne. 

 

1.2.3. Teoria odwrócenia kierunku 

Teoria została tworzona przez psychologa M. Aptera22 oraz jego współpracowników. 

Odrzuca ona pojmowanie motywacji jako redukcji napięcia. Na jej miejsce teoria wprowadza 

hipotezę dotyczącą istnienia czterech par stanów metamotywacyjnych, czyli stanów będących 

źródłem wzorców motywacji. Poszczególne pary to: 

 stan teliczny23 oraz parateliczny24, 

 stan konformistyczny25 oraz negatywistyczny26, 

 stan „nastawiony na mistrzostwo” oraz „nastawiony na współczucie”, 

 stan autyczny27 oraz alloiczny28.  

Teoria głosi, że sposoby, w których pobudzenie/lęk wpływa na wydajność, zależą od 

indywidualnej interpretacji poziomów pobudzenia/lęku. Teoria odwrócenia kładzie nacisk na 

zmianę motywacji w czasie. Podkreśla to samo pojęcie odwrócenia. Ale zmiana w sposobie, w 

jaki doświadczany jest zestaw stanów motywacyjnych, może również następować bez 

odwrócenia – w tym przypadku poprzez zmianę skupienia pomiędzy równoległymi stanami 

aktywnymi, wychodzącymi na pierwszy plan w różnym czasie. Ta dynamika, która była mniej 

eksponowana w teorii odwrócenia, wiązała się z pojęciem zmiany ogniskowej. To drugie 

                                                                 
22 M.J. Apter, The Experience of Motivation: The Theory of Psychological Reversals. London 1982. 
23 pojawia się w sytuacji, gdy człowiek ukierunkowany jest na realizację określonego celu.  
24 wiąże się z nastawieniem na samą aktywność, satysfakcjonujące jest działa nie samo w sobie. 
25 skupiony na obowiązkach i utrzymaniu zasad i rutyny. 
26 koncentrujący się na wolności osobistej . 
27 skupiony na własnych potrzebach. 
28 skoncentrowany na potrzebach innych. 
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pojęcie dotyczy względnego znaczenia różnych stanów motywacyjnych i wartości w 

świadomym doświadczeniu w danym czasie. Jeśli odwrócenie dotyczy wartości opozycji, 

zmiana ogniskowa dotyczy wartości komplementarności. Jeden rodzaj relacji między stanami 

powstaje, gdy dwie ogniskowe są aktywne w danym momencie i jedna używa drugiej dla 

własnych celów. W kolejnych opracowaniach zidentyfikowano pewne rodzaje zmian w 

komplementarności. W rzeczywistości zaproponowano trzy terminy odnoszące się do tego 

rodzaju zmian, z których wszystkie obejmują zmiany w stanach ogniskowych i ich relacje: 

I. zmiana ogniskowa, oznaczająca zmianę w konkretnym aktywnym stanie motywacyjnym, 

który jest centralny w doświadczeniu w danym momencie i który kieruje bieżącym 

działaniem, 

II. asymilacja ogniskowa, oznaczająca sposób wciągania jednego stanu i wykorzystywania 

go w służbie innego stanu, 

III. inwersja ogniskowa, czyli dwa stany wymieniające pozycje w stosunku do ogniskowej 

asymilacji.29  

1.2.4. Model koncepcyjny lęku  

Model koncepcyjny lęku opracowali R.E. Smith i F.L. Smoll30. W tym modelu 

przyjmuje się, że pobudzenie/lęk może wpływać na reakcję ludzi na stres w sytuacji rywalizac j i, 

co z kolei będzie miało wpływ na wyniki poprzez szereg reakcji fizjologicznych, 

behawioralnych i/lub poznawczych. Model powstał na podstawie obserwacji naukowców, 

którzy znaleźli interesujący związek między tym, jak zachowują się trenerzy baseballu, a tym, 

jak dzieci czuły się, grając w swoich drużynach: dzieci z niską samooceną reagowały 

pozytywnie dla wysoce wspierających ich trenerów, którzy mieli duże umiejętnośc i 

instruktorskie i nie lubili trenerów, którzy mniej wspierali sportowców.31 

                                                                 
29 Rozwinięcie tej teorii, tego samego autora, z 2015 roku. M.J. Apter, Exploring the Concept of Focus in 

Reversal Theory, Journal of Motivation, Emotion and Personality, Vol. 4 2015, s. 7. 
http://reversaltheory.net/journal/wp-content/uploads/2015/07/2015-v4-01-Apter.pdf 
30 R.E. Smith, F.L. Smoll, Sport performance anxiety [w:] H. Leitenberg (red.), Handbook of Social and Evaluation 

Anxiety, New York 1990. 
31 http://www.apa.org/monitor/2010/04/coaching.aspx 
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1.2.5. Wielowymiarowa teoria lęku (MAT) 

Za twórców tej teorii uważa się D. Burtona32 oraz R. Martensa i jego 

współpracowników33. MAT, choć nazywany jest teorią, jest w dużej mierze modelem 

opisującym relacje między lękiem a osiąganymi wynikami. Teoria opiera się na założeniu, że 

lęk składa się z dwóch odrębnych części – składowej poznawczej i składowej somatycznej, 

które mają odmienny wpływ na wydajność. Teoretycznie oba składniki mogą zachodzić 

niezależnie od siebie. Komponent poznawczy został zdefiniowany jako negatywne 

oczekiwania i obawy o zdolność do wykonania oraz możliwe konsekwencje niepowodzenia. 

Podstawą takiego stwierdzenia jest zauważenie, że niepokojące myśli (lęki poznawcze) 

pochłaniają niektóre z zasobów poznawczych sportowca. Ponieważ zmęczony zawodnik ma 

mniej zasobów poznawczych, nie jest już w stanie sprostać poznawczym wymaganiom zadania 

i w rezultacie jego wydajność pogarsza się. Innymi słowy, im więcej sportowiec przeznacza 

zasobów poznawczych na redukcję niepokoju, tym mniej środków przeznacza na osiąganie 

wyniku. Natomiast składową somatyczną są efekty fizjologiczne doświadczania lęku, takie jak 

wzrost autonomicznego pobudzenia z ujemnymi efektami fizjologicznymi (kołatanie serca, 

napięte mięśnie, duszność, wilgotne dłonie, a nawet nudności). Teoria wyraża pogląd, że lęk 

poznawczy jest negatywnie liniowo związany z efektywnością działania, podczas gdy lęk 

somatyczny związany jest z efektywnością działania w kształcie odwróconej litery U. Zgodnie 

z modelem odwróconego U, osiągi polepszają się w miarę jak sportowiec staje się bardziej 

fizjologicznie pobudzony (np. jest szybszy, wydajniejszy, dokładniejszy, bardziej czujny, 

skoncentrowany), ale ta poprawa wyników istnieje tylko do pewnego punktu. Punkt ten 

określany jest mianem punktu optymalnej motywacji, ponieważ jest to punkt, w którym osiąga 

się najlepsze wyniki. Poza tym punktem, jeśli zawodnik będzie bardziej pobudzony, to 

stopniowo zacznie osiągać coraz gorsze wyniki (np. będzie wolniejszy, mniej wydajny, 

dokładny, ostrożny, skoncentrowany). Dodatkowo pewność siebie ma pozytywny związek 

liniowy z wydajnością. 

 

 

                                                                 
32 D. Burton, Do anxious swimmers swim slower? Reexamining the elusive anxiety-performance 
Relationship, Journal of Sport and Exercise Psychology, 10 1988, ss. 45-61. 
https://www.researchgate.net/publication/232531544_Do_Anxious_Swimmers_Swim_Slower_Reexamining_t

he_Elusive_Anxiety-Performance_Relationship 
33 R. Martens, R.S. Vealey, D. Burton, Competitive Anxiety in Sport, Champaign 1990. 
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Rysunek 4. Ilustracja wielowymiarowej teorii lęku R. Martensa i współpracowników. Źródło: 

opracowanie własne. 

 

R. Martens dodatkowo zilustrował zmiany lęku somatycznego i poznawczego u 

sportowców czterdzieści osiem godzin, dwadzieścia cztery godziny, dwie godziny i pięć minut 

przed zawodami i stwierdził, że składnik poznawczy był stabilny przed startem, ale komponent 

somatyczny zaczął się zwiększać przed wystąpieniem zdarzenia.  

Rysunek 5. Ilustracja zmiany lęku somatycznego i poznawczego u sportowców. Źródło: opracowanie 
własne na podstawie R. Martens, R.S. Vealey, D. Burton, Competitive Anxiety in Sport, Champaign 

1990. 

 

Podobne wyniki zostały znalezione wcześniej przez L. Parfitta i G. Hardy’ego 34. 

Odkryli oni związek między tymi dwoma składnikami w takim stopniu, że wystąpiły 

pozytywne efekty związane z lękiem poznawczym w dniach poprzedzających kluczowe 

wydarzenie, gdy lęk somatyczny był na niskim poziomie. Ponadto znaleźli połączenie 

                                                                 
34 L. Hardy, G. Parfitt, Further Evidence for the Differential Effects of Competitive Anxiety Upon a Number of 
Cognitive and Motor Sub-components. Journal  of Sports Science, 5 1987, ss. 62-72. 
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negatywnych i pozytywnych skutków lęku somatycznego dla szeregu czynności związanych z 

wydajnością na krótko przed decydującym wydarzeniem, gdy lęk poznawczy był na 

podwyższonym poziomie. 

1.2.6. Teoria katastrofy  

W teorii katastrofy, przedstawionej w 1991 roku, L. Hardy i G. Parfitt35 przyjęli, że 

wyniki zawodnika zależą od złożonej interakcji pomiędzy lękiem poznawczym a 

fizjologicznym pobudzeniem. Ich teoria stwierdza, że efekt lęku somatycznego ma postać 

odwróconej litery U, ale tylko wtedy, gdy jednostka ma niski stan lęku poznawczego. 

Stwierdzili oni, że lęk poznawczy nie musi wpływać negatywnie na efektywność 

wykonywanych czynności. Wpływ lęku jest zależny od poziomu pobudzenia fizjologicznego. 

Gdy pobudzenie fizjologiczne jest niskie, wzrost lęku poznawczego będzie korzystny dla 

wydajności (a). Gdy pobudzenie fizjologiczne jest wysokie, wzrost lęku poznawczego będzie 

niekorzystny dla wydajności (b). W tym ujęciu najlepsze wykonanie czynności uzyskuje się w 

warunkach wysokiego poziomu lęku poznawczego, przy równoczesnym niższym poziomie 

pobudzenia fizjologicznego. Wykonanie ulega gwałtownemu obniżeniu (moment katastrofy) w 

sytuacji, gdy występuje kombinacja wysokiego lęku poznawczego i wysokiego poziomu 

pobudzenia fizjologicznego. Ten duży i dramatyczny spadek wydajności jest odwracalny tylko 

wtedy, gdy fizjologiczne pobudzenie zawodnika zmniejsza się do punktu, który był niższy niż 

punkt, w którym wystąpiła katastrofa. Katastrofa może zostać odwrócona jedynie poprzez 

znaczne zmniejszenie fizjologicznej skłonności do pobudzenia. Kiedy lęk poznawczy jest 

wysoki, niewielkie zmiany w wywoływaniu fizjologicznych bodźców, które mogą powodować 

duże i nieciągłe zmiany w wydajności, określa się mianem histerezy, a zmiany w wydajności 

różnią się w zależności od tego, czy fizjologiczne pobudzenie wzrasta czy maleje (rys. 6).  

Wcześniej, w 1988 roku, L. Hardy i J. Fazey36 przyjęli model o trzech wymiarach, 

używany do przewidywania interaktywnych efektów lęku poznawczego i pobudzenia 

fizjologicznego na działanie w następujący sposób: 

a. lęk poznawczy ma pozytywny związek z wydajnością, gdy pobudzenie fizjologiczne jest 

niskie, 

                                                                 
35 L. Hardy, G. Parfitt, A catastrophe model of anxiety and performance, British Journal of Psychology, (82) 
1991, ss. 163–178. 
36 L. Hardy, J. Fazey, The Inverted-U Hypothesis: Catastrophe for sport psychology, British Association of Sports 
Sciences Monograph No. 1, Leeds 1988. 
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b. lęk poznawczy będzie miał negatywny związek z wydajnością, gdy pobudzenie 

fizjologiczne będzie wysokie, 

c. kiedy lęk poznawczy jest niski, zależność wydajności od pobudzenia fizjologicznego ma 

kształt odwróconej litery U, 

d. gdy lęk poznawczy jest wysoki, podwyższony poziom pobudzenia fizjologicznego 

prowadzi do katastroficznego spadku wydajności. 

Rysunek 6. Ilustracja teorii katastrofy L. Hardy’ego i G. Parfitta. Źródło: opracowanie własne. 

 

J.A. Fazey i L. Hardy opracowali również model katastrofy motylkowej, która jest 

przedłużeniem modelu katastrofy37. Model katastrofy motylkowej uwzględnia czwarty czynnik 

– pewność siebie, nazywany czynnikiem uprzedzającym. Czynnik uprzedzający łagodzi 

interakcję między lękiem poznawczym a fizjologicznym pobudzeniem w taki sposób, że 

przednia strona modelu z rysunku 6 oscyluje w prawo (wysoka pewność siebie) lub w lewo 

(niska pewność siebie). W warunkach wysokiego niepokoju poznawczego, wysoce pewni 

siebie sportowcy są w stanie powstrzymać nagły spadek wydajności przy wyższym pobudzeniu 

fizjologicznym (przednia strona modelu przesuwa się w prawo), niż ich mniej pewni siebie 

koledzy38. Operacjonalizując katastrofę wydajnościową polegającą na wycofaniu się z zadania, 

naukowcy ci odkryli, że wzrost fizjologicznego pobudzenia doprowadził do nagłego wycofania 

się z zadania, gdy poziom lęku poznawczego był wysoki. 

                                                                 
37 http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/tutor2u-media/subjects/psychology/00-Sample-Resources/Fazey-and-

Hardy-1988.pdf 
38 https://www.researchgate.net/publication/6487299_Anxiety-induced_performance_catastrophes_ 
Investigating_effort_required_as_an_asymmetry_factor. Studia Hardy' ego i kolegów wśród zawodników golfa i  

koszykarzy wykazały poparcie dla modelu katastrofy. Ponadto Stuart Beattie i  jego koledzy przedstawili  dalsze 
dowody na istnienie modelu katastrofy i  histerezy w kontekście rugby. 
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1.2.7. Teoria indywidualnej strefy optymalnego działania (IZOF) 

Teoria opracowana i rozwijana przez wiele lat (od lat 70-tych XX wieku) przez 

Y.L. Hanina39, w której model jest idiograficznym (zorientowanym na indywidualność) 

podejściem skoncentrowanym na wzorcach, strukturze i funkcjach idiosynkratycznych 

(indywidualna jakość lub cecha osoby lub grupy) doświadczeń emocjonalnych poszczególnych 

sportowców (lub zespołów) w różnych sytuacjach. W przeciwieństwie do teorii odwróconego 

U, IZOF stwierdza, że ludzie osiągają optymalne wyniki przy różnych poziomach pobudzenia 

w zależności od indywidualnych czynników, dlatego też nie wszyscy optymalni sportowcy 

osiągają szczyt odwróconego U. Główny nacisk kładzie się zatem na dynamikę subiektywnych 

doświadczeń emocjonalnych towarzyszących (lub doświadczanych przed, w trakcie i po) 

indywidualnym sukcesom, przeciętnym i złym startom. W związku z tym, jednostka analizy w 

modelu IZOF jest jednostką obserwowaną w kontekście dyscypliny sportu o wysokim poziomie 

osiągnięć (konkurencyjnym), obejmującym powtarzające się i sprawne wykonywanie bardzo 

wymagających zadań. Jednak ta indywidualna orientacja w modelu jest jedynie punktem 

wyjścia do analizy wewnętrznych i międzyosobniczych aspektów relacji emocja-działanie.  

Innymi słowy, chociaż orientacja idiograficzna w modelu jest dominująca, stara się 

również uogólniać związki między jednostkami, zespołami i większymi grupami.40 

Teoria ta głosi pogląd, że wykonawcy na poziomie elitarnym mają optymalną strefę 

pobudzenia/lęku, gdzie są w stanie osiągnąć szczytowe wyniki. Jeśli ich podniecenie/niepokój 

znajduje się poza strefą (zbyt niska lub zbyt wysoka), to wydajność spadnie.  

Przyjmuje się, że zawodnicy, którzy mają niski poziom IZOF nadają się do dyscyplin 

zespołowych, natomiast zawodnicy z wysokim poziomem IZOF do dyscyplin indywidualnych.  

 

 

                                                                 
39 Y.L. Hanin, Emotions and athletic performance: Individual Zones of Optimal Functioning model [w:] R. Seiler 

(red.), European Yearbook of Sport Psychology, Vol. 1, 1997, ss. 29–72. 
40 Y.L. Hanin, The Individual Zones of Optimal Functioning (IZOF) Model as A Framework in the Study of 
Performance-Emotions Relationships in Sport [w:] Y.L. Hanin (red.), Emotions in Sport, Champaign  1999. 
https://www.researchgate.net/profile/Yuri_Hanin/publication/232482648_Successful_and_poor_performance

_and_emotions , dostęp 13.09.2017 oraz M.C. Ruiz, J.S. Raglin, Y.L. Hanin, The individual zones of optimal 
functioning (IZOF) model (1978–2014): Historical overview of its development and use, International Journal of 
Sport and Exercise Psychology, May 2015. 

https://www.researchgate.net/publication/276831504_The_individual _zones_of_optimal_functioning_IZOF_m
odel_1978-2014_Historical_overview_of_its_development_and_use, dostęp 13.09.2017. 
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Rysunek 7. Ilustracja teorii indywidualnej strefy optymalnego działania. Źródło: opracowanie własne 

na podstawie Y.L. Hanin, The Individual Zones of Optimal Functioning (IZOF). 

 

1.2.8. Teoria poznawczo-motywacyjno-relacyjna (CMRT) 

W 1991 roku R.S. Lazarus zaproponował teorię poznawczo-motywacyjno-relacyjną 

(CMRT) emocji w sporcie41.  Według R.S. Lazarusa, element kognitywny w nazwie odnosi się 

do wiedzy i oceny tego, co dzieje się w rywalizacji (wiedza jest zarówno sytuacyjnym, jak i 

uogólnionym przekonaniem o tym, jak się rzeczy dzieją, ocena jest oceną osobistego znaczenia 

rywalizacji).  Motywacja odnosi się do dwóch powiązanych ze sobą elementów. Po pierwsze, 

jest to cecha charakterystyczna osoby – zmienna dyspozycyjna, którą wnosi się do każdej 

rywalizacji. Po drugie, skłonność do osiągnięcia celu musi być aktywowana przez wymagania, 

ograniczenia i zasoby, jakie dostarcza środowisko naturalne (tzn. musi istnieć odpowiednie 

środowisko do osiągnięcia tego celu).  Relacyjność sugeruje, że emocje dotyczą zawsze relacji 

między człowiekiem a otoczeniem, powodujących szkody lub korzyści. Emocje są tworzone 

przez relacje człowiek-środowisko, które zmieniają się w czasie i okolicznościach.  Główną 

przesłanką teorii jest to, że każda emocja obejmuje odrębny podstawowy temat relacyjny, który 

opisuje interakcję między jednostką a otoczeniem (patrz tabela 1). Podstawowym tematem 

relacji jest podsumowanie ocen, jakie jednostki dokonują przy szacowaniu ryzyka i zysków 

związanych z daną sytuacją. Jest to rozszerzenie poznawczej zasady mediacji w 

psychologicznej teorii stresu, a mianowicie, że przyczyną reakcji stresu nie jest sam 

środowiskowy „stresor”, ale jego znaczenie w ocenie osoby, która się z nim spotyka. 

                                                                 
41 R.S. Lazarus, From psychological stress to the emotions: a history of changing outlooks, Annual Reviews of 
Psychology, Vol.44 1993, s. 12. http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.ps.44.020193.000245 
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1.3.  Metody pomiaru  

Sportowiec dąży do osiągnięcia optymalnego poziomu pobudzenia i lęku w celu 

zwiększenia swojego potencjału. Ale jak to zrobić, skoro ludzie różnią się stylem reagowania 

na lęk i stres, cechami osobowości, stosowanymi mechanizmami obronnymi, odebranym 

wychowaniem, atmosferą otoczenia itp. Pomiar różnych konstrukcji związanych z lękiem i 

stresem wywołał spore kontrowersje w psychologii. Ogólnie, lęk można ocenić na poziomie 

poznawczym, przez samoocenę i ocenę przez innych oraz przez rejestrację parametrów 

fizjologicznych i wskaźników behawioralnych lub ekspresyjnych. Debata o tym, czy 

samoocena poziomu lęku, czy wskaźniki psychofizjologiczne są bardziej odpowiednie jest 

wciąż aktualna w psychologii i psychologii sportu. R. Martens, opracowując Sport Competition 

Anxiety Test uważał, że samoocena wskazuje więcej na temat stanu pobudzenia sportowca, niż 

jakikolwiek zestaw wskaźników fizjologicznych42. Natomist D.M. Landers, M.Q. Wang i P. 

Courtet zasugerowali, że fizjologiczne mierniki lęku są bardziej czułym wskaźnikiem wpływu 

niepokoju na wydajność, niż samoocena43. 

1.3.1. Pomiary fizjologiczne 

Ponieważ lęk jest analogiczny do reakcji strachu, więc ma silne podstawy fizjologiczne, 

związane z aktywacją autonomicznego układu nerwowego. Ta aktywacja powoduje takie 

typowe objawy lęku, jak podwyższone tętno, podwyższone ciśnienie krwi, szybki i płytki 

oddech. W sytuacjach stresowych organizm produkuje adrenalinę oraz noradrenalinę (tzw. 

katecholaminy) oraz kortyzol (glikokortykoid). Hormony te zwane hormonami stresu są 

produkowane są przez nadnercza, a następnie trafiają do krwi. Jako pierwszy wydzielany jest 

hormon stresu – adrenalina, zaś w przypadku stresu trwającego dłużej niż 10 minut rozpoczyna 

się wydzielanie kortyzolu. Mogą być mierzone wskaźniki biochemiczne: np. wskaźnik i 

katecholamin (noradrenaliny, dopaminy i adrenaliny) w ślinie44 i elektrofizjologiczne: np. 

elektroencefalograf (EEG) – rejestracja czynności bioelektrycznej mózgu, elektromiogra f 

(EMG) – napięte mięśnie oraz oporność skóry – spocone dłonie45. Jeśli takie wskaźniki 

                                                                 
42 R. Martens, Sport Competition Anxiety Test, Champaign 1977. 
43 D.M. Landers, M.Q. Wang, P. Courtet, Peripheral narrowing among experienced and inexperienced rifle 
shooters under low and high stress conditions, Research Quarterly 56, 1985, ss. 122-130. 
44 K. Rudnicki, A. Rutkowska, M. Wieczorek, Poziom katecholamin w ślinie podczas stresu egzaminacyjnego i 
wysiłku poznawczego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica 19, 2015, ss. 89-107. 

https://www.researchgate.net/publication/305296541_Poziom_katecholamin_w_slinie_podczas_stresu_egza
minacyjnego_i_wysilku_poznawczego 
45 O możliwościach takich pomiarów świadczą również prowadzone badania  naukowe, np. projekt NCBR 

„BIOSIP - Mikroukładowa technologia pomiaru parametrów psychofizjologicznych w warunkach 
dynamicznych”. http://www.imio.pw.edu.pl/index.php/78-biosip 
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mogłyby być wygodnie mierzone, ułatwiałoby to badania lęku i stresu, ponieważ pomiary są 

stosunkowo niewrażliwe na skłonność ludzi do „fałszowania” pomiaru, tak aby mogli 

zaprezentować się w maksymalnie pożądanym świetle (tendencja określana jako „społeczne 

pragnienie”). Zalety, jakie pomiary fizjologiczne przynoszą badaniom nad lękiem można 

zdefiniować jako: usunięcie słabych punktów środków samoopisowych. Pomiary nie są 

podatne na „społeczne pragnienie” lub zależą od umiejętności ekspresji werbalnej. Można je 

oceniać w sposób ciągły, równolegle do zachowania. Pozostają jednak również słabości. Być 

może najczęściej przytaczanym zastrzeżeniem są różne wskaźniki fizjologiczne, takie jak 

częstość akcji serca46 i potencjał czynnościowy w elektromiogramie, z których oba są 

wskaźnikami pobudzenia generycznego i często pokazują tylko nieznaczne korelacje między 

sobą.47 Ponadto, chociaż fizjologiczne skutki uboczne procesów emocjonalnych można 

zmierzyć obiektywnie, to występują sytuacje, w których naukowiec nie może wywnioskować 

pozytywnego lub negatywnego afektu. Oznacza to, że wzrost częstości akcji serca może 

wystąpić zarówno w kontekście emocji lękowych, jak i reakcji podniecenia. To, która z tych 

reakcji emocjonalnych występuje, zależy od poznawczej oceny sytuacji bodźca. 

Niestety, fizjologiczne pomiary lęku są stosunkowo rzadko stosowane w psychologii 

sportu z co najmniej pięciu powodów. Po pierwsze, nie ma jednego, powszechnie 

uzgodnionego fizjologicznego wskaźnika lęku. Po drugie, sportowcy różnią się pod względem 

sposobu, w jaki interpretują pobudzenie autonomiczne (tj. jako ułatwienie lub osłabienie ich 

działania), więc fizjologiczne wskaźniki lęku mają ograniczoną wartość. Po trzecie, te środki 

oceniają pobudzenie, a nie lęk. Po czwarte, fizjologiczne wskaźniki pobudzenia nie są ze sobą 

ściśle powiązane, co sugeruje, że nie wszystkie one mierzą ten sam konstrukt. Wreszcie, ocena 

fizjologiczna sportowców jest czasochłonna i niewygodna. Z tych powodów naukowcy 

zajmujący się psychologią sportową stosowali i stosują raczej samoocenę, niż fizjologiczne 

instrumenty do mierzenia stanów lękowych u sportowców.48 

                                                                 
46 Przykładowo firma Huawei, w swoich smartfonach, w aplikacji „Zdrowie”, do oceny poziomu stresu 
wykorzystuje zmiany tętna powiązane z modelami stresu. Pomimo, że Huawei posiada atest Instytutu 
Psychologii Chińskiej Akademii Nauk, to tak wykonane pomiary mają wyłącznie charakter poglądowy.  
47 Potwierdzenie tej tezy, także dla innych wskaźników można znaleźć np. w I. Grabarek, D. Roman-Liu, W. 

Choromański, P. Bartuzi, Wpływ obciążenia psychicznego na sprawność działania i  obciążenie mięśniowo -
szkieletowe operatora, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 78 Transport 2011.  
http://www.wt.pw.edu.pl/content/download/527/796/file/grabarek-roman-choromanski-bartuzi.pd 
48 A.P. Moran, Sport and Exercise Psychology. A Critical Introduction, Londyn 2005, ss. 75-76. 
https://pdfsecret.com/queue/sport-and-exercise-psychology_59f7343cd64ab20a7516330b_pdf?queue_id=-1 
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Pomiary poziomu stresu powinna wykonywać, analizować i opracowywać jedynie 

osoba do tego przygotowana – psycholog czy lekarz psychiatra w trakcie konsultacj i 

psychologicznej lub psychiatrycznej (osobisty kontakt w gabinecie). Do oceny poziomu można 

również zbadać poziom hormonu stresu (kortyzolu) we krwi. Warto nadmienić, że również 

cholesterol może być świetnym miernikiem poziomu stresu – część osób, które utrzymują 

odpowiednią dietę, cierpi na nadmiar cholesterolu we krwi z powodu stresu. 

W przypadku badania i analiz lęku i stresu u sportowców, prawdopodobnie najlepszą 

metodą jest posługiwanie się, specjalnie w tym celu opracowanymi, narzędziami badawczymi 

służącymi do pomiaru tych odczuć (nie wszystkie te narzędzia są ogólnodostępne). Zgodnie z 

wcześniejszymi teoretycznymi opisami lęku można wyróżnić miary lęku:  

a) podskala lęku somatycznego (ang. somatic anxiety), która odpowiada uczuciom napięcia 

i lęku,  

b) podskala zmartwienia (ang. worry), która odpowiada negatywnym oczekiwaniom 

związanym z zaangażowaniem w rywalizację,  

c) podskala pewności siebie (ang. self-confidence), uprawniające do pozytywnych 

oczekiwań z udziału w rywalizacji,  

d) współczynnik procesów poznawczych (ang. cognitive process factor), który składa się z 

aspektów procesów poznawczych, takich jak: uwaga, poznanie, myślenie, pamięć i 

rozwiązywanie problemów podczas doświadczeń lękowych,  

e) globalny czynnik lęku (ang. global anxiety factor). 

W konsekwencji, niniejsza praca skoncentruje się na kwestionariuszach jako głównych 

narzędziach oceny reakcji lękowej. Poniżej opisano w kolejności chronologicznej powstawania 

kilka z nich. 
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1.3.2. STAI, STICSA 

W pierwszych latach kształtowania się badań nad lękiem przedstartowym w psychologii 

sportu psychologowie korzystali ze STAI (ang. State-Trait Anxiety Inventory), np. R. Martens, 

D.L. Gill i T.K. Scanlan49) opracowanego w 1970 roku przez C. Spielbergera, R.L. Gorsucha i 

R.E. Lushene, P.R. Vagg, G.A. Jacobsa50. STAI ma odrębne skale lęku dla stanu lęku (SAI) i 

cechy lęku (TAI) i składa się z 40 pytań, na które odpowiada się na zasadzie samoopisu odczuć. 

Skala odpowiedzi STAI jest oparta na 4-punktowej skali Likerta. Wyższe wyniki są dodatnio 

skorelowane z wyższymi poziomami lęku. Niski poziom lęku wskazuje na spokój i pogodę, 

wyniki pośrednie wskazują na umiarkowany poziom napięcia i nerwowości, wysokie wyniki 

odzwierciedlają intensywne obawy i strach, zbliżając się do paniki. C. Spielberger 

argumentował, że wyniki badań psychologii sportu dostarczają dowodów, że SAI jest czułym 

wskaźnikiem zmian poziomu lęku wytwarzanych przez praktykę w porównaniu do rywalizac j i, 

aktywności fizycznej, postrzeganego lub doświadczonego sukcesu lub porażki oraz poziomu 

konkurencji.  

SAI ma ograniczone użycie do analizy poziomu lęku przedstartowego, ze względu na 

brak związku z konkretnymi sytuacjami sportowymi. 

W 2000 roku M.J. Ree, C. MacLeod, D. French, V. Locke rozwinęli STAI i opracowali 

STICSA (ang. State–Trait Inventory for Cognitive and Somatic Anxiety).51 STICSA replikuje 

format niezależnych skal stanu i cechy lęku ze STAI. Każda ze skal składa się z 21 elementów 

samoopisowych reprezentujących wymiary lęku poznawcze (10 pozycji) i somatyczne (11 

pozycji). Część STICSA odpowiedzialna za stan lęku ocenia, w jaki sposób respondenci „czują 

się teraz, w tej chwili, nawet jeśli teraz nie jest tak, jak zwykle się czują”, podczas gdy STICSA 

dotycząca cechy lęku pyta respondentów „ogólnie, jak często stwierdzenie jest prawdziwe w 

stosunku do Ciebie”. Respondenci oceniają każde stwierdzenie w 4-punktowej skali Likerta. 

Podstawowym ulepszeniem STICSA było zaprojektowanie jego struktury. Zamiast odróżniać 

lęk obecny i lęk nieobecny (jak w STAI), STICSA rozdziela objawy lęku poznawcze i 

somatyczne. Rozróżnienie somatycznych i poznawczych symptomów lękowych było w 

                                                                 
49 R. Martens, D.L. Gill , T.K. Scanlan, Competitive trait anxiety, success -failure and sex as determinants of motor 
performance. Perceptual and Motor Skil ls, 43 1976, ss. 1199-1208. 
https://pdfs.semanticscholar.org/4366/a8104a62df3663bf8c47b28b21b7499922d4.pdf, dostęp 03.04.2017. 
50 http://www.apa.org/pi/about/publications/caregivers/practice-settings/assessment/tools/trait-state.aspx, 
dostęp 03.04.2017. 
51 M.J. Ree, C. MacLeod, D. French, V. Locke, The State–Trait Inventory for Cognitive and Somatic Anxiety: 

Development and validation. Poster session presented at the annual meeting of the Association for the 
Advancement of Behavior Therapy, New Orleans  2000. 
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przeszłości adaptowane do innych kwestionariuszy lęku, ale STICSA zaprojektowano tak, aby 

lepiej rozróżniać objawy lęku i depresji, aby zapewnić dokładniejszą ocenę czystego lęku. 

Oznacza to, że został zaprojektowany jako miara lęku o dobrej trwałości dyskryminacyjnej, 

która sprzyjała objawom stosunkowo unikalnym dla lęku (np. pobudzenie fizjologiczne i myśli 

lękowe) oraz niespecyficznym nieswoistym objawom lub objawom charakterystycznym dla 

depresji.52  

Poszczególne skale mają poniżej przedstawioną postać (Rys. 8 i Rys. 9). 

Rysunek 8. Skala 1 - Twój nastrój w tej chwili. Źródło: D.F. Grös, M.M. Antony, L.J. Simms, 
R.E. McCabe, Psychometric Properties of the State–Trait Inventory for Cognitive and Somatic 

Anxiety (STICSA): Comparison to the State–Trait Anxiety Inventory (STAI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
52 D.F. Grös, M.M. Antony, L.J. Simms, R.E. McCabe, Psychometric Properties of the State–Trait Inventory for 
Cognitive and Somatic Anxiety (STICSA): Comparison to the State–Trait Anxiety Inventory (STAI), Psychological 
Assessment, Vol. 19, No. 4, 2007, ss. 369 –381. 

http://people.uncw.edu/ogler/Experimental/Fall%2008%20Final%20Paper%20Resources/stai.pdf, dostęp 
03.04.2017. 
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Rysunek 9. Skala 2 - Twój nastrój w tej chwili. Źródło: D.F. Grös, M.M. Antony, L.J. Simms, 
R.E. McCabe, Psychometric Properties of the State–Trait Inventory for Cognitive and Somatic 

Anxiety (STICSA): Comparison to the State–Trait Anxiety Inventory (STAI). 

 

Otrzymane wyniki badania zostają poddane analizie przy pomocy statystyki opisowej, 

jednoczynnikowej analizy ANNOVA i analizie korelacji. 

1.3.3. SCAT 

W celu zmierzenia lęków związanych z rywalizacją sportowców R. Martens w 1977 

roku opracował test SCAT (ang. Sports Competitive Anxiety Test). R. Martens i jego 

współpracownicy  postrzegali lęk przedstartowy jako podniecenie, które jest nieprzyjemne lub 

negatywne i występuje przed rywalizacją. Według nich jest to negatywny stan emocjonalny, 

który charakteryzuje się uczuciem zmartwienia, nerwowości i obawą związaną z aktywacją 

ciała. W jaki sposób elitarni sportowcy są w stanie sprostać wyzwaniu w obliczu ostrej 

konkurencji? Badania pokazują, że pewność siebie odgrywa rolę w sposobie reagowania na 

objawy lęku podczas rywalizacji sportowej. Ludzie, którzy są pewni swoich umiejętnośc i, 

częściej reagują pozytywnie na pobudzenie i lęk i rozwijają się w czasie rywalizacji. Elitarni 

sportowcy często są tak skupieni na swoim zachowaniu, że interpretują pobudzenie jako 

ekscytację, a nie niepokój. Ogólnie rzecz biorąc, pewność siebie jest zazwyczaj najwyższa, gdy 

wierzy się w swoje umiejętności i ma poczucie, że odpowiednio przygotowało się do zawodów. 

Martwienie się i pewność siebie znajdują się na przeciwnych krańcach spektrum - kiedy 

pewność jest silna, ma tendencję do tłumienia trosk umysłu. 

Test SCAT zawiera 15 stwierdzeń, z których 10 ma za zadanie zmierzyć objawy 

związane z lękiem. SCAT ma osiem pozycji opisujących somatyczne objawy lęku i dwa 
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elementy opisujące poznawcze elementy lęku (które są oparte wyłącznie na obawach 

sportowców na temat niepowodzenia w działaniu). Tym samym test SCAT jest 

jednowymiarowym pomiarem CTA. Pięć elementów, które nie są punktowane, włącza się z 

analizy, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo błędu odpowiedzi. Standardowe stwierdzenia 

testu SCAT wymagają od respondentów określenia, jak „zwykle czują się podczas rywalizac j i 

sportowej”, a skala oceny obejmuje odpowiedzi: rzadko, czasami, często. Oryginalny test 

SCAT zawiera następujące stwierdzenia: 

1. Competing against others is socially enjoyable.  

2. Before I compete, I feel uneasy.  

3. Before I compete, I worry about not performing well.  

4. I am a good sport person when I compete. 

5. When I compete, I worry about making mistakes.  

6. Before I compete I am calm.  

7. Setting a goal is important when competing.  

8. Before I compete I get a queasy feeling in my stomach.  

9. Just before competing, I notice that my heart beats faster than usual.  

10. I like to compete in games that demand considerable physical energy . 

11. Before I compete I feel relaxed.  

12. Before I compete I am nervous. 

13. Team sports are more exciting than individual sports.  

14. I get nervous wanting to start the game.  

15. Before I compete I usually get uptight. 

Powyższe stwierdzenia można przetłumaczyć następująco: 

1. Rywalizacja z innymi cieszy się powszechnym uznaniem. 

2. Przed grą jestem niespokojny.  

3. Przed meczem obawiam się, że źle wypadnę.  

4. Jestem dobrym sportowcem podczas zawodów.  

5. Obawiam się, że popełnię błędy w trakcie meczu.  

6. Przed grą jestem spokojny.  

7. Stawianie sobie celów jest ważne podczas rywalizacji sportowej.  
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8. Przed meczem czuję mdłości w żołądku.  

9. Chwilę przed startem moje serce bije szybciej niż zwykle.  

10. Lubię rywalizować w grach, które wymagają ode mnie dużo wysiłku fizycznego.  

11. Przed meczem czuję się zrelaksowany. 

12. Przed grą czuję się podenerwowany. 

13. Sport drużynowy jest bardziej ekscytujący niż rywalizacja indywidualna. 

14. Jestem zdenerwowany, oczekując na rozpoczęcie gry.  

15. Przed meczem czuję się spięty.53 

System punktowania udzielonych odpowiedzi w teście SCAT jest następujący: 

 odpowiedzi na stwierdzenia z pozycji 1, 4, 7, 10 i 13 są elementami wypełniającymi 

używanymi w celu ukrycia istotnych elementów testu i należy je pominąć, ponieważ nie 

będą wykorzystywane do punktowania, 

 odpowiedzi na stwierdzenia z pozycji 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14 i 15 są punktowane w następujący 

sposób: rzadko = 1 pkt, czasami = 2 pkt, często = 3 pkt,  

 w przypadku odpowiedzi na stwierdzenia z pozycji 6 i 11 punktacja jest odwrotna: rzadko 

= 3 pkt, czasami = 2 pkt, często = 1 pkt.  

Końcowy wynik uzyskuje się sumując wartości 10 istotnych wskazań. Tym samym 

wynik testu SCAT – indeks lęku – może wahać się od niskiego 10, do wysokiego 30.  

1.3.4. SAS, SAS-2 

W 1990 r. poznawczo-afektywne modele lęku i ustalenia empiryczne dotyczące 

zróżnicowanych zwiastunów i następstw lęku poznawczego i somatycznego skłoniły do 

opracowania nowej, specyficznej dla sportu, wielowymiarowej miary cechy lęku – SAS (ang. 

Sport Anxiety Scale)54. Opracowana i zweryfikowana krzyżowo za pomocą zarówno 

eksploracyjnej, jak i potwierdzającej analizy czynnikowej, 21-punktowa SAS mierzy 

indywidualne różnice w lęku somatycznym (9 pozycji) oraz w dwóch aspektach lęku 

poznawczego, a mianowicie niepokoju (7 pozycji) i opisu koncentracji (5 pozycji). Skala 

                                                                 
53 Przykład tłumaczenia za D. Borek-Chudek, Intensywność i  ocena lęku sportowego w kontekście poziomu 
osiągnięć sportowych, Przegląd Psychologiczny, Tom 55, Nr 1 2012, s. 76. 
54 R.E. Smith, F.L. Smoll, R.W. Schutz, Measurement and correlates of sport-specific cognitive and somatic trait 
anxiety: The sport anxiety scale. Anxiety Research, 2(4) 1990, ss. 263-280. 
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wykorzystuje czteropunktową skalę Likerta dla odpowiedzi, od jednego (wcale) do czterech 

(bardzo często). Oryginalny test SAS zawiera następujące stwierdzenia: 

1. I feel nervous. 

2. During competition, I find myself thinking about unrelated things. 

3. I have self-doubts. 

4. My body feels tense. 

5. I am concerned that I may not do as well in competition as I could. 

6. My mind wanders during sport competition. 

7. While performing, I often do not pay attention to what’s going on. 

8. I feel tense in my stomach. 

9. Thoughts of doing poorly interfere with my concentration during.  

10. I’m concerned about choking under pressure.  

11. My heart races.  

12. I feel my stomach sinking.  

13. I’m concerned about performing poorly.  

14. I have lapses of concentration during competition because of nervousness.  

15. I sometimes find myself trembling before or during a competitive event.  

16. I’m worried about reaching my goal.  

17. My body feels tight. 

18. I’m concerned that others will be disappointed in my performance.  

19. My stomach gets upset before or during a competitive event.  

20. I’m concerned I won’t be able to concentrate.  

21. My heart pounds before competition.55  

                                                                 
55 http://www.topendsports.com/psychology/sas.htm 
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System punktowania odpowiedzi jest następujący: wcale = 1, nieco = 2, umiarkowanie 

= 3, bardzo często = 4. Wynik obliczany jest przez zsumowanie wszystkich liczb, 

odpowiadających zakreślonym odpowiedziom i wybranym kategoriom skali.  

Wynik niepokoju: suma stwierdzeń z pozycji: 3, 5, 9, 10, 13, 16, 18. 

Wynik zakłócenia koncentracji: 2, 6, 7, 14, 20. 

Wynik lęku somatycznego: 1, 4, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 21. 

Test ten pomija możliwość, że może istnieć konceptualna różnica między obawami 

sportowca o niepowodzenie w działaniu a negatywną oceną społeczną.  

SAS-2 powstał w 2006 roku56, w celu dostosowania SAS dla dzieci i wyeliminowania 

zauważonych błędów. Oparty jest wciąż na wielowymiarowej teorii lęku, która ocenia zarówno 

somatyczne, jak i poznawcze objawy niepokoju podczas rywalizacji sportowej. Struktura 

czynnikowa SAS-2 składa się z trzech podskal: (1) somatycznego czynnika niepokoju, który 

ocenia fizjologiczne elementy hiperaktywacji, takie jak napięcie mięśni lub niepokój żołądka; 

(2) poznawcze podskale niepokoju, które oceniają obawy związane ze słabymi wynikami; oraz 

(3) zakłócenia koncentracji, które wykrywają trudności w skupianiu się na istotnych aspektach 

rywalizacji sportowej. Długość i treść stwierdzeń SAS-2 zostały dostosowane tak, aby były 

odpowiednie dla dzieci, a badania potwierdziły, że wykazują dobre właściwośc i 

psychometryczne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 

SAS-2 zawiera następujących 15 stwierdzeń: 

1. It is hard to concentrate on the game.  

2. My body feels tense. 

3. I worry that I will not play well. 

4. It is hard to me to focus on what I am supposed to do. 

5. I worry that I will let others down. 

6. I feel tense in my stomach. 

                                                                 
56 R.E. Smith, F.L. Smoll, S.P. Cumming, J.R. Grossbard, Measurement of multidimensional sport performance 

anxiety in children and adults: The Sport Anxiety Scale-2. Journal of Sport and Exercise Psychology, 28 2006, ss. 
479-501. 
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7. I lose focus on the game.  

8. I worry that I will not play my best. 

9. I worry that I will play badly. 

10. My muscles feel shaky. 

11. I worry that I will mess up during the game. 

12. My stomach feels upset.  

13. I cannot think clearly during the game.  

14. My muscle feels tight because I am nervous. 

15. I have a hard time focusing on what my coach tells me to do.57 

Wynik niepokoju: suma stwierdzeń z pozycji: 3, 5, 8, 9, 11. 

Wynik zakłócenia koncentracji: 1, 4, 7, 13, 15. 

Wynik lęku somatycznego: 2, 6, 10, 12, 14. 

Od czasu swojego rozwoju SAS okazał się przydatny dla badaczy w różnych 

kontekstach sportowych i wydaje się być wiarygodnym i miarodajnym wskaźnikiem lęku o 

zdolnościach poznawczych i somatycznych.  

1.3.5. CSAI, CSAI-2, CSAI-2R 

W wyniku badań walidacyjnych SCAT, pojawiła się potrzeba opracowania specyficzne j 

dla sportu skali stanu lęku. R. Martens, D. Bunon, F. Rivkin, J. Simon58 w 1980 roku opracowali 

zmodyfikowaną wersję SAI, która została nazwana Competitive State Anxiety Inventory 

(CSAI). Skala ta składała się z 10 pozycji z SAI, które miały zastosowanie do środowiska 

sportowej rywalizacji. Badania wykorzystujące CSAI potwierdziły, że jest to bardziej wrażliwa 

skala niż SAI do pomiaru stanu lęku w kontekście sportowym. Pomimo, że wykorzystanie skali 

CSAI nie było tak rozpowszechnione, jak użycie SCAT, wiele badań wykorzystujących CSAI 

                                                                 
57 Y. Ramis, C. Viladrich, C. Sousa, C. Jannes, Exploring the factorial structure of the Sport Anxiety Scale-2: 

Invariance across language, gender, age and type of sport, Psicothema, Vol. 27, No. 2 2015, s. 176. 
https://pdfs.semanticscholar.org/4405/2789702cc644f5a8d59f00ad0a5b524aec55.pdf  
58 R. Manens, D. Bunon, F. Rivkin, J. Simon, Reliability and validity of the Competitive State Anxiety Inventory 

(CSAI) [w:] C.H. Nadeau, W.C. Halliwell, K.M. Newell , G.C. Robens (red.), Psychology of Motor Behavior and 
Sport, Champaign 1980, ss. 91-99. 
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dostarczyło dowodów na istotną zależność między lękiem poznawczym i lękiem somatycznym 

w sytuacjach rywalizacji. CSAI wkrótce został zastąpiony przez CSAI-2. 

Autorzy CSAI szybko odpowiedzieli na rosnącą świadomość, że jednowymiarowa 

konceptualizacja odpowiedzi na stan lęku przedstartowego stała się przestarzała.  

CSAI-2R (ang. Revised Competitive State Anxiety Inventory-2) do badania 

intensywności stanu współzawodnictwa sportowego w trzech komponentach: lęku 

somatycznego i poznawczego oraz wymiaru pewności siebie. Zadaniem zawodników była 

ocena odczuwanych objawów pobudzenia jako pozytywnych, czyli mobilizujących ich do 

podjęcia walki sportowej lub negatywnych, czyli deprymujących i dezorganizujących 

podejmowane przez nich czynności. Pomiaru wymiaru oceny stanu lęku dokonuje się na 

podstawie skali 5-stopniowej (od +2 do -2), za pomocą której zawodnik może określić 

odczuwany lęk w kategoriach mobilizujący–deprymujący oraz skali odczuwania (1-4): wcale 

nie, raczej nie, raczej tak, zdecydowanie tak.  

Wersja polska testu CSAI-2R przedstawia się następująco (rys. 10): 

Rysunek 10. Kwestionariusz polskiej wersji testu CSAI-2R. Źródlo: D. Borek-Chudek, Intensywność 
i ocena lęku sportowego w kontekście poziomu osiągnięć sportowych, Przegląd Psychologiczny, Tom 

55, Nr 1 2012, s. 77. 
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1.3.6.  Inne rodzaje kwestionariuszy 

W literaturze tematu spotkać można jeszcze inne rodzaje kwestionariuszy mierzących 

poziom lęku i stresu w czasie rywalizacji sportowej, np.: 

 Physical Activity and Sport Anxiety Scale (PASAS)59 – 16-punktowy kwestionariusz 

samoopisowy, który uwzględnia ocenę miernika społecznego niepokoju w aktywności 

fizycznej i sporcie. Badania wskazują, że lęk społeczny jest wyzwalany u sportowców, 

co może skutkować zmniejszoną aktywnością fizyczną. Według P.J. Norton, D.A. 

Hope, J.A. Weeks żadna inna miara lęku społecznego nie wydaje się oceniać lęku 

społecznego w aktywności fizycznej lub sportowej.  

 Competitve State-Sport Confidence Inventory60 – formularz ocenia stopień pewności, że 

w danym momencie osoby mają zdolność do odniesienia sukcesu w sporcie. Składa się z 

dwóch 13 stwierdzeniowych tabel i jest oceniany na 9-punktowej skali typu Likerta. 

 Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ)61 – kwestionariusz służy do 

zmierzenia orientacji na zadanie lub ego w kontekście sportowym, składa się z 13 pytań 

ocenianych za pomocą 5-punktowej skali Likerta. 

 Flow State Scale (FSS, FSS-2)62 – kwestionariusz służy do oceny pozytywnego stanu 

empirycznego. Składa się z 36 pozycji ocenianych w 5-stopniowej skali. Istnieje 9 

podskal, które mają od 4-20 pozycji. 

 Test of Performance Strategies (TOPS, TOPS-2)63 – kwestionariusz został 

zaprojektowany w celu oceny ośmiu strategii psychologicznych stosowanych w 

zawodach sportowych. Obszary te obejmowały: aktywację, automatyzm, kontrolę 

                                                                 
59 P.J. Norton, D.A. Hope, J.A. Weeks, The physical activity and sport anxiety scale (PASAS): Scale development 
and psychometric analysis. Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 17(4)  2004, ss. 363-382. 
60 R. Vealey,  Conceptualization of sport-confidence and competitive orientation: Preliminary investigation and 

instrument development, Journal of Sport Psychology, 8  1986, ss. 221-246. 
https://sportspsych.wikispaces.com/file/view/Vealey+1986+sport+confidence.pdf 
61 J.L. Duda, Relationship between task and ego orientation and the perceived purpose of sport among high 

school athletes, Journal of Sport and Exercise Psychology, 11 1989, ss. 318-335. 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.836.1143&rep=rep1&type=pdf  
62 S.A. Jackson, H.W. Marsh, Development and Validation of a Scale to Measure Optimal Experience: The Flow 
State Scale, Journal Of Sport & Exercise Psychology, 18 1996, ss. 17-35. 

https://pdfs.semanticscholar.org/553c/9421dbb9d23735b0936e3743eaa021f0b4f4.pdf  
63 L. Hardy, R. Roberts, P. Thomas, S.M. Murphy, Test of Performance Strategies (TOPS): Instrument refinement 
using confirmatory factor analysis, Psychology of Sport and Exercise, 11(1) 2010, ss. 27-35. 

https://www.researchgate.net/publication/222913807_Test_of_Performance_Strategies_TOPS_Instrument_re
finement_using_confirmatory_factor_analysis 
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emocjonalną, wyznaczanie celów, obrazowanie, negatywne myślenie, relaksację i samo-

rozmowę. Skala składa się z 64 elementów. 

Znaczenie i wykorzystanie tych kwestionariuszy jest jednak znacznie mniejsze niż 

wcześniej wspomnianych. 

1.3.7. Podsumowanie rozdziału 

Wczesne modele emocjonalno-wykonawcze konceptualizowały relację emocja-

wykonawstwo w rywalizacji sportowej jako serię dwuwymiarowych relacji. Jednak istniejące 

interakcje pomiędzy różnymi składnikami emocji lub pomiędzy emocjami sprawiają, że 

zrozumienie tej złożonej dziedziny badań nie zawsze jest jednoznaczne. 

Spośród wielu metod pomiaru   poziom lęku i stresu przedstartowego, ze względu na 

swoją prostotę i częste wykorzystywanie na wyróżnienie zasługuje  kwestionariusz SCAT.
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Rozdział 2. Rozwój inteligencji emocjonalnej w adolescencji 

Psychologiczne, społeczne i fizyczne procesy rozwojowe wywierają potężny wpływ na 

udział w sporcie, definiowany ogólnie jako zaangażowanie, uczenie się i osiąganie wyższego 

poziomu w sporcie. Zrozumienie tych procesów i trajektorii rozwojowych dzieci i młodzieży 

pomaga trenerom pracować efektywniej z młodymi sportowcami. Zarówno czynnik i 

wynikające z dojrzewania, jak i środowiskowe wpływają na postępujący rozwój dzieci i 

młodzieży. Biologiczne i doświadczalne czynniki dojrzewania wymagają uwzględnienia jako 

elementy skutecznego wytwarzania umiejętności sportowych, a fizyczne i społeczno-kulturowe 

czynniki otoczenia mogą być wykorzystane tak, aby zmaksymalizować pozytywne fizyczne, 

umysłowe i społeczne zyski związane z udziałem w programach sportowych. Chociaż szeroki 

zakres psychologii rozwojowej obejmuje zmiany wzrostu i zachowań ludzkich w całym okresie 

życia, w niniejszym rozdziale przedstawione zostaną niektóre zagadnienia psychologii 

rozwojowej dotyczące okresu dzieciństwa i dorastania, ponieważ są to lata kształtujące rozwój 

większości umiejętności sportowych.  

2.1.  Definicje adolescencji 

Okres dorastania, określany również, jako okres adolescencji, to czas, gdy w życiu 

człowieka dochodzi do wielu przemian, zarówno tych o charakterze biologicznym, 

społecznym, jak i emocjonalnym. Okres ten bywa porównywany do pomostu, przez który dana 

osoba przechodzi od dzieciństwa ku dojrzałości. Dojrzałość, jest natomiast definiowana, jako 

„stan dorosłości, zakończonego wzrostu, funkcjonowania wykorzystującego pełnię 

możliwości”64. 

W swojej Psychologii Akademickiej (Tom 1) Doliński i Strelau zaznaczają, że okres 

adolescencji jest znaczący jeżeli chodzi o rozwój i kształtowanie osobowości. Podkreślają 

również, że ma to znaczący wpływ na późniejsze osiągnięcia naukowe, akademickie oraz 

życiowe.65 Wszystkie te osiągnięcia mają znaczący wpływ na sukces w sporcie oraz będą 

definiować końcowy efekt pracy zawodnika (zarówno w okresie adolescencji jak i wczesnej 

dorosłości). 

Adolescencja to okres dorastania, między dzieciństwem a dorosłością, przypadający 

między 11-12 a 17-21 rokiem życia, charakteryzujący się nasilonymi zmianami fizycznymi i 

                                                                 
64 A.S. Reber, Słownik psychologii, tłum. B. Janasiewicz-Kruszyńska, Wyd. PWN, Warszawa 2002, s. 148. 
65 D. Doliński, J. Strelau, Psychologia akademicka. Tom 1, Wyd. GWP, Gdańsk 2020, s. 810 -812. 
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psychologicznymi, które mają charakter dynamicznego procesu, uwarunkowanego w dużym 

stopniu sytuacją socjokulturową i ekonomiczną. Czas trwania „trudnego okresu” zależy 

również od płci i indywidualnych cech jednostki, a także od warunków środowiskowych. W 

okresie tym pojawia się lub uaktywnia popęd płciowy oraz szereg nowych zainteresowań 

(społecznych, zawodowych). Przede wszystkim jest to jednak okres odkrywania własnych 

potencjałów i kierunków rozwoju, kształtowania własnego ego, systemu wartości i 

światopoglądu wraz z nieodpartą potrzebą osiągnięcia subiektywnie rozumianej wolności i 

autonomii, niekiedy błędnie (aż do przypadków patologicznych) realizowanej przez odrzucanie 

i negowanie autorytetów oraz związanych z nimi instytucji. Pojawia się w tym okresie wiele 

zaburzeń emocjonalnych, m.in.: wybuchowość, wahania nastroju, niekiedy myśli samobójcze, 

częste zachowanie agresywne, nasilone zwłaszcza w sytuacjach grupowych (subkultura). Okres 

ten charakteryzuje ponadto łatwość ulegania wpływom, także negatywnym, oraz nasilone 

tendencje do uzależnień. 

To w okresie dorastania, człowiek doświadcza różnego rodzaju zmian w jego  

wyglądzie, jak również tych, które mają miejsce w obszarze jego emocji. W omawianym 

okresie życia, ma miejsce wiele istotnych procesów oraz zmian rozwojowych, takich jak 

(Brzezińska i in, 2008, s. 253): 

 poszukiwanie tożsamości płciowej,  

 proces dojrzewania społecznego, emocjonalnego oraz intelektualnego,  

 poszukiwanie tożsamości osobistej, jak i grupowej,  

 tworzenie własnej filozofii życia, 

 akceptacja własnego sposobu funkcjonowania,  

 akceptacja zmian zachodzących we własnym wyglądzie, 

 poszukiwanie swojej społecznej, jak również indywidualnej autonomii66. 

M. Czerwińska-Jasiewicz zwraca uwagę, że główne przemiany psychiczne zachodzą w 

sferach: 

1. myślenia, 

2. osobowości, 

3. rozwoju społecznego, 

4. w innych sferach.67 

                                                                 
66 A. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka; B. Ziółkowska, Okres dorastania. Jak 

rozpoznać ryzyko i  jak pomagać? [w:] red. A. Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka, Gdańsk 2005, s. 58. 
67 M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia, Difin 2015 , s. 46. 
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W okresie adolescencji młodzi ludzie wchodzą w nowe relacje społeczne, budują 

partnerskie relacje, wchodzą w związki. Wszystkie te procesy mogą być dla nich dużym 

wyzwaniem, dlatego też okres ten bywa również czasem, w którym poszukują oni 

prawidłowych rozwiązań, ale w zawiązku z tym popełniają również różnego rodzaju błędy. 

Jednym z obszarów, w których dziecko dojrzewa w okresie dorastania są procesy 

poznawcze, wskutek których zaczyna ono być zdolne do myślenia w sposób formalny, 

określany także, jako hipotetyczno-dedukcyjny68. Przejawia się to, m.in. w zdolności do 

rozumowania i myślenia w kategoriach wydarzeń i przedmiotów, w których się nie 

uczestniczyło, których się nie widziało, a także do wyobrażania ich sobie69. W tym też okresie 

pojawia się u dziecka zdolność do myślenia refleksyjnego, wyrażania krytyki, która daje mu 

możliwość formułowania własnych opinii, analizowania plusów i minusów różnego rodzaju 

sytuacji. Kształtuje się wówczas również zdolność do myślenia dedukcyjnego70.  

Z rozwojem poznawczym w okresie adolescencji związany jest również rozwój 

społeczny. W związku z tym, że zwiększają się zdolności poznawcze człowieka, jest on także 

w stanie, w większym stopniu, kierować swoimi interakcjami w przestrzeni społecznej71.  

Charakterystyczne dla omawianego okresu życia jest to, że obok rodziny, coraz więk szą 

rolę zaczynają odgrywać także rówieśnicy. To właśnie oni pomagają w przejściu pomiędzy 

życiem pod opieką rodziców, do samodzielnego, niezależnego, dorosłego życia72.  

Szczególnie interesujący z perspektywy niniejszej pracy jest rozwój emocjonalny 

człowieka w okresie adolescencji. Należy zauważyć, że omawiany okres określany jest w 

literaturze jako faza negatywna. Wynika to z faktu, iż to właśnie wówczas w funkcjonowaniu 

młodych ludzi dochodzi do głosu wiele negatywnych, często skrajnych emocji, które wpływają 

na to, że młodzież jest wówczas w silny sposób pobudzona. Pojawia się chwiejność 

emocjonalna, a jednocześnie dużo mniejsza umiejętność kontrolowania uczuć. Powodem tego 

rodzaju sytuacji jest to, że młodzi ludzie muszą podejmować w tym okresie coraz trudniejsze 

wyzwania. Jednocześnie w kontaktach z rówieśnikami doświadczają oni coraz bardziej 

trudnych sytuacji.73 

                                                                 
68 J. Piaget, B. Inhelder, Psychologia dziecka, Wrocław 1999, s. 97 . 
69 J. Piaget, Studia z psychologii  dziecka, Warszawa 2006, s. 102. 
70 H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 1998, s. 47. 
71 H.R. Schaffer, Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, Kraków 2006, s. 39. 
72 K. Figes, Te straszne nastolatki, Kraków 2002, s. 82. 
73 K. Appelt, A. Brzezińska, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka, Gdańsk 2019, s. 193  



44 
 

Należy zaznaczyć również fakt, iż w okresie dorastania dochodzi do rozwoju różnego 

rodzaju uczuć i emocji towarzyszących różnego rodzaju sytuacjom społecznym. Zaliczyć 

można do nich emocje takie jak: 

 wstyd,  

 nienawiść,  

 zazdrość,  

 gniew, 

 lęk.  

Ponad to, w okresie tym rozwijają się różnego rodzaju uczucia wyższe, w tym 

patriotyczne, moralne, estetyczne, co związane jest rozwojem możliwości intelektualnych oraz 

gromadzeniem doświadczeń społecznych.  

Warto podkreślić także, iż istotnym wymiarem procesu dorastania jest to, że to właśnie 

wówczas dochodzi do kształtowania się tożsamości jednostki. Jest to określane mianem 

najważniejszego zadania, które realizowane jest w okresie dorastania człowieka (Brzezińska i 

in., 2005, s. 58).  Na poczucie tożsamości danej osoby składają się: 

 poczucie odrębności od otoczenia, 

 poczucie własnej spójności, 

 poczucie niezmienności,  

 poczucie ciągłości.  

D. Musiał opisała, za E. Hilgard, tożsamość jako „poczucie łączności z przeszłośc ią, 

teraźniejszością oraz wizja siebie w przyszłości”74. 

Proces kształtowania się tożsamości w okresie adolescencji przebiega w kilku 

zasadniczych etapach. Erik H. Erikson opisał go w następujący sposób: 

„W terminach psychicznych formacja tożsamości obejmuje proces jednoczesnej 

refleksji i obserwacji – proces, który ma miejsce na wszystkich poziomach umysłowego 

funkcjonowania. W procesie tym, jednostka dokonuje oceny siebie. Najpierw w świetle tego, 

co i w jaki sposób sądzą o niej inni, którzy porównują ją ze sobą. Zarazem jednostka osądza ich 

                                                                 
74 D. Musiał, Kształtowanie tożsamości w adolescencji, Studia z psychologii w KUL, Tom 14, Wyd. KUL, Lublin 
2008, s. 80. 
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sposób oceniania przez to, jak sama postrzega siebie na tle innych i w odniesieniu do typologii, 

którą ona sama uznaje za znaczącą”75 (Erikson, 1968, s. 57). 

W okresie dorastania dochodzi często do kryzysu poczucia tożsamości, który poprzedza 

fazę dojrzałości psychospołecznej. Kryzys ten związany jest z potrzebą człowieka w zakresie 

postrzegania siebie w kategoriach członkach społeczeństwa, a tym samym potrzebą 

samookreślenia. W procesie tym dochodzi do odróżniania siebie i innych osób oraz 

postrzegania samego siebie, jako indywidualnej jednostki. Charakterystyczne dla młodego 

człowieka jest w tym okresie zadawanie sobie pewnych pytań, takich jak: 

 kim jestem? 

 kim mógłbym być? 

 kim powinienem być? 

 jak postrzegają mnie inni w stosunku do tego, co sam o sobie myślę? 

 w jaki sposób mogę wykorzystać posiadane przez siebie umiejętności? 76 

Kryzys tożsamości w okresie adolescencji związany jest z tym, że młodzi ludzie 

wynoszą ze swojego środowiska rodzinnego pewne elementy swojej tożsamości. W wyniku 

różnego rodzaju zmian, których doświadczają, część z nich zostaje przez nich 

zakwestionowana. Muszą oni na nowo przepracować swoją dotychczasową identyfikację. 

Skutkuje to u nich poczuciem zagubienia, a nawet odtrącenia. Tymczasem, pomimo, że młody 

człowiek nie wie często kim chciałby być, to jednak posiada świadomość tego, że chciałby być 

kimś innym, niż dotąd. W miarę upływu czasu widzi on dla siebie coraz więcej perspektyw , 

jednak nie jest w stanie dokonać szybkiego wyboru jednej z nich. 

Wskazuje się, że kryzys tożsamości jaki towarzyszy młodym ludziom w omawianym 

okresie jest zjawiskiem naturalnym. Tym nie mniej, może on przebiegać w burzliwy sposób 

zwłaszcza w sytuacji, gdy na wcześniejszych etapach rozwoju nie zostały rozwiązane innego 

rodzaju kryzysy. Wówczas młody człowiek musi na nowo zmierzyć się z nimi, co dodatkowo 

pogłębia przeżywany przez niego kryzys tożsamości77. 

                                                                 
75 E.H. Erikson, Identify youth and crisis, Wyd. Norton and company, Nowy Jork 1968, s. 57. 
76 D. Musiał, Kształtowanie tożsamości w adolescencji, Studia z psychologii w KUL, Tom 14, Wyd. KUL, Lublin 
2008, s. 80. 
77 J. Mandrosz-Wróblewska, Tożsamość i  niespójność ja a poszukiwanie własnej odrębności, Wyd. Ossolineum, 
Wrocław 1988, s. 49. 
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Okresowi dorastania w życiu człowieka towarzyszy wiele zróżnicowanych emocji. 

Zagadnienie to omówiono w kolejnej części pracy. 

2.1.1. Podział adolescencji 

Istnieje wiele podziałów ludzkiego życia na okresy i podokresy. B. Harwas-Napierała i 

J. Trempała określają adolescencję jako okres pomiędzy średnim dzieciństwem a wczesną 

dorosłością – od około 10-12 do około 20-23 roku życia. Wyróżniają w nim również podokres 

wczesnej adolescencji, tj. wiek dorastania i podokres późnej adolescencji, tj. wiek 

młodzieńczy,78 rozdzielone zazwyczaj kryzysem tożsamości około 16 roku życia.79 W 

pierwszym podokresie dominują zmiany biologiczne i związane z nimi przemiany w sferze 

psychiki. W drugim podokresie następuje wyciszenie i stabilizacja w zakresie tych zmian. W 

sferze poznawczej następuje rozwój myślenia logicznego i abstrakcyjnego sprzyjający 

rozwojowi krytycznego myślenia. Pojawiają się konflikty młodzieży z dorosłymi wynikające z 

ich nieokreślonego statusu (adolescent nie jest już dzieckiem, ale nie jest jeszcze osobą 

dorosłą). Rodzice ciągle są kimś ważnym w życiu nastolatków, ale to rówieśnicy zaczynają 

określać normy, wartości i styl życia. Młodzież tworzy własną kulturę, poszerza wiedzę o nowe 

dziedziny i staje się bardziej zróżnicowana. W podokresie późnej adolescencji młodzież 

cechuje stabilizowanie się uczuć oraz tożsamości, a relacje z rodzicami stają się mniej 

konfliktowe. Zainteresowania młodzieży koncentrują się bardziej na osobistym życiu oraz 

przyszłej pracy zawodowej, a zaangażowania światopoglądowe i społeczno-polityczne są 

bardzo zróżnicowane. Zmiany wyglądu ciała młodych osób są oceniane jako ważniejsze 

bardziej przez dziewczęta niż przez chłopców. Dziewczynki chętniej łączą wygląd zewnętrzny 

z psychicznymi właściwościami. Łączą one także poczucie własnej wartości z relacjami 

interpersonalnymi oraz z własną popularnością i atrakcyjnością. Natomiast odwrotna sytuacja 

występuje u chłopców. Ich poczucie własnej wartości jest związane przede wszystkim z własną 

sprawnością fizyczną oraz osiągnięciami. W tym kontekście warto pamiętać, że osoby o niskiej 

samoakceptacji unikają współzawodnictwa, spontanicznego nawiązywania kontaktów 

społecznych czy pracy zespołowej, obawiają się ośmieszenia, wykazują skłonność do bierności 

społecznej, co z kolei ogranicza możliwość uzyskania uznania społecznego i popularności w 

                                                                 
78 B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka - część 2. Charakterystyka okresów życia  
człowieka, Warszawa 2004. 
79 Podobnie I. Obuchowska, Adolescencja, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju 

człowieka. Warszawa  2000, ss. 163-201. Maria Czerwińska-Jasiewicz wyróżnia 3 fazy, M. Czerwińska-Jasiewicz, 
Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życ ia, Difin 2015, ss. 42-43. 
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grupie. Ponadto osoby te są nadmiernie skoncentrowane na sobie i egocentryczne, cechuje je 

wysoki poziom lęku.80 

2.2. Rozwój emocji wśród młodzieży 

W okresie adolescencji następuje stopniowe przejście od zależności i niedojrzałości do 

względnej niezależności i dojrzałości. Dojrzewający ludzie muszą rozwijać umiejętnośc i 

niezbędne do przetrwania jako dorośli i rozmnażania się. Podczas tej fazy przejściowej 

zachodzi wielu zmian hormonalnych i fizjologicznych, takich jak uaktywnienie bodźców 

wzrostowych i dojrzewania płciowego. Następuje zwiększenie relacji towarzyskich z 

rówieśnikami, które mogą być zachowaniami adaptacyjnymi pomagającymi jednostkom 

rozwijać umiejętności społeczne (których będą potrzebować jako dorośli) i pomagają im 

przygotować się do przetrwania bez ochrony rodzicielskiej. Młodzież wykazuje również wzrost 

zainteresowania poszukiwaniem nowości i podejmowaniem ryzyka.  

W okresie dorastania rozwija się intensywnie metamyślenie, czyli refleksja nad 

własnym myśleniem.81 Daje to młodzieży szansę na korygowanie błędów własnego myślenia 

oraz ocenę jego przebiegu. Niestety w tym okresie specyficzną cechą jest nadmierne 

eksponowanie własnego punktu widzenia oraz nieumiejętność dostrzegania i oceny punktu 

widzenia innych osób (egocentryzm i decentracja w myśleniu)82. 

2.2.1.  Emocje w okresie dorastania 

Zagadnieniem szczególnie interesującym z perspektywy niniejszej pracy są emocje, 

które towarzyszą młodym ludziom w okresie adolescencji. W istniejących źródłach podkreśla 

się, że w początkowym okresie dorastania (12-14 lat) młodzi ludzie mają stosunkowo niewie lką 

kontrolę nad tym, jakich emocji doświadczają. Wynika to z faktu, iż w tym okresie  dochodzi 

do burzliwych zmian w ich życiu emocjonalnym, zarówno w obszarze jakościowym, jak i 

ilościowym. Młodzi ludzi doświadczają wówczas nowych uczuć, co przekłada się na znaczną 

intensywność oraz zmienność ich stanów emocjonalnych.  

Warto przywołać tu zdanie profesor Ireny Obuchowskiej, która stwierdziła, że: 

                                                                 
80 T. Bach-Oleasik, Lęk a obraz siebie u dorastającej młodzieży, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1992, nr 
1, s. 21-27; M. Dymek, Samoakceptacja drogą do sukcesu, Warszawa 1997, s.54. 
81 A. Jurkowski, Rozwój umysłowy i aktywność poznawcza, Warszawa 1986, s.38. 
82 M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia , Difin 2015, s. 69. 
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„Dorastający człowiek mocuje się nie tylko z samym sobą, z tym, co w nim nowe, nieznane i 

często niezrozumiałe, ale też z siłami działającymi na niego z zewnątrz”83. 

Z przywołanego wyżej fragmentu wnioskować można, że młodzi ludzie w okresie 

dorastania zmagają się nie tylko ze swoimi wewnętrznymi emocjami, lecz również z tymi, które 

powstają pod wpływem otoczenia, nowych sytuacji społecznych etc. 

Spośród wszystkich emocji towarzyszącym młodzieży wiele z nich powiązanych jest z 

różnymi formami aktywności pozaszkolnej. Trempała w Psychologii Rozwoju Człowieka 

wyróżnia trzy główne formy zajęć młodzieży poza obowiązkiem szkolnym: sport, rozrywkę i 

kontakty towarzyskie. Poza tymi wymienionymi dochodzą jeszcze praca i aktywność 

twórcza84. 

W okresie dorastania nastolatkowi towarzyszą również często emocje negatywne, co 

może prowadzić do różnego rodzaju podejmowanych przez niego impulsywnych, czy też 

nieprzemyślanych działań, czego skutkiem mogą być kolejne negatywne emocje, takie jak85: 

 smutek,  

 lęk,  

 gniew, 

 złość. 

Lęk przed samodzielnymi decyzjami, odpowiedzialnością czy też niepowodzeniami 

może skutkować gniewem, który leży u podstaw zachowań agresywnych86.  

Kolejne negatywne emocje takie jak złość, niechęć czy wręcz nienawiść, mogą być 

również kierowane wobec innych osób. Chęć zemsty, czy też odegrania się na kimś może być 

formą odreagowania na doznane niepowodzenia. Jedne z nich ustępują dość szybko. Inne 

natomiast, których podłożem są różnego rodzaju doświadczenia z przeszłości, mogą prowadzić 

wręcz do chronicznego lęku87. 

Opisana wyżej chwiejność, intensywność oraz żywiołowość stanów emocjonalnych 

może prowadzić do różnego rodzaju trudności, dotyczących m.in. określenia przez młodego 

                                                                 
83 I. Obuchowska, Dorastanie – między mocą a bezsilnością [w:] Z. Izdebski  (red.), Zagrożenia okresu dorastania, 

Zielona Góra 2008, s. 15. 
84 J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 280 -284 
85 J.C. Dobson, Emocje – czy można im ufać? Wydawnictwo Vocatio, Warszawa 1994, s. 145. 
86 I. Niewiadomska, Radzenie sobie ze stresem przez nieletnich, Roczniki Psychologiczne, 5 2002, ss. 145–159. 
87 M. Slavin, D. Kriegman, The adaptive design of the human psyche, Guilford Press, New York 1992, s. 27. 
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człowieka jego aspiracji zawodowych i życiowych, czy też systemu wyznawanych przez niego 

wartości. Konsekwencje te są tym bardziej odczuwalne, gdy dana osoba posiada za sobą pewne 

nierozwiązane kryzysy z przeszłości. Dotyczy to m.in. kryzysu dotyczącego jego autonomii w 

okresie wczesnego dzieciństwa88.   

Niekiedy zjawiska te oddziałują na podejmowane przez daną osobę zachowania 

adaptacyjne, które oddziałują na dalszy kierunek rozwoju jednostki, a także na jej decyzje w 

dorosłym życiu. Zachowania adaptacyjne są bowiem trwałymi regulatorami zachowań w 

relacjach pomiędzy jednostką a otoczeniem. Regulują one również równowagę wewnętrzną 

danej osoby. W przypadku, gdy na kształtowanie się zachowań adaptacyjnych w okresie 

dzieciństwa oraz dorastania będą wpływały różnego rodzaju nierozwiązane kryzysy z 

przeszłości, może to rzutować na całe życie danej osoby89. 

Wśród młodzieży w późniejszym etapie adolescencji (16-19 lat) widoczna jest coraz 

większa stabilność w zakresie siły jak również zmienności doświadczanych emocji. Wciąż 

jednak pojawiać się mogą emocje w obszarach, które są istotne dla młodzieży w tym w wieku, 

takich jak relacje społeczne, czy też sfera tożsamości. Coraz silniejszą rolę odgrywają też 

emocje abstrakcyjne, związane z moralnością, czy też relacjami interpersonalnymi. Młody 

człowiek w coraz większym stopniu uczy się kontrolować swoje emocje. Przechodzi on w tym 

okresie ze stanu emocjonalnego chaosu do stanu emocjonalnej równowagi.  

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż poziom emocjonalny danej osoby na omawianym 

etapie rozwoju w znacznym stopniu zależy od stanu, w jakim znajduje się jej ciało. Dotyczy to 

m.in. czynników hormonalnych, czy też poziomu zaspokojenia potrzeb. 

Ważną rolę w procesie dorastania nastolatka odgrywa tzw. moratorium, tzn. czas, w 

którym nie musi on jeszcze dokonywać jednoznacznych wyborów odnośnie swego 

światopoglądu, czy też odgrywania pewnej ustalonej roli społecznej90. Dzięki temu okresowi, 

młoda osoba może zdobyć doświadczenia w wielu różnych obszarach, jak również sytuacjach 

społecznych. W ten sposób może ona uświadomić sobie, różnego rodzaju posiadane przez 

siebie talenty, umiejętności, ale również różnego rodzaju ograniczenia. Ostatecznie dzięki 

okresowi moratorium, może wypracować, jak również wzmocnić w sobie poczucie kontroli 

                                                                 
88 M. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii  klinicznej i  osobowości. Metody diagnostyczne w 
badaniach dzieci i  młodzieży, Tom 6 (153–195), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005, s. 153. 
89 Ibidem, s. 297. 
90 K. Piotrowski, J. Wojciechowska, B. Ziółkowska, Rozwój nastolatka. Późna faza dorastania, Wyd. Instytut 
Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014, s. 15. 
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nad podejmowanymi przez siebie decyzjami. To natomiast w bardzo dużym stopniu wpływa 

stabilizująco na jej emocjonalny stan91. 

Erik H. Erikson stwierdził, iż w okresie moratorium „swobodne eksperymentowanie z 

rolą pozwala jednostce odnaleźć niszę, która jest jasno określona i wydaje się stworzona 

właśnie dla niej. W ten sposób młody dorosły zapewnia sobie poczucie wewnętrznej ciągłośc i 

i społecznej niezmienności, dzięki czemu połączy fakt, że był dzieckiem, z wizją tego, kim ma 

się stać oraz ponownie pogodzi własną koncepcję siebie z tym, jak rozpoznaje go jego 

społeczeństwo”92. 

Należy zwrócić również uwagę na fakt, że z rozwojem emocjonalnym nastolatka 

związane są różnego rodzaju ryzyka, które dotyczą przede wszystkim jego negatywnych 

emocji. Dzieje się tak m.in. w sytuacji, kiedy znajduje się on w stanie napięcia, w sytuacji zbyt 

dużych oczekiwań otocznia względem niego. Dzieje się tak również wtedy, gdy dana osoba 

wchodzi w okres dorastania posiadając niskie poczucie własnej wartości, czy też kompetencji. 

Sytuacja ta stwarza ryzyko, iż będzie ona cechowała się tymi przymiotami również w relacjach 

interpersonalnych, pełnieniu nowych ról społecznych etc. Może to również przekładać się na 

brak wiary młodego człowieka w pozytywny rezultat podejmowanych przez niego zadań oraz 

podważać sens ich podejmowania. Powodem tego rodzaj sytuacji może być m.in. brak 

odpowiedniego wsparcia ze strony dorosłych.  

W konsekwencji opisanych wyżej zjawisk młoda osoba może nieustannie 

rozpamiętywać oraz wracać do swych niepowodzeń, ich przyczyn oraz skutków. To natomiast 

może finalnie przełożyć się na pojawienie się u niej różnego rodzaju lęków, jak również 

zaburzeń o charakterze afektywnym93. Jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy może być także 

pojawienie się syndromu wyuczonej bezradności, przejawiającego się w poczuciu braku sensu 

podejmowania jakichkolwiek działań, w związku z przewidywaniem ich niepowodzenia. 

Dzieje się tak również wówczas, gdy dana osoba nie dostrzega związku przyczynowo-

skutkowego pomiędzy podejmowanymi przez nią działaniami, a pozytywnymi efektami jej 

wysiłków. Doświadczając wielokrotnych niepowodzeń, przestaje ona widzeń sens swojej 

aktywności.  

                                                                 
91 G. Caprara i  in., Emotional stability and affective self-regulatory efficacy beliefs: proofs of integration 
between trait theory and social cognitive theory. European Journal of Personality, 2013, 27, s. 145. 
92 E.H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, Zysk i  S-ka 2004, s. 108. 
93 K. Piotrowski, J. Wojciechowska, B. Ziółkowska, Rozwój nastolatka. Późna faza dorastania, Wyd. Instytut 
Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014, s. 17. 
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Z zagadnieniem tym związane jest tzw. myślenie ruminacyjne, oznaczające 

koncentrowanie się danej osoby na emocjach negatywnych, ich przyczynach oraz skutkach, bez 

jednoczesnego podejmowania starań w kierunku zmiany niekorzystnego nastroju.  

W istniejących źródłach podkreśla się, że myślenie ruminacyjne pogarsza funkcje 

poznawcze oraz koncentrację uwagi94. Jest to również myślenie bezcelowe, co oznacza, że jest 

ono pozbawione rezultatów oraz poznawczego zysku. Tym samym prowadzi ono do poczucia 

bezradności. Istotną konsekwencją myślenia ruminacyjnego jest to, że w znaczący sposób 

zmniejsza ono motywację danej osoby do działania, nawet wówczas gdy ma ona ku temu 

wszelkie predyspozycje.  

Odwrotnym sposobem myślenia, jest myślenie refleksyjne. Polega ono na analizowaniu 

swoich negatywnych emocji w celu ich zrozumienia oraz podjęcia działań celem wprowadzenia 

zmian swego postępowania95.  

Analizując kwestię emocji w okresie dorastania, warto zwrócić uwagę na jedną z 

przyczyn skrajnych emocji wśród młodych ludzi, jaką jest stopień akceptacji swojego ciała oraz 

zachodzących w nim zmian. Współcześnie w kulturze i mass mediach promuje się pewne 

wzorce związane z ideałem kobiecego i męskiego piękna. Młodzi ludzie, którzy są bardzo 

podatni na wpływy mediów, a także presję ze strony otoczenia, często doświadczają 

negatywnych emocji zawiązanych z tym, jak wygląda ich ciało. Może to prowadzić do emocji, 

takich jak złość, gniew, a nawet depresji. Konsekwencją takiej sytuacji może być m.in.: 

 brak umiejętności utrzymywania poprawnych relacji społecznych,  

 poczucie wstydu,  

 niskie poczucie własnej wartości, 

 życie w stanie napięcia96.  

Osoby nie akceptujące wyglądu swojego ciała często nie posiadają pozytywnych emocji 

oraz myśli z nim związanych. Często także osoby takie mogą mieć zaburzony obraz swojego 

                                                                 
94 Za A. Śliwerski, Rola negatywnych stylów poznawczych w zespole napięcia przedmiesiączkowego, Wyd. 

Uniwersytetu Łódzkiego, 2017, s. 25. 
95 T. Jarmakowski, Rola myślenia ruminacyjnego w podatności na wyuczoną bezradność, Studia Psychologiczne 
nr 49(1)/2011, s. 61. 
96 A.Brytek-Matera, Postawy wobec ciała a obraz samych siebie u kobiet z zaburzeniami odżywiania się. Badania 
na gruncie teorii  rozbieżności Ja – Edwarda Tory Higginsa, Psychiatria Polska 45(5), 2011, s. 671. 
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ciała oraz koncentrować się na jego niewielkich defektach, które w rzeczywistości nie są 

dostrzegane lub wręcz nie istnieją97. 

We współczesnym społeczeństwie zauważalna jest luka w dojrzewaniu. Ponieważ 

dojrzewanie odbywa się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, impulsy związane z 

poszukiwaniem wrażeń są aktywowane wcześniej w stosunku do powolnego i stopniowego 

rozwoju kontroli poznawczej i zdolności do samokontroli. Niektórzy naukowcy uważają, że 

równowaga pomiędzy obciążeniem afektywnym (czynniki zwiększające stres u nastolatków) a 

źródłami kontroli regulacyjnej – zarówno wewnętrznych zdolności młodych ludzi, jak i 

zewnętrznej kontroli zachowań jest bardzo delikatna. Rysunek 11 przedstawia tę równowagę. 

Wiele czynników może przechylić szalę równowagi w tym czy innym kierunku: wyzwania lub 

wady w rodzinie lub w szerszym środowisku, silne struktury wsparcia w rodzinie, czy dowolna 

z wielu indywidualnych różnic. 

Rysunek 11. Równowaga pomiędzy obciążeniem afektywnym a źródłami kontroli regulacyjnej. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie The Science of Adolescent Risk-Taking. Workshop Report. 

Waszyngton 2011, s. 43. 

 

Jak wynika z przywołanych wyżej informacji, okres adolescencji obfituje często w 

wiele różnych emocji. Wynika to ze zmian o charakterze fizycznym, psychicznym oraz 

emocjonalnym, których doświadczają młodzi ludzie w omawianym okresie czasu. Przechodząc 

od okresu dzieciństwa ku dorosłości, przeżywają oni wiele różnych stanów emocjonalnych. 

                                                                 
97 E. Kimszal, K. Van Damme-Ostapowicz, Emocje związane z zaburzonym obrazem własnego ciała, Polski 
Przegląd Nauk o Zdrowiu, nr 3(48), 2016, s. 262. 



53 
 

Wśród nich, często mogą oni doświadczać lęku oraz stresu. Zagadnienie to zostało rozwinięte 

w kolejnej części pracy. 

2.2.2. Sposoby radzenia sobie z emocjami 

Najważniejszym elementem radzenia sobie z emocjami jest ich identyfikac ja. 

Zidentyfikowanie konkretnej emocji może być trudniejsze niż się wydaje. Zmaganie się z 

emocjami należy zacząć od zidentyfikowania ich czterech podstawowych kategorii: niepokoju, 

smutku, złości lub szczęścia. Identyfikując dokładnie odczucie można zacząć odbierać moc 

emocjom pracując nad tym, co je wywołuje. Choć uczucia mogą mieć różną intensywność, 

większość z nich należy do jednej z tych wymienionych szerokich kategorii. Następnym 

krokiem jest rozpoznanie przesłania emocji. Aby to zrobić, należy zadać sobie odpowiednie 

pytania:  

 Lęk: Czego się boję? 

 Smutku: Co straciłem? 

 Gniew: W jaki sposób zaatakowano mnie lub moje wartości? 

 Szczęście: Co zyskałem? 

Po zidentyfikowaniu emocji i jej przesłania, ostatnim krokiem jest podjęcie działań. 

Zadanie sobie pytania, czy jest coś, co można zrobić, aby rozwiązać tę sytuację? 

Jedną z polecanych metod radzenia sobie z emocjami polega na koncentrowaniu się na 

czymś, co można kontrolować, np. na oddychaniu. Badania pokazują, że praktykowanie 

kontroli oddechu ma pozytywny wpływ na reakcję na stres lub reakcję „walka lub ucieczka”.98  

Prosta technika relaksacji oddechowej polega na policzeniu do pięciu podczas wdechu, 

przytrzymaniu wdechu licząc do pięciu i wydechu w tym samym czasie. Technika wymaga 

skupieni się na każdej części oddechu. Innym sposobem na skupienie się na oddechu jest użycie 

balonika. Nadmuchuje się balon i obserwuje, jak się wypróżnia. Do wywołania reakcji na 

relaksację podaje się 6 niezbędnych kroków99: 

„1. Usiądź spokojnie w wygodnej pozycji. 

2. Zamknij oczy. 

                                                                 
98 Jednym z naukowców zajmujących się tym tematem jest dr Herbert Benson z Harvard Medical School. Wykaz 

jego publikacji i  badań jest na http://www.relaxationresponse.org/publications/index.htm. 
99 H. Benson, M.Z. Klipper, The Relaxation Response, HarperCollins 2009, ss.162-163.  
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3. Głęboko rozluźnij wszystkie mięśnie, zaczynając od stóp i przechodząc aż do twarzy. 

Utrzymuj je zrelaksowane. 

4.  Oddychaj przez nos. Zwróć uwagę na swój oddech. Gdy będziesz oddychał, powiedz 

cicho do siebie słowo „jeden”. Na przykład, wdech... wydech, „jeden”, wdech... wydech, 

„jeden”, itd. Oddychaj łatwo i naturalnie. 

5.  Kontynuuj przez 10 do 20 minut. Możesz otworzyć oczy, aby sprawdzić czas, ale nie 

używaj alarmu. Kiedy skończysz, usiądź cicho przez kilka minut, najpierw z zamkniętymi 

oczami, a później z otwartymi oczami. Nie wstawaj przez kilka minut. 

6.  Nie martw się o to, czy uda ci się osiągnąć głęboki poziom relaksu. Zachowaj bierną 

postawę i pozwól, aby relaks następował w swoim własnym tempie. Kiedy pojawiają się 

rozpraszające myśli, staraj się je ignorować, nie zastanawiając się nad nimi, … i wrócić 

do powtarzania „jeden”. W praktyce, reakcja relaksacyjna powinna przychodzić z 

niewielkim wysiłkiem. Praktykuj tę technikę raz lub dwa razy dziennie, ale nie w ciągu 

dwóch godzin po każdym posiłku, ponieważ procesy trawienne zdają się kolidować z 

wywoływaniem reakcji na relaksację.” 

Reakcja na relaksację jest stanem głębokiego odpoczynku, który może być wywołany 

na wiele sposobów, w tym medytacji, jogi i stopniowego rozluźnienia mięśni. Skupienie uwagi 

na oddechu jest wspólną cechą kilku technik, które wywołują odpowiedź na relaksację. 

Pierwszym krokiem jest nauka głębokiego oddychania. Głębokie oddychanie to również nazwa 

oddychania przeponowego, brzusznego i przyspieszonego. Gdy oddycha się głęboko, 

powietrze dostające się przez nos całkowicie wypełnia płuca, a brzuch podnosi się. Głębokie 

oddychanie wydaje się nienaturalne. Po pierwsze, płaski żołądek jest uważany za atrakcyjny, 

więc kobiety (i mężczyźni) mają tendencję do trzymania brzucha mięśniami. Zakłóca to 

głębokie oddychanie i stopniowo sprawia, że płytkie oddychanie w klatce piersiowej wydaje 

się normalne, co zwiększa napięcie i niepokój. Płytkie oddychanie ogranicza zakres ruchu 

membrany. Najniższa część płuc nie otrzymuje pełnej ilości utlenionego powietrza. Może to 

powodować uczucie braku oddechu i lęku. Głęboki oddech brzuszny sprzyja pełnej wymianie 

tlenu - czyli korzystnej wymianie przychodzącego tlenu na wychodzący dwutlenek węgla. Nic 

dziwnego, że może on spowalniać bicie serca i obniżać lub stabilizować ciśnienie krwi. 

Kolejną metodą radzenia z emocjami jest technika samouspokajająca.  Jest sposobem 

na skupienie się na czymś innym poza trudnymi emocjami. Jednym z konkretnych przykładów 
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jest technika pięciu zmysłów100, która pomaga poprawić stan umysłu. Technika wymaga 

przyjęcia wygodnej pozycji i skoncentrowania się na oddechu. Następnie należy odizolować 

każdy z pięciu zmysłów i poświęć jedną minutę na skupienie się na konkretnych doznaniach 

każdego z nich. Rozważa się następujące kwestie101:  

Słuch: Jakie dźwięki słyszysz wokół siebie? Skup się na zewnętrznych dźwiękach, 

takich jak przejeżdżające samochody, rozmawiający ludzie, śpiew ptaków. Skup się na 

dźwiękach wewnętrznych, takich jak oddech czy trawienie. Skupiając się na słuchaniu, czy 

zauważasz coś, czego wcześniej nie zauważałeś? Pozwól sobie na wstrzymanie osądzania 

dźwięków. Nie są one dobre ani złe, po prostu są. Czy teraz słyszysz więcej niż byłeś przed 

rozpoczęciem? Subtelne dźwięki mogły być wcześniej niezauważone. Czy słyszysz je teraz? 

Zapach: Co czujesz? Czy w pobliżu jest jedzenie? A może kwiaty na zewnątrz? Możesz 

zauważyć zapachy, których wcześniej nie lubiłeś. Czy potrafisz wykryć elektroniczny zapach 

komputera lub świeżego powietrza napływającego przez okno? Spróbuj zamknąć oczy, aby 

móc skupić się na najsubtelniejszych zapachach. 

Wzrok: Co widzisz? Zwróć uwagę na szczegóły, takie jak kolory, wzory, kształty i 

tekstury. Prawie wszystko ma zmienność kolorów i tekstur, które mogły pozostać 

niezauważone. Ile odcieni niebieskiego lub czerwonego? Brakuje jakiegoś koloru? Zwróć 

uwagę na różnice w odcieniach kolorów, których nie zauważyłeś wcześniej na zwykłych 

obiektach. Jeśli przed chwilą zamknąłeś oczy, otwórz je, aby dostrzec kolory, kształty i tekstury 

otoczenia. 

Smak: Co ci smakuje? Możesz to zrobić niezależnie od tego, czy masz jedzenie do 

włożenia do ust, czy nie. Jeśli masz ochotę na przekąskę, zrób mały kęs, zwracając uwagę na 

wszystkie pojawiające się smaki. Jeśli nie masz jedzenia, po prostu zauważ swój język w 

ustach, swoją ślinę i oddech podczas wydechu. Większość z nas ma smaki w ustach przez cały 

czas. Przeciągnij język przez zęby i policzki – co czujesz?  Zauważyłeś jakiś posmak 

poprzedniego napoju lub posiłku? Może lepiej poznałeś subtelne smaki. 

Dotyk: Co czujesz, nie ruszając się z pozycji siedzącej? Poczuj, że Twoja skóra jest 

dotykana przez ubranie, krzesło lub podłogę. Poczuj palcami teksturę swojego ubrania lub 

                                                                 
100 https://www.urmc.rochester.edu/behavioral -health-partners/bhp-blog/april -2018/5-4-3-2-1-coping-
technique-for-anxiety.aspx 
101 https://www.psychologytoday.com/intl/blog/design-your-path/201106/work-day-stress-relief-5-senses-in-
5-mindful-minutes 
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krzesła i skoncentruj się na tym. Gdzie położyłeś ręce, gdy po raz pierwszy zacząłeś to 

ćwiczenie? Zwróć uwagę na wrażenie, że twoje ręce spotykają się z czymś solidnym, jak 

tkanina ubrania lub powierzchnia biurka. Zwróć uwagę na nacisk między stopami a podłogą. 

Spróbuj poczuć tekstury, które przed chwilą zauważyłeś. 

Nawet jeśli podczas tego 5-minutowego ćwiczenia pojawią się zakłócenia, to należy 

powrócić do rozważania swoich zmysłów. Nie należy się wtedy denerwować, bo rozpraszanie 

uwagi jest tylko kolejnym zaangażowaniem konkretnego zmysłu. Lepiej włączyć go do 

ćwiczenia. 

Inną metodą radzenia sobie ze stresem jest stopniowe rozluźnianie mięśni (Progressive 

Muscle Relaxation PMR). Progresywne rozluźnienie mięśni to rodzaj umiejętności radzenia 

sobie z napinaniem i rozluźnianiem różnych grup mięśni. Korzyści płynące z progresywne j 

relaksacji mięśni obejmują pomoc w uświadomieniu sobie doznań fizycznych w organizmie, 

począwszy od palców u stóp, a następnie wyodrębnionych różnych grup mięśni w organizmie 

aż do głowy. Poprzez systematyczne ściskanie i uwalnianie różnych grup mięśniowych 

możliwe jest zmniejszenie fizycznego stresu oraz wyciszenie i uspokojenie umysłu. 

Istniej kilka wersji PMR. Jedna z nich wykonywana jest w 5 krokach102: 

Krok 1: Czuj się komfortowo. Nie musisz się kłaść, żeby zrobić PMR. PMR zadzia ła 

także, jeśli usiądziesz na krześle. Upewnij się, że jesteś w miejscu, które nie rozprasza uwagi. 

Zamknij oczy, jeśli to jest dla Ciebie najlepsze. 

Krok 2: Oddychaj. Wdychaj głęboko przez nos, czując, że twój brzuch podnosi się, gdy 

wypełniasz swoje ciało powietrzem. Następnie powoli wydychaj z ust, ciągnąc pępek w 

kierunku kręgosłupa. Powtórz trzy do pięciu razy. 

Krok 3 : Zaczynając od stóp, napnij i uwolnij mięśnie. Zaciskaj palce u stóp i przyciskaj 

pięty do podłoża. Ściśnij mocno na kilka oddechów, a następnie zwolnij. Teraz ugnij stopy, 

kierując palce u rąk i nóg w stronę głowy. Napinaj każdą grupę mięśni przez pięć sekund, a 

następne trzydzieści sekund powolnie rozluźniaj. 

Krok 4: Zacieśniaj i uwalniaj każdą grupę mięśni w kolejności: nogi, pośladki, brzuch, 

plecy, ręce, ramiona, barki, szyja i twarz. Spróbuj napiąć każdą grupę mięśni na kilk a 

                                                                 
102 https://www.verywellmind.com/progressive-muscle-relaxation-pmr-2584097 
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oddechów, a następnie powoli zwolnij. Powtórzyć wszystkie obszary, które są szczegó lnie 

sztywne. 

Krok 5: Zakończ biorąc jeszcze kilka głębokich oddechów, zauważając, o ile bardziej 

spokojny i zrelaksowany czujesz się. 

PMR to umiejętność, której opanowanie wymaga praktyki. Aby móc korzystać z PMR, 

gdy jest to potrzebne, czyli w sytuacji naprawdę stresującej lub wywołującej niepokój należy 

nauczyć się jak robić PMR bez presji. PMR wykonywany kilka razy w tygodniu pozwala 

poznać uczucie zrelaksowania. Zrozumienie tego uczucia może pomóc w łatwiejszym pozbyciu 

się napięcia, kiedy lęk rośnie. 

Ostatnią z proponowanych w pracy metod radzenia sobie ze stresem jest modlitwa lub 

medytacja. Badania potwierdzają, że medytacja poprawia pozytywne emocje, satysfakcję, 

zdrowie i szczęście. Ponadto zmniejsza niepokój, stres i depresję.103 Istnieje wiele różnych 

rodzajów mediacji, ale celem wszystkich mediacji jest uspokojenie umysłu. Medytację zaczyna 

się w wygodnej pozycji i od regulacji oddechu. Następnie skupia się na jednej rzeczy – takiej 

jak płomień świecy, powtarzane słowo modlitwy lub liczenie paciorków na różańcu. Pozwól 

myślom odejść i przywróć swoją koncentrację z powrotem do punktu skupienia.104 Może to 

zabrzmieć łatwo, ale skupienie umysłu jest wyzwaniem. Nie można być rozczarowanym, jeśli 

na początku skupienie trwa tylko chwilę. Można praktykować klasyczne formy medytacji 

według tradycji kontemplatywnych, ale osoby z trudnościami emocjonalnymi mogą wziąć 

udział w treningu uważności typu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction - Program 

Redukcji Stresu Oparty na Uważności) lub MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy - 

Terapia Poznawcza Oparta na Uważności). Skuteczna medytacja wymaga czasami 

długotrwałego przygotowania. 

Wspomniane powyżej metody radzenia sobie ze stresem nie wyczerpują wszystkich 

możliwości, raczej wskazują na możliwości wcześniejszego przygotowania siebie na moment, 

w którym trzeba będzie poradzić sobie ze stresem.  

                                                                 
103 https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/17648-mindfulness-jak-byc-obecnym-tu-i-teraz 
104 https://psychcentral.com/news/2012/11/27/want-to-get-rid-of-negative-thoughts-throw-them-

away/48160.html  
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2.2.3. Młodzież w okresie adolescencji w sporcie 

Okres dorastania to czas, w którym dochodzi do wielu istotnych przemian w życiu 

człowieka, dochodzi wówczas do rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego oraz 

społecznego.  

To również okres, w którym kształtuje się tożsamość danej osoby, kiedy to poszukuje 

ona odpowiedzi na wiele istotnych pytań związanych z jej przeszłością, obecnym życiem, oraz 

dalszymi perspektywami rozwoju, życia i kariery. 

Przechodząc od okresu dzieciństwa do okresu dorosłości młodzi ludzie doświadczają 

wielu nowych sytuacji oraz wyzwań, będących dla nich często źródłem stresu, który może 

wywoływać w nich szereg negatywnych emocji, takich jak lęk, smutek, gniew, wstyd, złość 

etc.  Emocjom tym towarzyszy również charakterystyczna dla omawianego okresu czasu 

chwiejność emocjonalna.  

W początkowym okresie adolescencji, młodzież radzi sobie z emocjami, starając się 

przede wszystkim rozładować je, w celu polepszenia swojego aktualnego samopoczucia. W 

późniejszych latach, w coraz większym stopniu jest ona w stanie kontrolować swoje emocje, w 

związku z czym skupia się przede wszystkim na zrozumieniu problemu, w celu jego 

rozwiązania.  

Należy również stwierdzić, iż okres dorastania jest istotnym etapem w życiu człowieka. 

Określany jest on mianem moratorium, tzn. okresu, w którym młody człowiek eksperymentuje, 

doświadcza, zdobywa nowe kompetencje i umiejętności społeczne. W okresie tym kształtują 

się również u niego mechanizmy adaptacyjne, które będzie on wykorzystywał w całym swym 

dorosłym życiu. Z tego względu istotne jest, aby kryzysy, których doświadcza, były przez niego 

pozytywnie rozwiązywane, co powinno dokonywać się przy wsparciu otoczenia, rodziców, 

pedagogów oraz rówieśników. W przeciwnym wypadku może to przynieść negatywne 

konsekwencje w przyszłości.  

Mając na uwadze wszystkie przywołane wyżej informacje należy stwierdzić, iż 

przeprowadzona analiza z pewnością nie wyczerpuje w pełni złożoności zagadnień związanych 

z okresem dorastania człowieka oraz towarzyszących mu wówczas emocji. Z pewnością warto 

jest kontynuować badania w tym zakresie, w celu pełnego zrozumienia związanych z tym 

procesów i zagadnień, zwłaszcza w kontekście rywalizacji sportowej.  
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2.2.4. Podsumowanie rozdziału 

Na podstawie analizowanej literatury można stwierdzić, że nie ma jednego 

uniwersalnego modelu dorastania młodzieży, co próbowali udowodnić przedstawicie le 

klasycznej koncepcji dorastania105. Można obserwować specyficzne cechy okresu adolescencji, 

ale są one bardzo zależne od czynników społecznych i kulturowych, które determinują 

dorastanie młodzieży. Emocje, inteligencja emocjonalna w dużej mierze są pochodną 

środowiska, w którym młodzież dorasta.  

  

                                                                 
105 M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia , Difin 2015, s. 
46. 
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Rozdział 3. Metodologiczne podstawy badań 

3.1. Geneza problemu  

Sport, kultura fizyczna i wychowanie fizyczne traktowane w sposób interdyscyplina rny 

i transdyscyplinarny106 pozwalają badaczowi korzystać także z obszarów nauk 

humanistycznych, społecznych, ale także z nauk ścisłych i przyrodniczych. Jedną z takich 

„pochodnych” nauk o sporcie jest psychologia sportu. Na przestrzeni wieków, zmieniało się 

znaczenie sportu w świecie. Po wskrzeszeniu idei sportu olimpijskiego miała to być czysta 

rywalizacja sportowa o tytuł najlepszego w danej dziedzinie. Stopniowo, z czasem jednak sport 

się zmieniał. W XX wieku można było zauważyć niespotykany dotąd wcześniej rozwój 

możliwości fizycznych u sportowców. Na arenie międzynarodowej ten rozwój często 

traktowany jest wręcz jako wskaźnik rozwoju państwa – im więcej medali zdobywa dane 

państwo, tym jest lepiej postrzegane. Wiele z osiągniętych dotychczas rekordów życiowych 

zdaje się wskazywać kres ludzkich możliwości. Już szybciej, dalej, mocniej nie można. Zatem, 

aby osiągnąć sportową przewagę pozostaje trenerom i zawodnikom zaleźć przyczyny 

„dyspozycji dnia” i opracować w naukowy sposób ich optymalizację. Jednym z głównych 

czynników składających się na powyżej wymienioną dyspozycję jest nastawienie psychiczne 

zawodnika. 

Nikogo chyba nie dziwi fakt, że sytuacjom ważnym dla człowieka towarzyszy stres. 

Postęp wiedzy i nauki pokazał, że nie należy się go bać, a wręcz przeciwnie, należy zrozumieć 

mechanizmy nim kierujące, nauczyć się rozpoznawać jego źródła, a ostatecznie przejąć nad 

nim kontrolę tak, aby wyciągnąć wszystkie pozytywne następstwa. Na przestrzeni wieków 

naukowcy zdołali zdefiniować stres. Należy pamiętać o tym, że stres ma nie tylko złe strony – 

można opisać np. stres konstruktywny – będzie on opierał się na przewidywaniach względem 

możliwych zagrożeń, wprowadzający w stan czujności i dostosowujący organizm do 

nadchodzącego wysiłku. 

W zainteresowaniu przedstawianego badania znajduje się stres w połączeniu ze 

sportem. Uprawianie sportu powinno być przede wszystkim sposobem na pozytywne 

rozładowanie tkwiących w nas emocji. I w tej roli sport radzi sobie bardzo dobrze – wszyscy 

znają pozytywne uczucie towarzyszące zmęczeniu po bieganiu, pływaniu czy grze w piłkę. 

                                                                 
106 W. Adamus, E. Mleczko, J. Bergier, O możliwościach wykorzystania i lościowych i jakościowyc h metod, 

Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) oraz Analitycznego Procesu Sieciowego (ANP) w naukach o 
kulturze fizycznej, [w:] Antropomotoryka, vol.21,  nr 53, ss. 17-33. 
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Problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna mówić się o sporcie profesjonalnym i rywalizac j i 

na zawodach sportowych. Przecież wydaje się, że stając naprzeciw oczekiwaniom swoim 

własnym, trenera, czy bliskich musi zawodnikowi towarzyszyć stres, w dodatku ten z 

negatywnymi objawami, takimi jak pocenie się, mdłości, czy szybsze bicie serca. Jednak i w 

tym aspekcie badania poszły na tyle daleko, że wiadomo już jak skutecznie niwelować objawy 

stresu. Zawodnicy już od najmłodszych lat uczą się jak sobie ze stresem radzić, poczuć się 

dobrze mimo presji bliskiego startu. Nikt nie ucieknie od startu na zawodach jeżeli chce być 

najlepszy (także na świecie), więc dlaczego stres ma wpływać negatywnie na występ?  

Na równi z przygotowaniem fizycznym należy zająć się przygotowaniem mentalnym. 

Wszyscy mistrzowie sportu posiadają jedną wspólną cechę – poza mistrzostwem w sporcie, 

posiadają też duże zdolności odporności psychicznej, która pozwala im w najtrudniejszym 

momencie zapomnieć o całej otaczającej presji i skupić się na starcie na miarę aktualnych 

możliwości. Właśnie takich sportowców można oglądać w trakcie startów w telewizji i na 

stadionach, a wszyscy oni potrafią skorzystać z nadmiaru stresu w sposób pozytywny. Jeżeli 

zawodnik nauczy się wyczuwać reakcje swojego organizmu, to będzie wiedział, w którym 

momencie może „spiąć się” i użyć stresu jako swoistego „legalnego dopingu”.  

W drugą stronę niestety działa to jednakowo mocno. Stres może niweczyć 

wielomiesięczne przygotowania i w momencie startu wpłynąć na zawodnika negatywnie. Jeżeli 

zawodnik nie nauczy się w praktyce korzystać z metod opanowania stresu, to czeka na niego 

szereg niechcianych efektów ubocznych, takich jak: niepewność, zwiększona potliwość, 

szybszy rytm bicia serca, czy niepewność i problemy ze skupieniem. Zawodnik, który zbyt 

mocno odczuje wpływ stresu przed startem może w niechciany sposób zniwelować swoje 

wcześniejsze przygotowania. 

3.2. Przedmiot badań  

Praca bez wyraźnie określonego problemu i przedmiotu badań jest pozbawiona cech i 

elementów naukowych.107 Za przedmiot badań naukowych uznaje się wskazanie obiektów i 

zjawisk, o których chcemy formułować sądy w procesie badania, przy czym przedmiotem 

badania są owe przedmioty i zjawiska.108 W naukach o kulturze fizycznej wyróżniamy 

podstawowe przedmioty badań, którymi są: 

                                                                 
107 J. Apanowicz, Metodologia ogólna nauk, Gdynia 2002, s.102. 
108 J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1997, s.216. 
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a. Wartości zdrowotne, utylitarne, estetyczne i agoniczne przypisywane ciału. 

b. Zachowania kreacyjne, rekreacyjne i rehabilitacyjne wobec ciała. 

c. Morfologiczne, funkcjonalne i motoryczne rezultaty tych zachowań. 

d. Łączenie powyższych tak, aby łączyły się w fakty (zdarzenia), procesy i bardziej 

szczegółowe zjawiska w badanej sferze. 

Przedmiotem badań prezentowanych w niniejszej rozprawie jest lęk przedstartowy i jego 

zmiana obserwowane u pływaków w wieku późnej adolescencji. Sformułowanie tematu zarówno 

określa, jak i ogranicza zakres i zasięg podjętych badań nad rolą lęku i stresu przedstartowego.  

W celu uściślenia przedmiotu badań oraz wprowadzenia systematyki pozwalającej na 

dekompozycję zjawiska, przyjęto hierarchię kategorii poznania w układzie: 

 zjawisko (byt, wyróżniony fragment rzeczywistości będący przedmiotem poznania), 

 system (złożony obiekt, traktowany jako całość, w którym zjawisko realizuje się lub jest siłą 

mającą wpływ na zjawisko), 

 procesy (realizowany w systemie ciąg zdarzeń będących przyczyną lub skutkiem zmian 

zjawiska). 

W związku z tak sformułowanymi założeniami przedmiot badań zyskał następującą 

konkretyzację: 

 zjawisko: lęk i stres przedstartowy, 

 system: system redukcji lęku i stresu przedstartowego, 

 procesy: rozpoznawanie poziomu lęku i stresu przedstartowego, zarządzanie redukcją lęku i 

stresu przedstartowego. 

Tak przyjęty i opisany przedmiot badań co prawda nie wyczerpuje w pełni bogactwa 

fragmentu rzeczywistości, jaki związany jest z lękiem i stresem przedstartowym, lecz dzięki 

przyjętym ograniczeniom pozwolił na doprecyzowanie celu badań i określenie problemu 

badawczego. 

Podmiotem badań byli zawodnicy w okresie adolescencji. 

3.3. Cel badań  

Celem każdego badania naukowego jest wzbogacenie naszej wiedzy. Celem dobrej 

penetracji badawczej powinno być akceptowanie istniejących dotąd teorii lub ich 
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falsyfikacja.109 W badaniach przyjmuje się cele w trzech grupach (cele poznawcze, 

diagnostyczne i praktyczne). Taka klasyfikacja przy określeniu celu wprowadza wymagania 

obejmujące zadanie, sprawdzenie, opisanie, a także ocenę przedmiotu badań wraz z 

przedstawieniem koncepcji, bądź planu wdrożenia proponowanego rozwiązania.110 W ramach 

optymalizacji pracy określono główne cele planowanych badań: 

1. Zbadanie zmian postrzegania lęku i stresu przedstartowego u pływaków w okresie 

późnej adolescencji (cel poznawczy). 

2. Zmierzenie poziomu postrzegania lęku i stresu przedstartowego wśród pływaków (cel 

diagnostyczny). 

3. Określenie związku między odczuwanym lękiem i stresem przedstartowym, a wiekiem 

(cel diagnostyczny). 

4. Określenie związku między odczuwanym lękiem i stresem przedstartowym, a płcią (cel 

diagnostyczny). 

5. Opracowanie modelu skutecznego i efektywnego zwalczania negatywnego wpływu 

lęku i stresu przedstartowego u pływaków (cel praktyczny). 

6. Adaptacja i wdrożenie polskiej wersji testu SCAT (cel praktyczny). 

Osiągnięcie postawionych celów głównych wymaga realizacji celów szczegółowych, 

do których zaliczyć należy: 

1. Identyfikację objawów odczuwania lęku i stresu przedstartowego (badanie literatury). 

2. Zbadanie zmian odczuwania lęku i stresu przedstartowego z wiekiem zawodników. 

3. Zbadanie zmian odczuwania lęku i stresu przedstartowego w kolejnych rocznikach 

zawodników. 

4. Określenie wpływu płci na odczuwanie lęku i stresu przedstartowego (wszystkie trzy 

powyższe – sondaż diagnostyczny). 

5. Określenie wieku, w którym należy wprowadzać współpracę z psychologiem w celu 

redukcji skutków lęku i stresu przedstartowego (badanie literatury i wywiad ekspercki). 

6. Zaproponowanie metod skutecznego i efektywnego zwalczania negatywnego wpływu 

lęku i stresu przedstartowego (wywiad ekspercki). 

                                                                 
109 J. Morawski (red.), Wybrane problemy metodologii badań na potrzeby sportu , Warszawa, Biblioteka PTNKF 
2002, s. 50. 
110 J. Wojnarowski, Jak rozwiązać problem badawczy? Uproszczona metodologia dla autorów prac studyjnych, 
magisterskich i  rozpraw doktorskich, wyd. AON 2004, s.8. 
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3.4.  Problem badawczy, hipotezy badawcze  

Pod pojęciem problemu badawczego zwykle rozumie się stan istniejącej niewiedzy w 

obrębie danej wiedzy lub stan subiektywnego odzwierciedlenia niedostatków w danej 

dyscyplinie naukowej.111 Niewiedza ta musi być obiektywna, a nie tylko stanem świadomośc i 

badającego. Problem badawczy ujmowany szeroko oznacza przeszkodę, którą należy pokonać, 

dla osiągnięcia celu.112 Problem badawczy jest utożsamiany z rodzajem zadania, które jest 

możliwe do rozwiązania dzięki czynności myślenia produktywnego, które prowadzi do 

wzbogacenia wiedzy podmiotu.113 Problem badawczy określa się także jako pytanie o istotę 

związków między zdarzeniami lub istotnymi cechami procesów, cechami zjawiska, to 

deklaracja o naszej niewiedzy zawarta w gramatycznej formie pytania.114 W niniejszej pracy 

główny problem badawczy zawarty jest w pytaniu: 

W jaki sposób zmienia się postrzeganie lęku przedstartowego wśród pływaków w 

okresie adolescencji? 

W celu uściślenia głównego problemu badawczego, sprecyzowano następujące 

problemy o charakterze szczegółowym: 

1. Jakie są objawy odczuwania lęku i stresu przedstartowego? 

2. W jaki sposób można zmierzyć poziom odczuwania lęku i stresu przedstartowego? 

3. W jaki sposób zmienia się odczuwanie lęku i stresu wraz z wiekiem pływaków? 

4. W jaki sposób zmienia się odczuwanie lęku i stresu w kolejnych rocznikach 

zawodników? 

5. W jaki sposób płeć pływaka wpływa na odczuwanie lęku i stresu przedstartowego? 

6. W jakim wieku należy wprowadzać współpracę z psychologiem, w celu redukcji 

odczuwanych objawów lęku i stresu przedstartowego? 

7. Jaki powinien być model skutecznego i efektywnego zwalczania negatywnego 

wpływu lęku i stresu przedstartowego wśród pływaków? 

Zdobyta dotychczas wiedza (badania wstępne) i doświadczenie zawodnicze oraz 

trenerskie autora (obserwacja uczestnicząca) pozwoliły na sformułowanie hipotez – stwierdzeń, 

co do których istnieje pewne prawdopodobieństwo, że są właściwym rozwiązaniem 

                                                                 
111 J. Apanowicz, Metodologia ogólna nauk, Gdynia 2002, s . 44-45. 
112 S. Stachak, Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Warszawa 1997, s. 107.  
113 J. Kozielecki, Rozwiązywanie problemów, Warszawa 1969, s. 16. 
114 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie i lościowe i jakościowe, Warszawa 2001, s. 43.  
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sformułowanych uprzednio problemów badawczych (inaczej mówiąc, oczekiwanych przez 

badacza wyników planowanych badań115) – wymagających weryfikacji: 

1. Objawy odczuwania lęku i stresu przedstartowego mają charakter somatyczny 

(fizjologiczny) i psychiczny.  

2. Poziom odczuwania lęku i stresu przedstartowego można określić za pomocą specjalnie 

skonstruowanych i przeprowadzonych testów. 

3. Odczuwanie lęku i stresu przedstartowego maleje z wiekiem pływaków. 

4. Odczuwanie lęku i stresu przedstartowego w kolejnych rocznikach pływaków nie różni 

się w znaczący sposób. 

5. Pływaczki silniej odczuwają lęk i stres przedstartowy niż pływacy. 

6. Negatywny wpływ lęku i stresu przedstartowego u pływaków należy zwalczać jak 

najwcześniej. 

7. Model skutecznego i efektywnego zwalczania negatywnego wpływu lęku i stresu 

przedstartowego wymaga holistycznego spojrzenia na pływaka i interdyscyplinarnego 

podejścia. 

Na podstawie przyjętych hipotez roboczych można, przyjąć hipotezę główną w postaci 

stwierdzenia, że postrzeganie lęku przedstartowego wśród pływaków w okresie adolescencji 

nie zmienia się w sposób znaczący, chociaż maleje wraz z wiekiem pływaków. 

3.5.  Metody i techniki badawcze 

Nauki o kulturze fizycznej należą do grup nauk empirycznych, a zatem postępowanie 

badawcze w generalnym kształcie jest takie, jakie jest stosowane w naukach indukcyjnych. 

Badania empiryczne oznaczają doświadczalne i praktyczne poznawanie przedmiotu 

badawczego, a co za tym idzie opracowanie i przyjęcie algorytmu postępowania badawczego, 

czyli schematu badań empirycznych.116  

Metodę określa się jako powtarzalny i skuteczny sposób rozwiązywania ogólnego 

problemu badawczego.117 Można znaleźć również stwierdzenie, że przez metodę rozumie się 

na ogół system założeń i reguł pozwalających na takie uporządkowanie praktycznej lub 

                                                                 
115 „Hipotezą nazywa się wszelkie twierdzenia częściowo tylko uzasadnione, przeto także wszelki domysł, za 

pomocą, którego tłumaczymy dane faktyczne, a więc też i  domysł w postaci uogólnienia, osiągniętego (...) na 
podstawie danych wyjściowych”. T. Kotarbiński, Elementy teorii  poznania, logiki formalnej i  metodologii nauk. 
Wrocław 1961. 
116 J. Apanowicz, Metodologia nauk, Toruń 2003, ss. 39-44. 
117 S. Nowak (red.), Metody badań socjologicznych. Wybór tekstów, Warszawa 1965, s. 13. 
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teoretycznej działalności, aby można było osiągnąć cel, do jakiego się świadomie zmierza.118 

Biorąc pod uwagę specyficzny charakter nauk o kulturze fizycznej warto przytoczyć definicję, 

która ujmuje metodę badań w rozumieniu szerokim i wydaje się bardziej przydatna niż 

wcześniej przytaczane. Obejmuje ona wszystkie procesy, które zachodzą w trakcie badań 

naukowych od momentu powstania problemu, do jego jakościowego i ilościowego 

opracowania wyników.119 Taki sposób rozumienia metody badań pozwala rozwiązać problem 

naukowy, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć przez stosowanie samej analizy lub samej 

syntezy. Wybrana przez badacza, adekwatna do przedmiotu badań, celu i problemów 

badawczych metoda badań naukowych powinna dostarczyć informacji, które pozwolą w 

sposób wyczerpujący i wiarygodny, odpowiedzieć na pytania problemowe.  

Dokonując wyboru metody lub metod należy wybrać te, które gwarantują, albo 

przynajmniej pozwalają wierzyć, że zostanie osiągnięty cel naukowy. W katalogu metod 

badawczych, prawie każda dyscyplina naukowa posługuje się przed wszystkim kilkoma 

wybranymi. Spośród nich zwykle jedna jest przyjmowana jako metoda wiodąca (główna), a 

inne są metodami pomocniczymi (uzupełniającymi).120   

Wybierając odpowiednią metodę badań naukowych autor pracy kierował się, między 

innymi, następującymi kryteriami: 

 przedmiotem i celem badań, 

 rodzajem problemu badawczego, 

 ilością czasu, sił i środków, które możemy przeznaczyć na badania, 

 znajomością i możliwością wykorzystania metod, technik i narzędzi badawczych.  

W trakcie niniejszego badania wykorzystano analizę i krytykę piśmiennic twa, sondaż 

diagnostyczny, wywiad ekspercki (pogłębiony). 

W badaniach prowadzonych w obszarze nauki o kulturze fizycznej z powodzeniem 

wykorzystuje się metodę ankietową i metodę wywiadu, które stanowią trzon metodologiczny 

nauk społecznych.121 Wskazuje się je zarówno jako samodzielne metody badawcze, jak i dwie 

podstawowe techniki wykorzystywane w realizacji metody sondażu diagnostycznego. 

                                                                 
118 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005, s. 68.  
119 J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław-Warszawa 1967, s. 70. 
120 J. Apanowicz, Metodologia ogólna nauk, Gdynia 2002, s. 61. 
121 L.A. Gruszczyński, Kwestionariusze w socjologii, Katowice 2003; L.A. Gruszczyński, Elementy metod i technik 
badań socjologicznych, Tychy 2002. 
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Ankietowanie jest techniką badawczą polegająca na odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, 

tworzącej świadomy, logiczny, konsekwentny i spójny zestaw pytań służących do rozwiązania 

określonej tezy lub szczegółowego problemu badawczego.122 Ankieta jest techniką 

uzyskiwania danych, zasadniczo bez bezpośredniego kontaktu z osobą badającą. Zadaniem 

respondenta jest odnotowanie w kwestionariuszu swoich spostrzeżeń, odczuć, opinii, które 

następnie zostaną przez badacza opisane w sposób ilościowy lub jakościowy. Rola badacza 

sprowadza się do rozprowadzenia i zebrania kwestionariuszy ankiet (lub umieszczenia ankiety 

w Internecie). Muszą więc być w taki sposób skonstruowane, aby respondent mógł je właściwie 

wypełnić bez pomocy osoby badającej.123   

Drugą zasadniczą metodą badań, zaliczaną również do techniki realizacji sondażu 

diagnostycznego jest wywiad. Udział w wywiadzie biorą co najmniej dwie osoby – badacz i 

respondent. Wywiad jest techniką zdobywania informacji przez bezpośrednie stawianie pytań 

wybranym osobom posiadającym pożądane przez badacza informacje o badanej 

rzeczywistości. Badacz, zadając pytania, uzyskuje te informacje i zapisuje je w kwestionariuszu 

lub utrwala w pamięci.124  

Wywiad może być skategoryzowany, nieskategoryzowany lub częściowo 

skategoryzowany. Podział ten określa stopień sformalizowania wywiadu, a więc w praktyce, 

czy badacz ma przygotowana listę pytań, czy nie. Często stosowany jest wywiad ekspercki 

charakteryzujący się tym, że osoba, która z racji wykonywanego zawodu, czy też posiadanej 

wiedzy może udzielić dokładnych informacji dotyczących interesujących badacza kwestii. Nie 

oznacza to, że zna odpowiedź na postawione tezy i hipotezy badawcze. Uzyskanie w drodze 

wywiadu interesujących badacza informacji wymaga, aby był on starannie przygotowany. 

Należy więc określić cel i problematykę wywiadu oraz przygotować szczegółową listę pytań.125  

Zastosowanie wywiadu eksperckiego pozwala oszczędzić badaczowi czas, który poświęciłby 

na studiowanie literatury czy poszukiwanie innymi sposobami informacji, będących w 

posiadaniu eksperta.  

Inną powszechnie, często intuicyjnie stosowaną metodą w dociekaniach naukowych, we 

wszystkich prawie dyscyplinach i na każdym etapie procesu badawczego, jest analiza i krytyka 

piśmiennictwa zwana też analizą krytyczną. Należy za jej pomocą wykazać co badacz zna, a 

                                                                 
122 J. Apanowicz, Metodologia ogólna nauk, Gdynia 2002, s. 61. 
123 T. Majewski, Ankieta i  wywiad w badaniach wojskowych, Akademia Obrony Narodowej 2002, s. 12. 
124 L. Sołoma, Metody i techniki  badań socjologicznych, Olsztyn 2002, s. 14. 
125 J. Apanowicz, Metodologia ogólna nauk, Gdynia 2002, s. 86. 
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czego nie zna, co już istnieje i jest zawarte (znane) w literaturze, a czego nie ma i należy 

badaniami poznać i udowodnić. Poznania dokonuje się za pomocą analizy i krytyki literatury 

badanego przedmiotu (zagadnienia). Istotą tej metody jest wyłonienie i przystosowanie nowego 

problemu do dotychczasowej wiedzy. Pozwala ona określić różnice, podobieństwa, związk i, 

zależności, istotne cechy w znanych dotychczasowych teoriach naukowych. Jaka jest 

wiarygodność i użyteczność nowych propozycji w stosunku do już istniejącej wiedzy i praktyki 

działania.  

Do realizacji celu pracy dobrano adekwatne, dla rozwiązywania poszczególnych 

problemów badawczych, techniki analityczno-ocenowe. W obszarze identyfikacji odwołano się 

do analizy zarówno literatury przedmiotu, jak i wyników statystycznych przeprowadzonych 

sondaży diagnostycznych. W trakcie pracy stosowano metody teoretyczne, takie jak: analizę, 

syntezę, indukcję, redukcję itd. Skorzystano z wywiadów eksperckich z wytypowanymi 

trenerami pływania i innych dyscyplin oraz psychologami sportowymi.  

Do analiz wyników sondażu diagnostycznego wykorzystano techniki statystyczne. 

Uzyskane dane poddano analizie statystyki opisowej (średnia, mediana, dominanta, odchylenie 

standardowe), testowi istotności różnic pomiędzy średnimi za pomocą jednoczynnikowej 

analizy wariancji ANOVA oraz testu niezależności „t-studenta” (z dwiema próbami 

zakładający nierówne wariancje) porównując wyniki z kolejnych lat. Poziom istotności 

ustalono na poziomie 0,05. Wszystkie analizy statystyczne wykonano za pomocą Microsoft 

Excel 2010 z zainstalowanym dodatkiem Analysis ToolPack. 

W czasie przygotowywania do badań analizowano literaturę przedmiotu, która była 

podstawą do wyboru odpowiedniego narzędzia sondażu diagnostycznego. Badania teoretyczne 

nad wpływem lęku na wyniki sportowe stymulowały rozwój nowych narzędzi pomiarowych, 

które mogłyby pozwolić ocenić wielkość lęku. Od lat 80. dwudziestego wieku odczuwanie lęku 

specyficznego dla rywalizacji sportowej często oceniano za pomocą testu Sport Competition 

Anxiety Test (SCAT) opracowanego przez R. Martensa w 1977 roku, który jest 

jednowymiarową miarą nie pozwalającą rozróżnić wielkości lęku somatycznego i 



69 
 

poznawczego. Pod uwagę brane były również inne wielowymiarowe narzędzia pomiarowe – 

Sport Anxiety Scale (SAS)126 oraz Competitive State Anxiety Inventory - 2 (CSAI-2)127.  

Ze względu na chęć jak najpełniejszej oceny zmian postrzegania lęku przedstartowego 

wśród pływaków w okresie adolescencji, bez uwzględniania kierunkowości i konsekwencji 

lęku, wybrano do badań Sport Competition Anxiety Test (SCAT). Argumentem za 

wykorzystaniem testu SCAT był również fakt wykorzystywania tego testu przez badaczy z 

innych krajów. Brak oficjalnego polskiego tłumaczenia testu SCAT stanowił dodatkowe 

wyzwanie stojące przed autorem rozprawy. 

Pomiaru wartości lęku przedstartowego w badaniu dokonano za pomocą 

kwestionariuszy testu SCAT rozdanych badanym osobiście przez autora badania lub za 

pośrednictwem trenerów i wypełnionych na 10-30 min. przed ich startem. Kwestionariusz testu 

SCAT został przetłumaczony i dostosowany do pływania przez autora badania za zgodą 

R. Martensa128. Test SCAT zawiera 15 pozycji, z czego tylko 10 stwierdza objawy związane z 

lękiem. Pięć pozycji, które nie są uwzględnione w ocenie ma zmniejszać prawdopodobieństwo 

wystąpienia wewnętrznego błędu odpowiedzi. Standardowe instrukcje SCAT proszą 

respondentów o wskazanie, w jaki sposób „zwykle czujesz się, gdy konkurujesz w sporcie i 

grach”. Jednakże, aby instrument był przystosowany bardziej kontekstowo do pływaków, 

wyrażenie „konkurujesz w sporcie i grach” zostało zastąpione słowem „startujesz”. 

Respondenci wskazywali częstotliwość, w skali 3-stopniowej (1 = rzadko, 2 = czasami, 3 = 

często), z jaką zwykle doświadczają 10 objawów odnoszących się do lęku. Wyniki tych 10 

elementów są sumowane, odzwierciedlając tendencję do doświadczania lęku przedstartowego. 

W drugiej części badań wykorzystano typowy dla badań społecznych pogłębiony  

wywiad ekspercki (ang. In-depth interview, IDI). W tym celu przygotowano wcześniej schemat 

wywiadu – listę pytań, które były zadawane w określonej formie i w określonej kolejności. 

Przed przystąpieniem do właściwego badania przeprowadzono walidację przygotowanej listy 

                                                                 
126 W 1990 roku, opracowanie poznawczo-afektywnego modelu lęku i ustalenia empiryczne dotyczące 
zróżnicowanych wyznaczników oraz konsekwencji lęku poznawczego i somatycznego skłoniły do stworzenia 

nowego wielowymiarowego narzędzia pomiarowego – Sport Anxiety Scale (SAS; Smith i  in., 1990). 
127 Autorzy kwestionariusza przyjęli definicje podane przez Morris, Davis, Hutchings (1981), które określają lęk 
poznawczy jako „negatywne oczekiwania i  obawy poznawcze o sobie, powagę sytuacji  oraz potencjalne 
konsekwencje”, lęk somatyczny jako „jeden ze sposobów postrzegania elementów fizjologiczno-afektywnego 

doświadczania lęku, czyli  wskazania autonomicznego pobudzenia i  stanów nieprzyjemnych uczuć, takich jak 
nerwowość i  napięcie”. W wyniku krytyki kwestionariusza CSAI -2 dotyczącej braku ocen, w jaki sposób 
sportowiec postrzega lęk, zawarto w kwestionariuszu dodatkowe pytania oceniające kierunek lub kierunkowość 

lęku tworząc kwestionariusz CSAI2-R (Cox, Martens i  Russell, 2003), który składa się z 17 elementów. 
128 E-mail ze zgodą W.Martensa jest przedstawiony w załączniku IV. 
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na grupie 19 trenerów. W celu pogłębienia niektórych wypowiedzi respondentów zadawano im 

pytania spoza szablonu. 

3.6.  Ocena piśmiennictwa naukowego 

Bez analizy literatury nie jest możliwe jakiekolwiek poznanie naukowe. Bez niej nie 

jest też możliwa analiza i krytyka piśmiennictwa (analiza krytyczna), ani też analiza i krytyka 

źródeł.  Istotną częścią niniejszych badań była weryfikacja literatury opisującej badane 

zagadnienie. Miała ona miejsce jeszcze przed wykrystalizowaniem się problemu badawczego, 

a kontynuowano ją niemal do końca pisania rozprawy. Prowadzona kwerenda pozwoliła 

uzyskać pożądaną literaturą, ale i pogrupować ją na następujące kategorie: materia ły źródłowe 

i bibliografie. Poniżej przedstawiono opisy wybranych analizowanych publikacji. 

L. Papastergiou, M. Proios, A. Yiannakos, C. Galazoulas (2010)129 – celem tego badania 

była ocena lęku przedstartowego piłkarek i piłkarzy i jego wpływu na wynik meczu 

(zwycięstwo, przegrana, remis). Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza CSAI-2 wykazało 

zadowalające średnie pewności siebie w 4-stopniowej skali, a także w 7-punktowej skali, 

kierunek pewności siebie wydaje się odgrywać ułatwiającą rolę w ich wydajności podczas 

meczu. Zgodnie z wynikami, zarówno lęk poznawczy, jak i somatyczny były na stosunkowo 

umiarkowanym poziomie, a ich kierunek wydaje się nie mieć żadnego wpływu na wynik, a 

przynajmniej zmniejszać wydajność sportowców. W wyniku badań, w odniesieniu do 

zwycięzców i przegranych, zwycięzcy mają niższe wyniki w lęku poznawczego niż przegrani 

i remisujący. Również kierunek lęku poznawczego wydaje się mieć pozytywny wpływ na 

zwycięzców w przeciwieństwie do przegranych i remisujących, którym utrudnia ich 

wydajność. Wyniki tych badań są sprzeczne z badaniem Cox (1994)130, które zostało 

przeprowadzone wśród koszykarzy i tamte wyniki sugerują, że lęk poznawczy, nawet na 

niskich poziomach, negatywnie wpływa na wydajność. Jednak te wyniki są podobne do badania 

Covassin i Pero (2004)131 przeprowadzonego wśród 24 tenisistów. Okazało się, że zwycięzcy 

mieli znacząco niższe wyniki lęku poznawczego i somatycznego oraz wysoką samoocenę w 

stosunku do przegranych. Co więcej, okazało się, że sportowcy, którzy mieli wysoką 

                                                                 
129 L. Papastergiou, M. Proios, A. Yiannakos, C. Galazoulas, Differences in pre-competitive anxiety between the 
athletes in the category of young handball players in relation to their performance, Physical Training  2010, 

dostępne na: http://ejmas.com/pt/2010pt/ptart_papa stergiou_1010.html. 
130 R.H. Cox, Social psychology of sport [w:] Cox R.H. (red.), Sport psychology concepts and applications, Brown 
& Benchmark 1994. 
131 T. Covassin, S. Pero, The Relationship Between Self-Confidence, Mood State, and Anxiety Among Collegiate 
Tennis Players, Journal of Sport Behavior vol. 27(3) 2004. 
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samoocenę raczej pozostawali bardziej spokojni i zrelaksowani w warunkach presji, bez 

ulegania wpływom negatywnych emocji. 

W wynikach badań dotyczących pewności siebie okazało się, że zwycięzcy mieli 

wyższe wyniki pewności siebie, w porównaniu do przegranych i remisujących. Podobnie 

kierunek pewności siebie zwycięzców meczu miał relatywnie wysokie wyniki w porównaniu 

do przegranych, co wskazuje, że pewność siebie może mieć pozytywny wpływ na wydajność.  

Wyniki tego badania wykazały również, że zwycięzcy mieli mniejszy poziom lęku 

somatycznego niż przegrani i remisujący. Podobnie, kierunek lęku somatycznego u 

zwycięzców miał wpływ pozytywny w porównaniu z przegranymi i remisującymi. 

Podsumowując to badanie stwierdzono, że w celu poprawienia skuteczności działania 

sportowców, należy poważnie brać pod uwagę wsparcie psychologiczne dla młodych 

sportowców w trakcie procesu treningowego. Badanie stanu emocjonalnego sportowców przed 

i podczas gry ma kluczowe znaczenie dla wydajności. Powinny istnieć specjalne programy 

psychologiczne, które mogą przyczynić się do uzyskania wysokiej wydajności sportowców. 

Wynik badania K. Sharma (2015) wykazał, że zawodniczki taekwondo wykazują średni 

poziom lęku przy rywalizacji sportowej, ale istnieje istotna różnica w odczuwaniu lęku 

pomiędzy medalistkami (18,95) i pozostałymi zawodniczkami taekwondo (21,24). W związku 

z tym uznano, że poziom odczuwania lęku przy rywalizacji sportowej miał związek z 

uzyskanym rezultatem. Wynik niniejszego badania potwierdza poprzednie badania, z których 

wynikało, że wyższy poziom lęku pogarsza wydajność sportowców w sporcie (Martens i in. 

(1990); Weinberg i Gould (1999); Ortiz (2006); Krane i Williams (1994)). 

Stąd wyciągnięto wniosek, że psychologowie sportu i trenerzy powinni wykorzystać 

wyniki tego badania do opracowania odpowiednich programów szkoleniowych, które pomogą 

sportowcom poznać odpowiednie strategie radzenia sobie ze stresem, tak aby obniżyć poziom 

lęku i zwiększyć swoje możliwości.  

A.B.J. Swain i G. Jones (1993)132 wspomnieli, że niepokój poznawczy i somatyczny 

znacznie wzrasta zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, przed rozpoczęciem meczu. D. Klein 

(1990)133 twierdził, że negatywna zależność między lękiem i wydajnością jest:  

                                                                 
132 A.B.J. Swain, G. Jones, Intensity and frequency dimensions of competitive state anxiety. Journal of Sport 

Sciences 11 1993. 
133 D. Klein, Anxiety and sport performance: A meta-analysis, Anxiety Research 2 1990. 
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a) silniejsza u zawodniczek niż zawodników,  

b) silniejsza u młodych zawodników/zawodniczek niż w starszym wieku,  

c) silniejsza u słabszych zawodników/zawodniczek niż lepszych,  

d) silniejsza w sportach zespołowych, niż w sportach indywidualnych. 

K. Kais i L. Raudsepp (2005)134, po rozpatrzeniu zależności między natężeniem i 

kierunkiem lęku przedstartowego dwunastu zawodników koszykówki i dwunastu siatkówki, 

stwierdzili umiarkowany poziom lęku poznawczego i somatycznego, wysoki poziom pewności 

siebie i tylko intensywność lęku poznawczego można interpretować jako czynnik wpływa jący 

na wyniki sportowców.  

J.D. Perry i J.M. Williams (1998)135, w swoich badaniach (CSAI-2 stosowano jako 

narzędzie pomiarowe) zbadali natężenie lęku i pewności siebie działające jako poprawa lub 

ograniczenie wydajności. Próba składała się z 3 grup tenisis tów. W szczególności, te grupy 

zostały podzielone na trzy poziomy, wysoki (zwycięzcy), średnie (remis) i niskie (przegrani). 

Jeśli chodzi o lęk somatyczny, nie znaleziono istotnej statystycznie różnicy, ale niski poziom 

próbki wykazał niskie wyniki lęku poznawczego, a gracze o wysokim poziomie mieli wysokie 

wyniki samooceny z pozytywnym kierunkiem wpływu podczas rozgrywek. Podobnie G. Jones 

i S. Hanton (2001)136, w swoich badaniach na próbie 190 zawodników wskazali, że dla tych, 

którzy mieli wyższe średnie pewności siebie, kierunek pokazał na pozytywne ich zachowania 

podczas meczu. Ponadto inne podobne badania, takie jak te J.G. Jones i L. Hardy (1990)137 i 

D. Hemery (1986)138, podkreśliły znaczenie pewności siebie u elitarnych sportowców. Podobne 

wyniki zostały stwierdzone przez T. Reilly, A.M. Williams, A. Nevill i A. Franks (2000)139 w 

badaniach z próbką 31 sportowców w wieku od lat 15 do 16, w celu wyłowienia talentów w 

piłce nożnej. W szczególności, elita sportowców wykazała wysoki poziom pewności siebie, 

koncentracji i lęku postrzeganego jako czynnik pozytywny. 

                                                                 
134 K. Kais, L. Raudsepp, Intensity and direction of competitive state anxiety, Self-confidence and athletic 

performance, Kinesiology 37 2005. 
135 J.D. Perry, J.M. Will iams, Relationship of intensity and direction of competitive trait anxiety to skil l level and 
gender in tennis, Sport Psychologist 12 1998. 
136 G. Jones, S. Hanton, Pre-competitive feeling states and directional anxiety interpretations, Journal of Sport 

Sciences 19 2001. 
137 J.G. Jones, L. Hardy, Stress and Performance in Sport, John Wiley & Sons Ltd. 1990. 
138 D. Hemery, The Pursuit of Sporting Excellence, London 1986. 
139 T. Reilly, A.M. Will iams, A. Nevill , A. Franks, A multidisciplinary approach to talent identification in soccer, 
Journal of Sport Sciences 18(9) 2000. 
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Badania E. Filaire, D. Alix, C. Ferrand i M. Verger (2008)140, którzy badali profil 

fizjopsychologiczny 16 tenisistów (8 mężczyzn, 8 kobiet) podczas pierwszego turnieju (CSAI-

2 stosowano jako narzędzie pomiarowe), miało na celu ocenić wpływ lęku i pewności siebie, 

w tym natężenia i kierunku. Uzyskane wyniki wykazały statystycznie istotną różnicę między 

kobietami, które miały wyższe wyniki lęku somatycznego i mężczyznami, którzy mieli wyższe 

wyniki pewności siebie. U zwycięzców stwierdzono statystycznie niższy poziom lęku 

poznawczego i wyższe wyniki pewności siebie niż u przegranych, którzy mieli statystycznie 

wyższy poziom lęku somatycznego, co wstrzymywały ich wydajność. Podobnie w badaniu 

G. Jones, S. Hanton i A.B.J. Swain (1994)141 zbadali kierunki objawów lęku i ich wydajności. 

Próba składała się z 97 pływaków na wysokim poziomie (elita) i 114 pływaków na niższym 

poziomie (nie elita). Nie stwierdzono statystycznie znamiennych różnic między obiema 

grupami w intensywności lęku poznawczego i somatycznego. Jednak sportowcy z elity wyrazili 

zdanie, że uważają lęk za czynnik pozytywnie wpływającym na ich wydajność. Dalsza analiza 

wykazała, że wydajność sportowców nie należących do elity została utrudniona przez ich lęk. 

Analizując tematykę badań uzyskanych w wyniku przeprowadzonej kwerendy można 

zauważyć, że zdecydowana większość badań była skoncentrowana na zbadaniu poziomu lęku 

przedstartowego u zawodników wybranych dyscyplin i wpływu lęku przedstartowego na 

osiągane wyniki oraz porównanie ich wartości w różnych dyscyplinach. Nie prowadzono badań 

pozwalających na ocenę zmienności tych wartości w czasie, dla porównywalnych dużych grup 

zawodników. Zaplanowane badanie miało wypełnić tę lukę wiedzy.  

 

3.7.  Organizacja badań  

Przedstawiony wcześniej zarys metodologii badań pozwolił na przyjęcie i 

zorganizowanie pracy badawczej będącej przedmiotem niniejszej dysertacji z uwzględnieniem 

wymienionych zasad. Organizacja prac oparta jest o ogólny model procesu badań naukowyc h 

zaprezentowany na rysunku nr 12. 

 

 

                                                                 
140 E. Fi laire, D. Alix, C. Ferrand, M. Verger, Psychophysiological stress in tennis players during the first single 
match of a tournament, Psychoneuroendocrinology 34(1) 2009. 
141 G. Jones, S. Hanton, A.B.J. Swain, Intensity and interpretation of anxiety symptoms in elite and non-elite 
sports performers, Personal  Individual Differences 17 1994 
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Rysunek 12. Ogólny model procesu badań naukowych. Źródło: opracowanie własne. 

 

W ramach niniejszej rozprawy badania przeprowadzono w następującej kolejności: 

1. Badania wstępne: 

1.a. wstępne sformułowanie problemu – Jakie są objawy i skutki lęku i stresu 

przedstartowego? Czy lęk przedstartowy zmienia się z wiekiem? Czy lęk przedstartowy jest 

odczuwany w równym stopniu przez kobiety i mężczyzn? Czy jest różnie odczuwany przez 

sportowców i osoby startujące w rywalizacji okazjonalnie? Jak redukować negatywny 

wpływ lęku przedstartowego? 

1.b. eksplikacja problematyki badawczej (uszczegółowienie tematu), jak również 

sformułowanie hipotez badawczych, które autor przedstawił wcześniej. 

2. Operacjonalizacja problematyki badawczej: 

2.a. dokonany został wybór zbiorowości, w której były realizowane badania – pływacy 

startujący w zimowych Mistrzostwach Polski z okresu lat 2014-2017, gimnazjal iśc i 

tworzący grupę referencyjną w 2017 roku;  

2.b. dokonany został wybór bazy źródłowej – przedmiotowa literatura wymieniona w 

bibliografii, 

2.c. dokonano wyboru technik i metod badawczych – m.in. wybór testu psychologicznego ; 

przygotowano kwestionariusz testu SCAT (załącznik V) i sprawdzono narzędzie badawcze 

(załącznik III),  
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2.d. opracowano kwestionariusz wywiadu (załącznik VI), wytypowani zostali eksperci, 

2.e. dokonany został wybór kryteriów i technik analizy wyników badań. 

3. Pilotażowe badanie testem SCAT (2014 rok): 

3.a. dokonano doboru populacji, która została poddana badaniom testem SCAT – zawodnicy 

14 letni, 

3.b. zweryfikowano zebrany materiał, 

3.c. przeanalizowano statystycznie zebrany materiał, 

3.d. przedstawiono raport z przeprowadzonych badań. 

4. Uzyskiwanie i opracowanie kolejnych wyników badań. 

Zrealizowany tok postępowania badawczego został oparty na modelu opisanym i 

przedstawionym na rysunku 1. Składał się z następujących czynności: 

4.a. obserwacja wstępna, 

4.b. budowanie hipotez, 

4.c. zbieranie danych, 

4.d. wykonywanie rzetelnych badań i analiz weryfikujących hipotezę, 

4.e. powtarzanie procedury z punktów 4.c i 4.d w kolejnych latach, 

4.f. przeprowadzenie wywiadów eksperckich. 

Autor przyjął do badań populację pływaków startujących w jednorodnych grupach 

wiekowych (14-17 lat). Pozyskany tą drogą materiał źródłowy (tj. z testów SCAT) wydaje się 

być wiarygodny, dostarczający obiektywnych informacji (z badań literatury, jak również z 

pilotażu, wynikało, że w teście nie należy wymagać podawania nazwiska badanego, gdyż 

mogłoby to wpłynąć na wyniki badania). Badaniami za pomocą testów SCAT objęto: 

- w 2014 roku – 108 zawodników startujących w Mistrzostwach Polski 14 latków rozegranych 

w Olsztynie w dniach 7-9.02.2014, 
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- w 2015 roku – 103 zawodników startujących w Mistrzostwach Polski 14 latków rozegranych 

w Olsztynie w dniach 6-8.03.2015, 

– 170 zawodników startujących w Mistrzostwach Polski 15 latków rozegranych w Ostrowcu 

Świętokrzyskim w dniach 6-8.03.2015, 

- w 2016 roku – 110 zawodników startujących w Mistrzostwach Polski 14 latków rozegranych 

w Olsztynie w dniach 4-6.03.2016, 

– 110 zawodników startujących w Mistrzostwach Polski 15 latków rozegranych w Gorzowie 

Wielkopolskim w dniach 4-6.03.2016, 

– 110 zawodników startujących w Mistrzostwach Polski 16 latków rozegranych w Gliwicach 

w dniach 11-13.03.2016, 

- w 2017 roku – 117 zawodników startujących w Mistrzostwach Polski 14 latków rozegranych 

w Lublinie w dniach  3-5.03.2017, 

– 110 zawodników startujących w Mistrzostwach Polski 15 latków rozegranych w Ostrowcu 

Świętokrzyskim w dniach 3-5.03.2017, 

– 109 zawodników startujących w Mistrzostwach Polski 16 latków rozegranych w Gliwicach 

w dniach 10-12.03.2017, 

– 123 zawodników startujących w Mistrzostwach Polski 17 latków rozegranych w Gorzowie 

Wielkopolskim w dniach 10-12.03.2017. 

Badania gimnazjalistów przeprowadzono w Zespole Szkół Sportowych i 

Ogólnokształcących w Gdańsku (ZSSiO) oraz Ogólnokształcących Szkołach Sportowych i 

Zawodowych w Gdańsku (OSSiZ), w miesiącach marzec i kwiecień 2017 roku – 54 ankiety 

16-to latków. Z badania referencyjnego innych grup wiekowych zrezygnowano po analizie 

uzyskanych odpowiedzi 16-to latków, którzy jak wynika z analizy, nie różnili się znacząco od 

zawodników 16-to letnich – średni indeks lęku 20,59 (zawodnicy - 20,43), odchylenie 

standardowe 5,33 (5,34), współczynnik zmienności 25,9% (26,3%), mediana 20 (20). 

Wywiady eksperckie i pogłębione wywiady eksperckie z trenerami 14-to latków 

różnych dyscyplin oraz psychologami sportowymi zostały przeprowadzone w latach 2018-2020 

roku po wykonaniu wszystkich badań testem SCAT i dokonaniu analiz statystycznych.  
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Konsekwencją przyjętych założeń oraz ograniczeń była przeprowadzona procedura 

badawcza, a rozwiązanie wskazanych problemów badawczych jest przedmiotem 

poszczególnych rozdziałów rozprawy. 

  



78 
 

Rozdział 4. Wyniki badań własnych 

4.1.  Wstęp 

Weryfikacji hipotez 1 (Objawy odczuwania lęku i stresu przedstartowego mają 

charakter somatyczny (fizjologiczny) i psychiczny) i 2 (Poziom odczuwania lęku i stresu 

przedstartowego można określić za pomocą specjalnie skonstruowanych i przeprowadzonych 

testów) dokonano w wyniku badań literatury poświęconej przedmiotowi badań, co zostało 

opisane we wcześniejszych rozdziałach pracy. 

Podstawowym elementem badań weryfikującym hipotezy 3 (Odczuwanie lęku i stresu 

przedstartowego maleje z wiekiem pływaków), 4 (Odczuwanie lęku i stresu przedstartowego 

w kolejnych rocznikach pływaków nie różni się w znaczący sposób) i 5 (Pływaczki silniej 

odczuwają lęk i stres przedstartowy niż pływacy) był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem 

kwestionariusza ankiety SCAT.  

Do weryfikacji hipotez 6 i 7 – do określenia wieku, w którym należy wprowadzać 

współpracę z psychologiem w celu redukcji skutków lęku i stresu przedstartowego oraz 

zaproponowania metod skutecznego i efektywnego zwalczania negatywnego wpływu lęku i 

stresu przedstartowego wykorzystano wywiad ekspercki.142 

4.2.  Przebieg badań 

Badaną grupę stanowili pływacy i pływaczki startujący w Mistrzostwach Polski w 

latach 2014-2017. Do badania dobierana była grupa 14-latków (w pierwszym roku badania), 

14- i 15-latków (w drugim roku badania), 14-, 15- i 16-latków (w trzecim roku badania) oraz 

14-, 15-, 16- i 17-latków w (czwartym roku badania). Badani byli wybierani (przypadkowo) 

spośród zawodników przygotowujących się do konkurencji w pierwszym i drugim dniu 

Mistrzostw Polski (konkurencje rozgrywane w tych dniach miały znacznie liczniejszą obsadę 

niż w 3 dniu). Grupę referencyjną stanowili 16-to letni uczniowie Gimnazjum. 

 

 

 

                                                                 
142 Schemat wywiadu eksperckiego przedstawiono w załączniku VI. 
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Tabela 2. Zestawienie wszystkich badanych wraz z uwzględnieniem podziału na roczniki, w których 

rywalizowali na Mistrzostwach Polski. Źródło: Opracowanie własne. 

Pływacy Grupa referencyjna 

Rocznik 2000 (badani w 2014, 2015, 2016 i 2017) 

Rocznik 2001 (badani w 2015, 2016 i 2017) 

Rocznik 2002 (badani w 2016 i 2017) 

Rocznik 2003 (badani w 2017) 

Rocznik 2002, uczniowie gimnazjum  

(badani w 2017) 

W przeprowadzonym badaniu zmienną zależną stanowił poziom (indeks) lęku 

przedstartowego. Zmiennymi niezależnymi były płeć, wiek, rok badania.  

Pomiaru wartości lęku przedstartowego w badaniu dokonano za pomocą 

kwestionariuszy testu SCAT rozdanych badanym osobiście przez autora badania lub za 

pośrednictwem trenerów i wypełnionych na 10-30 min. przed ich startem. W przypadku grupy 

referencyjnej badanie było przeprowadzane bezpośrednio przed zajęciami wychowania 

fizycznego prowadzonymi na basenie. Kwestionariusz testu SCAT został przetłumaczony i 

dostosowany do pływania przez autora badania za zgodą autora testu.143 Test SCAT zawiera 15 

pozycji, z czego tylko 10 stwierdza objawy związane z lękiem. Pięć elementów, które nie są 

uwzględnione w ocenie mają zmniejszać prawdopodobieństwo wystąpienia wewnętrznego 

błędu odpowiedzi. Standardowe instrukcje SCAT proszą respondentów o wskazanie, w jaki 

sposób „zwykle czujesz się, gdy konkurujesz w sporcie i grach”. Jednakże, aby instrument był 

przystosowany bardziej kontekstowo do pływaków, wyrażenie „konkurujesz w sporcie i grach” 

zostało zastąpione słowem „startujesz”. Respondenci wskazywali częstotliwość, w skali 3-

stopniowej (1 = rzadko, 2 = czasami, 3 = często), z jaką zwykle doświadczają 10 objawów 

odnoszących się do lęku. Wyniki tych 10 elementów są sumowane, odzwierciedlając tendencję 

do doświadczania lęku przedstartowego. 

Uzyskane dane poddano analizie statystyki opisowej (średnia, mediana, dominanta, 

odchylenie standardowe), testowi istotności różnic pomiędzy średnimi za pomocą 

jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA oraz niezależności ‘t-studenta’ porównując 

wyniki z kolejnych lat. Poziom istotności ustalono na poziomie 0,05. Wszystkie analizy 

                                                                 
143 Kwestionariusz wykorzystanego testu SCAT został zamieszczony w załączniku V. 



80 
 

statystyczne wykonano za pomocą Microsoft Excel 2010 z zainstalowanym dodatkiem 

Analysis ToolPack. 

Po uzyskaniu wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród zawodników 

przygotowano ankietę skierowaną do trenerów, która miała na celu wypracowanie schematu 

pogłębionego wywiadu eksperckiego. Ankietę przeprowadzono, z wykorzystaniem studentów 

czynnie uprawiających sport, wśród trenerów trenujących grupy dziecięce i młodzieżowe w 

kwietniu 2017 roku. Spośród uzyskanych wypełnionych ankiet wybrano tylko 15 ankiet, które 

miały odpowiedzi udzielone w większej ilości pytań. Po analizie ankiety przeprowadzono 

pogłębione wywiady eksperckie z 6 trenerami. 

4.3.  Wyniki badań 

Wyniki badania przeprowadzonego za pomocą sondażu diagnostycznego oceniono za 

pomocą klucza zasugerowanego przez autora testu SCAT (Martens, 1977). Do oceny poziomu 

lęku przedstartowego wykorzystano wszystkie indywidualne wyniki testu SCAT. Uczestnicy 

badania byli plasowani, w zależności od uzyskanego wyniku, w grupach opisanych poziomem 

odczuwanego lęku: do 16 punktów – grupa z niskim lękiem, 17-23 punktów – grupa ze średnim 

lękiem oraz od 24 punktów w górę – grupa z wysokim stanem lęku144. 

Zmienną zależną w badaniu był index lęku, natomiast zmiennymi niezależnymi płeć i 

wiek zawodników. W przypadku badania referencyjnego zmienna niezależną było uprawianie 

sportu (wartość logiczna, dwustanowa). 

4.3.1.  Zawodnicy 14 letni 

Zawodnicy 14 letni byli badani w latach 2014-2017. Ilość wypełnionych, zwróconych 

testów SCAT mieściła się corocznie w przedziale 103-117. 

Tabela 3. Zestawienie wyników statystycznych zawodników 14 letnich. Źródło: opracowanie własne.  

Grupa 

badana 

Ilość 

badanych 

Śr. Indeks 

lęku 
Odchyl. Std. 

Współcz. 

zmienn. 
Dominanta Mediana 

2014 rok 108 19,81 4,33 21,8% 21 20 

2015 rok 103 21,42 4,26 19,9% 20 21 

2016 rok 110 21,26 4,74 22,3% 25 22 

2017 rok 117 20,88 5,10 24,4% 23 21 

                                                                 
144 Więcej informacji na temat SCAT można znaleźć na http://www.brianmac.co.uk/scat.htm. 
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Obliczony współczynnik zmienności waha się w przedziale 19,9-24,4%, co oznacza, że 

zróżnicowanie indeksu lęku badanej populacji jest na granicy małego i średniego. Graficzne 

przedstawienie tabeli nr 3 znajduje się na rysunku nr 13. 

Rysunek 13. Wybrane wyniki statystyki opisowej zawodników 14 letnich. Źródło: opracowanie 
własne. 

 

W celu porównywania średnich indeksów lęku wykonano jednoczynnikową analizę 

wariancji ANOVA. Hipoteza zerowa zakłada, że wartości średnie indeksu lęku poszczególnych 

grup badanych nie różnią się między sobą. Hipoteza alternatywna zakłada, że wartości średnie 

indeksu lęku tych grup różnią się między sobą. 

Tabela 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA zawodników 14 letnich. Źródło: 

opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE       

Grupy Licznik Suma Średnia Wariancja   

2014 108 2140 19,81481 18,73174   

2015 103 2206 21,41748 18,16714   

2016 110 2351 21,37273 22,49283   
2017 117 2443 20,88034 26,00280   

       

ANALIZA WARIANCJI      

Źródło wariancji SS df MS F Wartość-p Test F 

Pomiędzy grupami 178,93183 3 59,64394 2,77581 0,04097 2,62549 

W obrębie grup 9325,38781 434 21,48707    

Razem 9504,31964 437     

Współcz. zmienn.

Odchyl. std.

Śr. indeks lęku
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Na podstawie tabel nr 3 i nr 4 można stwierdzić, że istnieje znacząca różnica między 

średnimi wartościami indeksu lęku pływaków 14 letnich badanych w poszczególnych latach 

(uzyskana wartość ‘F’ równa 2,78 jest wyższa niż tabelaryczna wartość rozkładu F-Snedecora 

równa 2,63, która była wymagana dla znaczącej różnicy, przy 434 stopniach swobody, z 

poziomem istotności 0,05). Ponieważ jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA nie 

wskazuje, gdzie leży różnica, niezbędne jest przeprowadzenie testów ‘t-studenta’ dla każdej 

pary średnich. Hipoteza zerowa zakłada, że średnie wartości indeksu lęku pływaków 14 letnich 

w badanych parach lat nie różnią się między sobą. 

Tabela 5. Wyniki testu niezależności ‘t-studenta’ zawodników 14 letnich. Źródło: opracowanie 
własne. 

 2014 2015  2014 2016  2014 2017 

Średnia 19,81481 21,41748  19,81481 21,37273  19,81481 20,88034 

Wariancja 18,73174 18,16714  18,73174 22,49283  18,73174 26,00280 

Obserwacje 108 103  108 110  108 117 

Różnica ś rednich wg 
hipotezy 

0  
 

0  
 

0  

df 209   215   221  

t Stat -2,70968   -2,53421   -1,69390  

P(T<=t) jednostronny 0,003647   0,005991   0,04585  

Test T jednostronny 1,652177   1,651972   1,65178  

P(T<=t) dwustronny 0,007294   0,011982   0,09169  

Test t dwustronny 1,971379   1,971059   1,97076  

 

 2015 2016  2015 2017  2016 2017 

Średnia 21,41748 21,37273  21,41748 20,88034  21,37273 20,88034 

Wariancja 18,16714 22,49283  18,16714 26,00280  22,49283 26,00280 

Obserwacje 103 110  103 117  110 117 

Różnica średnich wg 

hipotezy 
0   0   0  

df 211   217   225  

t Stat 0,07251   0,85075   0,75376  

P(T<=t) jednostronny 0,471133   0,19792   0,22589  

Test T jednostronny 1,652107   1,65191   1,65165  

P(T<=t) dwustronny 0,942265   0,39585   0,45178  

Test t dwustronny 1,971271   1,97096   1,97056  

 

Grupa 

badana 

2015 rok 2016 rok 2017 rok 

2014 

rok 

t Stat (-2,71) < -Test 

t dwustronny (1,97) 

H0 odrzucone  

t Stat (-2,53) < -Test t 

dwustronny (1,97) 

H0 odrzucone  

-Test t dwustronny (1,97) < t Stat 

(-1,69)  < Test t dwustronny (1,97) 

H0 nie można odrzucić 
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2015 

rok 

 -Test t dwustronny (1,97) < t 

Stat (0,07) < Test t 

dwustronny (1,97) 

H0 nie można odrzucić 

-Test t dwustronny (1,97) < t Stat 

(0,85) < Test t dwustronny (1,97) 

H0 nie można odrzucić 

2016 

rok 

  -Test t dwustronny (1,97) < t Stat 

(0,75) < Test t dwustronny (1,97) 

H0 nie można odrzucić 

Na podstawie tabeli nr 5 można stwierdzić, że średnie wartości indeksu lęku pływaków 

w latach 2014-2017 nie różnią się znacznie (z poziomem istotności 0,05), za wyjątkiem 

średnich wartości indeksu lęku pływaków 14 letnich badanych w roku 2015 i 2016 w stosunku 

do roku 2014.  

Obserwując rozkład wartości indeksu lęku w badanych populacjach można 

przewidywać, że ten rozkład będzie dwumodalny ze względu na zmienną niezależną – płeć 

zawodnika. Z tego powodu przeprowadzono identyczne analizy jak dla całej badanej grupy, 

osobno dla podgrupy kobiet i podgrupy mężczyzn. 

Tabela 6. Zestawienie wyników statystycznych – kobiety 14 letnie. Źródło: opracowanie własne. 

Grupa badana 

kobiet 

Ilość 

badanych 

Śr. indeks 

lęku 

Odchyl. 

std. 

Współcz. 

zmienn. 
Dominanta Mediana 

2014 rok 47 21,60 4,22 19,5% 21 21 

2015 rok 44 22,05 4,36 19,8% 20 22,5 

2016 rok 50 22,82 4,54 19,9% 25 23,5 

2017 rok 66 22,06 4,64 20,9 23 23 

 

Tabela 7. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA – kobiety 14 letnie. Źródło: 

opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE      

Grupy Licznik Suma Średnia Wariancja   

2014 47 1015 21,59574 15,15911   

2015 44 970 22,04545 19,02114   

2016 50 1141 22,82 20,64041   

2017 66 1452 22 20,33846   

       

ANALIZA WARIANCJI      

Źródło wariancji SS df MS F Wartość-p Test F 

Pomiędzy grupami 38,60915146 3 12,86972 0,67883 0,56593 2,64908 

W obrębie grup 3848,60824 203 18,95866    

Razem 3887,217391 206     

Przypomnieć należy, że hipoteza zerowa zakłada, iż wartości średnie indeksu lęku 

poszczególnych grup badanych nie różnią się między sobą, zaś hipoteza alternatywna zakłada, że 
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wartości średnie indeksu lęku tych grup różnią się między sobą. Na podstawie tabel nr 6 i nr 7 można 

stwierdzić, że nie istnieje znacząca różnica między średnimi wartościami indeksu lęku pływaczek 14 

letnich badanych w poszczególnych latach (uzyskana wartość ‘F’ równa 0,68 jest niższa niż 

tabelaryczna wartość rozkładu F-Snedecora równa 2,65, która była wymagana dla znaczącej różnicy, 

przy 203 stopniach swobody, z poziomem istotności 0,05). Dla celów kontrolnych policzono testy ‘t-

studenta’ dla każdej pary średnich. Hipoteza zerowa zakłada, że średnie wartości indeksu lęku 

pływaczek 14 letnich w badanych parach lat nie różnią się między sobą. 

Tabela 8. Wyniki testu niezależności ‘t-studenta’ – kobiety 14 letnie. Źródło: opracowanie własne. 

  2014 2015  2014 2016  2014 2017 

Średnia 21,59574 22,04545  21,59574 22,82  21,59574 22 

Wariancja 15,15911 19,02114  15,15911 20,64041  15,15911 20,33846 

Obserwacje 47 44  47 50  47 66 

Różnica ś rednich wg 
hipotezy 

0   0  
 

0  

df 86   94   107  

t Stat -0,517615   -1,42767   -0,50903  

P(T<=t) jednostronny 0,303028   0,078351   0,30589  

Test T jednostronny 1,662765   1,661226   1,65922  

P(T<=t) dwustronny 0,606056   0,156701   0,61178  

Test t dwustronny 1,987934   1,985523   1,98238  

 

  2015 2016  2015 2017  2016 2017 

Średnia 22,04545 22,82  22,04545 22  22,82 22 

Wariancja 19,02114 20,64041  19,02114 20,33846  20,64041 20,33846 

Obserwacje 44 50  44 66  50 66 

Różnica ś rednich wg 

hipotezy 
0   0   0  

df 91   94   105  

t Stat -0,84254   0,05282   0,96573  

P(T<=t) jednostronny 0,20085   0,47899   0,16820  

Test T jednostronny 1,66177   1,66123   1,65950  

P(T<=t) dwustronny 0,40169   0,95798   0,33640  

Test t dwustronny 1,98638   1,98552   1,98282  

 

Grupa 

badana 

kobiet 

2015 rok 2016 rok 2017 rok 

2014 

rok 

-Test t dwustronny (1,99) < 

t Stat (-0,52) < Test t 

dwustronny (1,99) 

H0 nie można odrzucić 

-Test t dwustronny (1,99) < 

t Stat (-1,43) < Test t 

dwustronny (1,99)  

H0 nie można odrzucić 

-Test t dwustronny (1,98) < 

t Stat (-0,51) < Test t 

dwustronny (1,98)  

H0 nie można odrzucić 

2015 

rok 

 -Test t dwustronny (1,99) < 

t Stat (-0,84) < Test t 

dwustronny (1,99) 

H0 nie można odrzucić 

-Test t dwustronny (1,99) < 

t Stat (0,05) < Test t 

dwustronny (1,99)  

H0 nie można odrzucić 
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2016 

rok 

  -Test t dwustronny (1,98) < 

t Stat 0,97) < Test t 

dwustronny (1,98)  

H0 nie można odrzucić 

Tabela nr 8 zawierająca wyniki testu niezależności ‘t-studenta’ potwierdza, że nie istnieje 

znacząca różnica między średnimi wartościami indeksu lęku u badanych zawodniczek.  

Tabela 9. Zestawienie wyników statystycznych – mężczyźni 14 letni. Źródło: opracowanie własne. 

Grupa badana 

mężczyzn 

Ilość 

badanych 

Śr. indeks 

lęku 

Odchyl. 

std. 

Współcz. 

zmienn. 
Dominanta Mediana 

2014 rok 61 18,44 4,18 22,7% 22 19 

2015 rok 59 20,95 4,16 19,9% 21 21 

2016 rok 60 20,17 4,60 22,8% 22 20,5 

2017 rok 51 19,35 5,32 27,5% 17,5 19,4 

 

Tabela 10. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA – mężczyźni 14 letni. Źródło: 

opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE      

Grupy Licznik Suma Średnia Wariancja   

2014 61 1125 18,44262 17,38415   

2015 59 1236 20,94915 17,32496   

2016 60 1210 20,16667 21,15819   

2017 51 987 19,35294 28,35294   

       

ANALIZA WARIANCJI      

Źródło wariancji SS df MS F Wartość-p Test F 

Pomiędzy grupami 207,48228 3 69,16076 3,33048 0,02035 2,64437 

W obrębie grup 4713,87703 227 20,76598    

Razem 4921,35931 230     

Na podstawie tabel nr 9 i nr 10 można stwierdzić, że istnieje znacząca różnica między 

średnimi wartościami indeksu lęku pływaków-mężczyzn 14 letnich badanych w 

poszczególnych latach (uzyskana wartość ‘F’ równa 3,33 jest wyższa niż tabelaryczna wartość 

rozkładu F-Snedecora równa 2,64, która była wymagana dla znaczącej różnicy, przy 227 

stopniach swobody, z poziomem istotności 0,05). W celu wskazania gdzie leży różnica 

(jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA tego nie wskazuje), przeprowadzono test ‘t-

studenta’ dla każdej pary średnich. Hipoteza zerowa zakłada, że średnie wartości indeksu lęku 

pływaków 14 letnich w badanych parach lat są równe. 
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Tabela 11. Wyniki testu niezależności ‘t-studenta’ – mężczyźni 14 letni. Źródło: opracowanie własne. 

  2014 2015  2014 2016  2014 2017 

Średnia 18,44262 20,94915  18,44262 20,16667  18,44262 19,35294 

Wariancja 17,38415 17,32496  17,38415 21,15819  17,38415 28,35294 

Obserwacje 61 59  61 60  61 51 

Różnica ś rednich wg 
hipotezy 

0   0   0  

df 118   117   94  

t Stat -3,29513   -2,15907   -0,99269  

P(T<=t) jednostronny 0,00065   0,016443   0,16170  

Test T jednostronny 1,65787   1,657982   1,66123  

P(T<=t) dwustronny 0,001299   0,032887   0,32341  

Test t dwustronny 1,980272   1,980448   1,98552  

 

  2015 2016  2015 2017  2016 2017 

Średnia 20,94915 20,16667  20,94915 19,35294  20,16667 19,35294 

Wariancja 17,32496 21,15819  17,32496 28,35294  21,15819 28,35294 

Obserwacje 59 60  59 51  60 51 

Różnica ś rednich wg 
hipotezy 

0   0   0  

df 116   94   100  

t Stat 0,973344   1,73176   0,85368  

P(T<=t) jednostronny 0,166204   0,04330   0,19766  

Test T jednostronny 1,658096   1,66123   1,66023  

P(T<=t) dwustronny 0,332408   0,08660   0,39532  

Test t dwustronny 1,980626   1,98552   1,98397  

 

Grupa 

badana 

mężczyzn 

2015 rok 2016 rok 2017 rok 

2014 rok t Stat (-3,30) < -Test t 

dwustronny (1,98) 

H0 odrzucone  

t Stat (-2,16) < -Test t 

dwustronny (1,98) 

H0 odrzucone  

-Test t dwustronny (1,99) < t 

Stat (-0,99) < Test t 

dwustronny (1,99) 

H0 nie można odrzucić 

2015 rok  -Test t dwustronny (1,98) < t 

Stat (0,97) < Test t 

dwustronny (1,98) 

H0 nie można odrzucić 

-Test t dwustronny (1,99) < t 

Stat (1,73) < Test t dwustronny 

(1,99) 

H0 nie można odrzucić 

2016 rok   -Test t dwustronny (1,98) < t 

Stat (0,85) < Test t dwustronny 

(1,98) 

H0 nie można odrzucić 

Na podstawie tabeli nr 11 można stwierdzić, że istnieje znacząca różnica między 

średnimi wartościami indeksu lęku pływaków-mężczyzn 14 letnich badanych w roku 2015 i 

2016 w porównaniu do badania z roku 2014 (z poziomem istotności 0,05), ale średnie wartości 

indeksu lęku pływaków 14 letnich badanych w latach 2015-2017 nie różnią się znacznie.  
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Zweryfikowano także hipotezę o równości statystycznej średnich wartości indeksu lęku 

pływaków i pływaczek 14 letnich. Zarówno jednoczynnikowa analiza wariancji (tabela 12), jak 

i test t z dwiema próbami zakładający nierówne wariancje (tabela 13) wskazują, że tak 

postawionej hipotezy nie można odrzucić wyłącznie w przypadku badania 14 letnich 

zawodników w 2015 roku.  

Tabela 12. Jednoczynnikowa analiza wariancji. H0 – średnie wartości indeksu lęku pływaków i 

pływaczek 14 letnich są równe. Źródło: opracowanie własne. 

Rok F Test F Wynik 

2014 16,07497 3,930692 F > Test F to H0 odrzucona 

2015 1,678497 3,935189 F < Test F to nie można odrzucić H0 

2016 9,176617 3,929012 F > Test F to H0 odrzucona 

2017 8,646103 3,923599 F > Test F to H0 odrzucona 
 

Tabela 13.Test t: z dwiema próbami zakładający nierówne wariancje. H0 – średnie wartości indeksu 

lęku pływaków i pływaczek 14 letnich są równe. Źródło: opracowanie własne. 

Rok t Stat 
Test t 
dwustronny Wynik 

2014 4,045389 1,983495 t Stat (4,045) > Test t dwustronny (1,98) to H0 odrzucona 

2015 1,286706 1,986675 
 -Test t dwustronny (1,987) < t Stat (1,287) < Test t dwustronny 
(1,987) to nie można odrzucić H0 

2016 3,032738 1,982815 t Stat (3,03) > Test t dwustronny (1,98) to H0 odrzucona 

2017 2,887321 1,984217 t Stat (2,89) > Test t dwustronny (1,98) to H0 odrzucona 

Wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych niniejszego badania wykazały, że 

średnia wartość indeksu lęku przedstartowego pływaczek 14 letnich nie zmieniała się zbyt 

istotnie w latach 2014-2017. W przypadku pływaków 14 letnich średnia wartość indeksu lęku 

przedstartowego nie zmieniała się w latach 2015-2017, natomiast wartości z lat 2015 i 2016 

były istotnie różne z wartością indeksu lęku zmierzoną w 2014 roku. Ta sama relacja przenios ła 

się na całą populację zawodników 14 letnich. 

4.3.2.  Zawodnicy 14-17 letni 

Zawodnicy urodzeni w 2000 roku byli badani w latach 2014-2017. Ilość wypełnionych, 

zwróconych testów SCAT przez tych zawodników, mieściła się corocznie w przedziale 108-

170. Można przypuszczać, że ponad 50 zawodników było badanych 4 razy (badani, za 

wyjątkiem pierwszego badania w 2014 roku, nie byli proszeni o podanie swoich danych 

identyfikujących). 
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Tabela 14. Zestawienie wyników statystycznych zawodników 14-17 letnich. Źródło: opracowanie 

własne. 

Grupa 

badana 

Ilość 

badanych 

Śr. indeks 

lęku 
Odchyl. std. 

Współcz. 

zmienn. 
Dominanta Mediana 

14 lat 108 19,81 4,33 21,8% 21 20 

15 lat 170 19,42 5,25 27,0% 18 19 

16 lat 110 20,43 5,34 26,1% 22 20 

17 lat 123 20,83 4,63 22,2% 18 21 

Obliczony współczynnik zmienności waha się w przedziale 21,8-27,0%, co oznacza, że 

zróżnicowanie indeksu lęku badanej populacji jest średnie. Graficzne przedstawienie tabeli nr 

14 znajduje się na rysunku nr 14. 

Rysunek 14. Wybrane wyniki statystyki opisowej zawodników 14-17 letnich. Źródło: opracowanie 

własne. 

 

W celu porównywania średnich indeksów lęku wykonano jednoczynnikową analizę 

wariancji ANOVA. Hipoteza zerowa zakłada, że wartości średnie indeksu lęku poszczególnych 

grup badanych nie różnią się między sobą. Hipoteza alternatywna zakłada, że wartości średnie 

indeksu lęku tych grup różnią się między sobą. 
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Tabela 15. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA zawodników 14-17 letnich. Źródło: 

opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE       

Grupy Licznik Suma Średnia Wariancja   

14 lat 108 2140 19,81481 18,73174   

15 lat 170 3301 19,41765 27,55827   

16 lat 110 2247 20,42727 28,48549   
17 lat 123 2562 20,82927 21,45422   

       

ANALIZA WARIANCJI      

Źródło wariancji SS df MS F Wartość-p Test F 
Pomiędzy grupami 164,26258 3 54,75419 2,24164 0,08256 2,62249 

W obrębie grup 12383,97617 507 24,42599    

Razem 12548,23875 510     

Na podstawie tabel nr 14 i nr 15 można stwierdzić, że nie istnieje znacząca różnica 

między średnimi wartościami indeksu lęku tej samej grupy pływaków badanych w wieku 14, 

15, 16 i 17 lat (uzyskana wartość ‘F’ równa 2,246 jest niższa niż tabelaryczna wartość rozkładu 

F-Snedecora równa 2,62, która była wymagana dla znaczącej różnicy, przy 404 stopniach 

swobody, z poziomem istotności 0,05). Dla celów kontrolnych policzono testy ‘t-studenta’ dla 

każdej pary średnich. Hipoteza zerowa zakłada, że średnie wartości indeksu lęku zawodników -

pływaków 14, 15, 16 i 17 letnich w badanych parach lat są równe. 

Tabela 16. Wyniki testu niezależności ‘t-studenta’ zawodników 14-17 letnich. Źródło: opracowanie 

własne. 

 14 lat 15 lat  14 lat 16 lat  14 lat 17 lat 

Średnia 19,81481 19,41765  19,81481 20,42727  19,81481 20,82927 

Wariancja 18,73174 27,55827  18,73174 28,48549  18,73174 21,45422 

Obserwacje 108 170  108 110  108 123 

Różnica ś rednich wg 

hipotezy 
0 

  0   0  

df 258   209   228  

t Stat 0,68564   -0,931393   -1,71999  

P(T<=t) jednostronny 0,24678   0,176363   0,04340  

Test T jednostronny 1,65078   1,652177   1,65156  

P(T<=t) dwustronny 0,49356   0,352725   0,08679  

Test t dwustronny 1,96920   1,971379   1,97042  

 

 15 lat 16 lat  15 lat 17 lat  16 lat 17 lat 

Średnia 19,41765 20,42727  19,41765 20,82927  20,42727 20,82927 

Wariancja 27,55827 28,48549  27,55827 21,45422  28,48549 21,45422 

Obserwacje 170 110  170 123  110 123 

Różnica ś rednich wg 
hipotezy 

0   0   0  

df 230   280   217  
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t Stat -1,55591   -2,43335   -0,61064  

P(T<=t) jednostronny 0,06055   0,00779   0,27104  

Test T jednostronny 1,65151   1,65031   1,65191  

P(T<=t) dwustronny 0,12110   0,01559   0,54208  

Test t dwustronny 1,97033   1,96847   1,97096  

 

Grupa 

badana 

15 lat 16 lat 17 lat 

14 lat -Test t dwustronny (1,97) <  

t Stat (0,69) < Test t 

dwustronny (1,97) 

H0 nie można odrzucić 

-Test t dwustronny (1,97) < 

t Stat (-0,93) < Test t 

dwustronny (1,97) 

H0 nie można odrzucić 

-Test t dwustronny (1,97) < 

t Stat (-1,72) < Test t 

dwustronny (1,97) 

H0 nie można odrzucić 

15 lat  -Test t dwustronny (1,97) < 

t Stat (-1,56) < Test t 

dwustronny (1,97) 

H0 nie można odrzucić 

t Stat (-2,43) < -Test t 

dwustronny (1,97) 

H0 odrzucone  

16 lat   -Test t dwustronny (1,97) < 

t Stat (-0,61) < Test t 

dwustronny (1,97) 

H0 nie można odrzucić 

Na podstawie tabeli nr 16 można stwierdzić, że nie istnieje znacząca różnica między 

średnimi wartościami indeksu lęku badanych grup pływaków 14, 15, 16 i 17 letnich (z 

poziomem istotności 0,05), co potwierdza wcześniejszy wniosek, za wyjątkiem badanych grup 

15 i 17 letnich.  

Obserwując rozkład wartości indeksu lęku w badanych populacjach można 

przewidywać, że ten rozkład będzie dwumodalny ze względu na zmienną niezależną – płeć 

zawodnika. Identyczne analizy jak dla całej badanej grupy przeprowadzono osobno dla 

podgrupy kobiet i podgrupy mężczyzn. 

Tabela 17. Zestawienie wyników statystycznych – kobiety 14-17 letnie. Źródło: opracowanie własne. 

Grupa 

badana 

kobiet 

Ilość 

badanych 

Śr. indeks 

lęku 

Odchyl. 

std. 

Współcz. 

zmienn. 
Dominanta Mediana 

14 lat 47 21,60 4,22 19,6% 21 21 

15 lat 83 19,69 5,15 26,2% 26 20 
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16 lat 49 21,57 5,12 23,8% 17 22 

17 lat 66 22,0 4,51 20,5% 17 23 

 

Tabela 18. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA – kobiety 14-17 letnie. Źródło: 

opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE      

Grupy Licznik Suma Średnia Wariancja   
14 lat 47 1015 21,59574 15,15911   

15 lat 83 1634 19,68675 26,53482   

16 lat 49 1057 21,57143 26,25   
17 lat 66 1452 22,0 20,33846   

       

ANALIZA WARIANCJI      

Źródło wariancji SS df MS F Wartość-p Test F 

Pomiędzy grupami 241,13563 3 80,37854 3,55098 0,01513 2,64206 

W obrębie grup 5455,17457 241 22,63558    

Razem 5696,31020 244     

Na podstawie tabel nr 17 i nr 18 można stwierdzić, że istnieje znacząca różnica między 

średnimi wartościami indeksu lęku grupy pływaczek badanych w kolejnych latach (14, 15, 16 

i 17 letnich) (uzyskana wartość ‘F’ równa 3,55 jest wyższa niż tabelaryczna wartość rozkładu 

F-Snedecora równa 2,64, która była wymagana dla znaczącej różnicy, przy 241 stopniach 

swobody, z poziomem istotności 0,05). W celu wskazania gdzie leży różnica (jednoczynnikowa 

analiza wariancji ANOVA tego nie wskazuje), przeprowadzono test ‘t-studenta’ dla każdej pary 

średnich. Hipoteza zerowa zakłada, że średnie wartości indeksu lęku pływaczek 14, 15, 16 i 17 

letnich w badanych parach lat są równe. 

Tabela 19. Wyniki testu niezależności ‘t-studenta’ – kobiety 14-17 letnie. Źródło: opracowanie 
własne. 

  14 lat 15 lat  14 lat 16 lat  14 lat 17 lat 

Średnia 21,59574 19,68675  21,59574 21,57143  21,59574 22 

Wariancja 15,15911 26,53482  15,15911 26,25  15,15911 20,33846 

Obserwacje 47 83  47 49  47 66 

Różnica ś rednich 
wg hipotezy 

0   0   
0  

df 118   89   107  

t Stat 2,38210   0,026247   -0,50903  

P(T<=t) 

jednostronny 
0,00941   0,489559   

0,30589  

Test T 

jednostronny 
1,65787   1,662155   

1,65922  

P(T<=t) 
dwustronny 

0,01881   0,979119   
0,61178  
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Test t dwustronny 1,98027   1,986979   1,98238  

 

  15 lat 16 lat  15 lat 17 lat  16 lat 17 lat 

Średnia 19,68675 21,57143  19,68675 22  21,57143 22 

Wariancja 26,53482 26,25  26,53482 20,33846  26,25 20,33846 

Obserwacje 83 49  83 66  49 66 

Różnica ś rednich 
wg hipotezy 

0   0   0  

df 101   146   96  

t Stat -2,03775   -2,91940   -0,46654  

P(T<=t) 
jednostronny 

0,02209   0,00203   0,320945  

Test T 
jednostronny 

1,66008   1,65536   1,66088  

P(T<=t) 
dwustronny 

0,04419   0,00406   0,64189  

Test t dwustronny 1,98373   1,97635   1,98498  

 

Grupa 

badana 

kobiet 

15 lat 16 lat 17 lat 

14 lat  t Stat (2,38) > Test t 

dwustronny (1,98) 

H0 należy odrzucić 

-Test t dwustronny (1,99) < t 

Stat (0,03) < Test t 

dwustronny (1,99)  

H0 nie można odrzucić 

-Test t dwustronny (1,98) < t 

Stat (-0,51) < Test t dwustronny 

(1,98)  

H0 nie można odrzucić 

15 lat  t Stat (-2,04) < -Test t 

dwustronny (1,98) 

H0 należy odrzucić 

t Stat (-2,92) < -Test t 

dwustronny (1,98) 

H0 należy odrzucić 

16 lat   -Test t dwustronny (1,98) < t 

Stat (-0,47) < Test t dwustronny 

(1,98)  

H0 nie można odrzucić 

Tabela nr 18 wskazuje, że istnieje znacząca różnica między średnimi wartościami 

indeksu lęku pływaczek 15 letnich i pozostałych. 

Tabela 20. Zestawienie wyników statystycznych – mężczyźni 14-17 letni. Źródło: opracowanie 

własne. 

Grupa badana 

mężczyzn 

Ilość 

badanych 

Śr. indeks 

lęku 

Odchyl. 

std. 

Współcz. 

zmienn. 
Dominanta Mediana 

14 lat 61 18,44 4,17 22,6% 22 19 



93 
 

15 lat 87 19,16 5,36 28,0% 14 18 

16 lat 61 19,51 5,37 27,5% 15 19 

17 lat 57 19,47 4,43 22,8% 18 19 

 

Tabela 21. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA – mężczyźni 14-17 letni. Źródło: 

opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE      

Grupy Licznik Suma Średnia Wariancja   

14 lat 61 1125 18,44262 17,38415   
15 lat 87 1667 19,16092 28,71800   
16 lat 61 1190 19,50820 28,82077   
17 lat 57 1110 19,47368 19,64662   

       

ANALIZA WARIANCJI      

Źródło wariancji SS df MS F Wartość-p Test F 

Pomiędzy 
grupami 

44,31869 3 14,77290 0,61027 0,60888 2,63906 

W obrębie grup 6342,25274 262 24,20707    

Razem 6386,57143 265     

Na podstawie tabel nr 20 i nr 21 można stwierdzić, że nie istnieje znacząca różnica 

między średnimi wartościami indeksu lęku tej samej grupy pływaków-mężczyzn 14, 15, 16 i 

17 letnich badanych w kolejnych latach (uzyskana wartość ‘F’ równa 0,61 jest niższa niż 

tabelaryczna wartość rozkładu F-Snedecora równa 2,64, która była wymagana dla znaczące j 

różnicy, przy 262 stopniach swobody, z poziomem istotności 0,05). Dla celów kontrolnych 

policzono testy ‘t-studenta’ dla każdej pary średnich. Hipoteza zerowa zakłada, że średnie 

wartości indeksu lęku pływaków 14, 15, 16 i 17 letnich w badanych parach lat są równe. 

Tabela 22. Wyniki testu niezależności ‘t-studenta’ – mężczyźni 14-17 letni. Źródło: opracowanie 

własne. 

  14 lat 15 lat  14 lat 16 lat  14 lat 17 lat 

Średnia 18,44262 19,16092  18,44262 19,50820  18,44262 19,47368 

Wariancja 17,38415 28,71800  17,38415 28,82077  17,38415 19,64662 

Obserwacje 61 87  61 61  61 57 

Różnica ś rednich 

wg hipotezy 
0   0   0  

df 144   113   114  

t Stat -0,91588   -1,22435   -1,29936  

P(T<=t) 
jednostronny 

0,18063   0,111684   0,09822  

Test T 
jednostronny 

1,65550   1,658450   1,65833  
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P(T<=t) 
dwustronny 

0,361260   0,223368   0,19644  

Test t dwustronny 1,97658   1,981180   1,98100  

 

  15 lat 16 lat  15 lat 17 lat  16 lat 17 lat 

Średnia 19,16092 19,50820  19,16092 19,47368  19,5082 19,47368 

Wariancja 28,71799 28,82077  28,71799 19,64662  28,82077 19,64662 

Obserwacje 87 61  87 57  61 57 

Różnica ś rednich 
wg hipotezy 

0   0   0  

df 129   134   114  

t Stat -0,38765   -0,38075   0,03818  

P(T<=t) 
jednostronny 

0,34946   0,35200   0,48481  

Test T 

jednostronny 
1,65675   1,65631   1,65833  

P(T<=t) 

dwustronny 
0,69892   0,70399   0,96961  

Test t dwustronny 1,97852   1,97783   1,98099  

 

Grupa 

badana 

mężczyzn 

15 lat 16 lat 17 lat 

14 lat -Test t dwustronny (1,98) 

< t Stat (-0,92) < Test t 

dwustronny (1,98) 

H0 nie można odrzucić 

-Test t dwustronny (1,98) < 

t Stat (-1,22) < Test t 

dwustronny (1,98) 

H0 nie można odrzucić  

-Test t dwustronny (1,98) < 

t Stat (-1,3) < Test t 

dwustronny (1,98) 

H0 nie można odrzucić 

15 lat  -Test t dwustronny (1,98) < 

t Stat (-0,39) < Test t 

dwustronny (1,98) 

H0 nie można odrzucić 

-Test t dwustronny (1,98) < 

t Stat (-0,38) < Test t 

dwustronny (1,98) 

H0 nie można odrzucić 

16 lat   -Test t dwustronny (1,98) < 

t Stat (0,04) < Test t 

dwustronny (1,98) 

H0 nie można odrzucić 

Na podstawie tabeli nr 22 można stwierdzić, że nie istnieje znacząca różnica między 

średnimi wartościami indeksu lęku grupy pływaków 14, 15, 16 i 17 letnich (z poziomem 

istotności 0,05).  

Podsumowanie wyników badań testem SCAT 

Wyniki analiz statystycznych niniejszego badania wykazały, że: 
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 nie istnieje znacząca różnica między średnimi wartościami indeksu lęku u badanych w 

kolejnych latach zawodniczek 14 letnich, 

 w przypadku pływaków 14 letnich średnia wartość indeksu lęku przedstartowego nie 

zmieniała się w latach 2015-2017, natomiast wartości z lat 2015 i 2016 były istotnie różne 

z wartością indeksu lęku zmierzoną w 2014 roku. Inna wartość indeksu lęku zmierzona 

w 2014 roku może być efektem zaburzenia wyników wynikającego z sugestii podania 

swojego nazwiska na kwestionariuszu; 

 średnia wartość indeksu lęku przedstartowego pływaczek i pływaków nie zmieniała się 

statystycznie zbyt istotnie w ciągu czterech lat badań. Nabierane z wiekiem 

doświadczenie nie obniżało deklarowanego przez badanych poziomu lęku 

przedstartowego, co wydaje się intuicyjnie błędne. Wartość indeksu lęku wręcz 

nieznacznie wzrastała z wiekiem (co widać na rys. 14). 

4.3.3.  Wyniki badań eksperckich 

Badanie ekspercie przeprowadzono dwuetapowo. Do pierwszego etapu dobrano 

ekspertów na podstawie wcześniejszego doświadczenia autora, znajomości środowiska 

trenerów (także poprzez zawodników-studentów) oraz po analizie wpisów i odpowiedzi w 

portalu Linkedin wyszukanych na podstawie słów kluczowych: trener, pływanie, psychologia, 

sport związanych z trenowaniem zawodników w okresie adolescencji. 

Do analizy ankiety eksperckiej dopuszczono 15 spośród 19 uzyskanych ankiet. 

Analizowane ankiety wypełnili trenerzy pływania (4), piłki nożnej (3), lekkoatletyk i (3), 

gimnastyki sportowej (3) i wspinaczki sportowej (2). Wszyscy z nich, za wyjątkiem dwóch, 

potwierdzili, że trenują sportowców w wieku adolescencji. Wskazali również, że ich 

podopieczni osiągają sukcesy sportowe, począwszy od regionalnych, poprzez krajowe do 

międzynarodowych. Zdecydowana większość była trenerami co najmniej 5 lat, ale byli również 

trenerzy o doświadczeniu 25-30 letnim.  

Na pytanie o obserwowane u zawodników objawy odczuwania lęku i stresu 

przedstartowego najwięcej odpowiedzi wskazywało pocenie się, drgawki oraz brak skupienia i 

koncentracji (nadpobudliwość), ale wskazywane były także: chęć pójścia do toalety (ból 

brzucha), obgryzanie paznokci, przebieranie nogami, paraliż mięśniowy (zbyt wysokie napięcie 

mięśni), płacz spowodowany silnymi emocjami i adrenaliną. Obserwowanymi przez trenerów 

efektami odczuwania lęku i stresu przedstartowego u zawodników były brak koncentracji, brak 

płynności ruchu podczas wyścigu, błędy podczas wyścigu, niepewność na boisku. Co skutkuje 
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uzyskaniem rezultatów zdecydowanie niższych od oczekiwanych i już wytrenowa nych, a nawet 

unikaniem startu w danej konkurencji. 

Według większości respondentów zmiana odczuwania lęku i stresu wraz z wiekiem 

zawodników zależy od osoby zawodnika. Niektórzy trenerzy wskazywali, że im starszy 

zawodnik tym mniej się stresuje, nie wiązali tego wiekiem a z doświadczeniem. Z wiekiem 

zwiększa się zdolność kontrolowania emocji oraz świadomość własnych możliwości. Starszy 

zawodnik opanowuje swoje emocje i stara się skupić na dokładności, nad którą pracował w 

okresie przygotowawczym. Dla doświadczonego zawodnika stres staje się motorem 

napędzającym do jeszcze mocniejszej pracy. Zmieniają się objawy stresu, zazwyczaj  u 

zawodnika następuje proces adaptacji na lęk i stres. Zdecydowana większość respondentów 

stwierdziła, że płeć nie wpływa bezpośrednio na odczuwanie lęku i stresu przedstartowego. 

Kilku trenerów o mniejszym stażu trenerskim wskazało jednak, że chłopcy są bardziej odporni 

na lęk i stres przedstartowy (jednak dopiero od pewnego wieku). 

W odpowiedzi na pytanie o to jaki powinien być model skutecznego i efektywnego 

zwalczania negatywnego wpływu lęku i stresu przedstartowego wśród zawodników nie 

uzyskano żadnego modelu. Trenerzy stwierdzali jednozdaniowo, że praca nad mocną psychiką 

zawodnika wymaga pełnej współpracy  na linii rodzic-zawodnik-sztab trenerski lub psycholog-

zawodnik- trener. Wskazywali również na ważność relaksacji, wprowadzania swojej 

„procedury startowej” (rytuał), ćwiczeń zwiększających pewność siebie. Ich zdaniem 

zwalczanie negatywnego wpływu lęku i stresu przedstartowego może być dokonane poprzez 

prace z zawodnikiem przed zawodami (dużo rozmów), częste starty, powodujące oswojenie się 

z atmosferą zawodów. Na pytanie jakie on sam podejmuje działania w celu zwalczania 

negatywnego wpływu lęku i stresu przedstartowego wśród zawodników prawie wszyscy 

odpowiedzieli, że rozmawiają z zawodnikami i rodzicami na temat problemów zawodników, 

motywacji przed startem, jak i na treningach. Pojedyncze odpowiedzi wskazywały prowadzenie 

przez trenera ćwiczeń zwiększających pewność siebie i uodparniających na sytuacje stresowe 

w czasie startu, relaksacji, wprowadzania swojej „procedury startowej”, wyciszania. 

Skuteczność wskazanych w ankiecie sposobów radzenia sobie ze stresem została różnie 

oceniona: 

- wpływ odżywiania – braku wpływu po duży, ze wskazaniem, że zależy on od zawodnika, 

- wpływ odpoczynku – wszystkie odpowiedzi wskazywały na dużą skuteczność, 
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- wsparcie swoich kibiców – w zależności od rangi zawodów ten wpływ był oceniany na  

średni do dużego, 

- dobra organizacja wejścia w rywalizację (bez dodatkowych stresów) – poza dwoma 

odpowiedziami o średnim wpływie, pozostali trenerzy wskazywali na duży lub bardzo 

duży wpływ, 

- wcześniejsze przeżycie/przeanalizowanie rywalizacji (redukcja niepewności) – podobnie 

jak w poprzednim sposobie – większość trenerów wskazywała na duży lub bardzo duży 

wpływ, 

- relaksacja (np. relaksacja progresywna E. Jacobsena i trening autogenny J. Schultza) – w 

tym wypadku wpływ był również oceniany przez większość trenerów na duży lub bardzo 

duży wpływ, z zastrzeżeniem, że umiejętnie przeprowadzona i zależy od zawodnika, 

- przekonanie zawodnika o jego własnej „mocy” – ten sposób uzyskał najwięcej ocen 

maksymalnych, uznających go za bardzo skuteczny. 

W jednej z wypowiedzi pojawiło się stwierdzenie, że wszystkie sposoby muszą razem 

współgrać, żeby osiągnąć sukces. 

Wszyscy pytani trenerzy uważają, że należy wprowadzać współpracę z psychologiem, 

w celu redukcji odczuwanych objawów lęku i stresu przedstartowego. Dodatkowo pojawiały 

się stwierdzenia, że jest ona bardzo kosztowna i czasochłonna (czyli dla zawodników na 

najwyższym poziomie sportowym) i że trzeba dobrać odpowiedniego psychologa do 

zawodnika. 

Na pytanie w jakim wieku należy wprowadzać współpracę z psychologiem, w celu 

redukcji u zawodnika odczuwanych objawów lęku i stresu przedstartowego zdecydowana 

większość odpowiedziała, że jak najwcześniej. Wskazywano, w zależności od trenowanej 

dyscypliny wiek 7, 14, 15-16 lat lub wiek juniorski, szkolny. Zwracano przy tym uwagę, że 

powinno to zależeć, po obserwacji, od potrzeb zawodnika i trenera (najlepszym psychologiem 

jest trener!). 

Współpraca z psychologiem powinna polegać na zdiagnozowaniu problemu i 

rozwiązaniu go, poprzez uświadamianie zawodników jak mają reagować i tłumaczenie jak 

przeciwdziałać lękom i stresom, rozmowy, ćwiczenia i relaksację. Powinna być różna w 

zależności od klasy sportowej zawodnika. Trenerzy sportów indywidualnych wskazywali, że 
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lepsza jest praca psychologa z indywidualnym zawodnikiem, niż z grupą zawodników. 

Trenerzy sportów zespołowych wybierali odwrotną opcję. Wskazywano, że zależy to od 

dyscypliny oraz podejścia i programu. 

Drugą częścią wywiadów eksperckich były indywidualne wywiady pogłębione 

przeprowadzone z utytułowanymi trenerami. Indywidualny wywiad pogłębiony polega na 

bezpośredniej rozmowie respondenta z badaczem. Ze względu na konkretne cele badania, ma 

on ustalony schemat wątków tematycznych poruszanych w trakcie rozmowy, w celu uzyskania 

jak największej ilości szczegółowych informacji. Rozmowa taka wymaga większej aktywności 

ze strony osoby prowadzącej, ma charakter po części sterowany i prowadzona jest według 

wcześniej założonego scenariusza. Badacz, przede wszystkim słucha uważnie ekspert, podczas 

gdy sam niewiele mówi. Przyjmuje rolę obserwatora i osoby, która niewiele wie o tema cie 

wywiadu i chciałby się od respondenta jak najwięcej dowiedzieć – jednym słowem odgrywa 

rolę ucznia zadającego pytania i osoby przyglądającej się. Ponadto badacz jest w rozmowie z 

respondentem osobą, która nigdy nie ocenia i nie osądza wypowiedzi osoby badanej – 

przyjmuje się, że nie ma ani złych, ani dobrych odpowiedzi. Respondent musi czuć, że może 

się bez stresu i skrępowania swobodnie wypowiedzieć. Badacz nigdy nie przedkłada swoich 

opinii nad opinie respondenta, nie komentuje, nie zachowuje się w sposób karcący i w 

jakikolwiek sposób wykluczający. Stwarza badanemu możliwość zadania pytań i wyjaśnienia 

wątpliwości. Nie może się również wywyższać, gdyż takie zachowanie mogłoby spowodować 

zablokowanie się osoby badanej i niechęć do szczerych wypowiedzi. Każdy indywidua lny 

wywiad pogłębiony był rozpoczynany wstępem, w który ekspert był poinformowany o 

orientacyjnym czasie trwania wywiadu, zapewnieniu anonimowość respondenta, jego 

wizerunku i wypowiedzi. Następnie były przedstawione: osoba badacza (wyrywkowo, gdyż za 

wyjątkiem jednego, eksperci znali prowadzącego badania), główne cele badania i tematyka  

wywiadu. Pomimo przyjęcia takiej konwencji część ekspertów poprosiła o przekazanie na 

piśmie pytań i czas na przygotowanie odpowiedzi. 

Do indywidualnych wywiadów pogłębionych zostali zaproszeni trenerzy, których 

dokonania i kariera trenerska były znane badającemu (wyjątkiem była A.Jesień, która nie miała 

dużego doświadczenia trenerskiego, ale bardzo duże zawodnicze). Podejmowane były również 

próby przeprowadzenia wywiadów z trenerami piłki nożnej i koszykówki najwyższych 

poziomów, ale finalnie w tych przypadkach nie doszło do wywiadów (chociaż wypełnione 

ankiety zostały poddane wcześniej przedstawionej analizie). Indywidualne wywiady zostały 

przeprowadzone z:  
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 Danutą Bukowiecką – trener lekkiej atletyki z 29 letnim doświadczeniem, trenowani 

zawodnicy w kategoriach seniorskich byli medalistami Mistrzostw Świata i innych 

imprez Międzynarodowych, a zawodnicy w kategoriach dzieci i juniorów odnoszą 

sukcesy w zawodach ogólnopolskich – mama Konrada Bukowieckiego, wykładowca 

akademicki, 

 Anną Jesień – utytułowana zawodniczka, medalistka Mistrzostw Świata i Europy, trener 

lekkiej atletyki z 1 rocznym doświadczeniem,  

 Arturem Mikicinem – trener pływania ze stażem 8 letnim, trenowani zawodnicy 

zdobywają medale MP, są wielokrotnymi rekordzistami kraju w swoich kategoriach 

wiekowych oraz finalistami MP, 

 Bogusławem Tołwińskim – trener triatlonu z 27 letnim doświadczeniem, trenowani 

zawodnicy w kategoriach seniorskich zajmowali czołowe miejsca na Mistrzostwach 

Świata, a zawodnicy w kategoriach juniorów odnoszą sukcesy w zawodach 

ogólnopolskich, wykładowca akademicki,  

 Dariuszem Grondziewskim – trener pływania ze stażem 13 letnim, trenowani zawodnicy 

zdobywają medale MP od 14 latków do medalu seniorskiego, awans zawodniczki na ME 

juniorów, rekordy Polski w kat. juniorskich, 

Z wywiadów eksperckich można było wywieść poniższe uwagi dotyczące lęku 

przedstartowego u zawodników w wieku adolescencji. 

Objawem odczuwania lęku i stresu przedstartowego obserwowanym u zawodników 

było, nazwane umownie, nietypowe zachowanie, zaniepokojenie (B.Tołwiński, A.Jesień, 

D.Grondziewski). Dziwne zachowanie  polegało, np. na chodzeniu bez celu po pływalni, 

rozmowach z obcymi ludźmi-zawodnikami, zachowanie wskazujące na zagubienie się 

zawodnika dosłownie – nie wie, gdzie jest np. miejsce zbiórki), wykonywanie innej rozgrzewk i, 

której nigdy wcześniej nie robił. Najczęściej pojawiającym się negatywnym objawem było 

pocenie się i chęć pójścia do toalety. W przypadku pływaków dodatkowo potęgowane przez 

warunki basenowe (A.Mikicin). Zauważalne były różne objawy, od obgryzania paznokci i 

mdłości, nawet po płacz, zwiększoną nerwowość czy nadpobudliwość , podwyższone tętno,  

drżenie rąk (A.Jesień). Zdarza się, że zawodnicy nie jedzą od rana i nie są w stanie przyswoić 

żadnego pokarmu (D.Bukowiecka, A.Mikicin), a czasami wręcz odwrotnie objadają się 

(D.Grondziewski). Wskazują na bóle brzucha, często mające podłoże tylko psychiczne, nie 

wynikające z diety (D.Bukowiecka, A.Mikicin). Bardzo częstym efektem stresu jest też 



100 
 

negatywne myślenie („nie dam rady”, „na pewno się nie uda”) (D.Bukowiecka). Pozytywnymi 

objawami jest pobudzenie, zwiększenie gotowości do działania (A.Mikicin, D.Bukowiecka). 

Większość ekspertów nie zauważała zróżnicowanych objawów ze względu na płeć 

zawodnika, chociaż była również opinia, że chłopcy zdecydowanie (mniej) odczuwają lęk i 

stres niż dziewczynki. Zwracali uwagę, że objawy są indywidualną cechą zawodnika, która niż 

zależy od płci (A.Mikicin, D.Bukowiecka), a raczej od osobowości zawodnika (B.Tołwińsk i). 

D.Bukowiecka zauważała, że pewne efekty stresu przedstartowego są częstsze u dziewczynek 

(zamykanie się w sobie), a niektóre u chłopców (słowotok). A. Jasień stwierdziła na podstawie 

badań, że bardzo duża grupa młodzieży w wieku 13-14 lat odczuwa efekty lęku 

przedstartowego, ale też jest w śród nich część, która wyciąga z tego pozytywne aspekty w 

formie aktywności i pobudzenia przed startem. Natomiast nie było wśród badanych 

zawodników, którzy byliby obojętni na efekty lęku przedstartowego. D.Grondziewski zwrócił 

uwagę, że już 10-latki kontrolują swoją pozycje na swimrankings.net, co wpływa na 

odczuwanie stresu przedstartowego. 

Obserwowane efekty odczuwania lęku i stresu przedstartowego u zawodników możemy 

podzielić na grupy fizycznych i psychicznych. W grupie fizycznych to np. zwiększone napięcie 

mięśniowe, tzw. „ciężkie nogi”, zmęczenie (D.Bukowiecka), pocenie się (A.Mikic in).  

Natomiast w grupie psychicznych to brak wiary w siebie (D.Bukowiecka), zdenerwowanie 

(A.Mikicin), rozkojarzenie (A.Mikicin), problemy ze skupieniem się. B.Tołwiński zwrócił 

uwagę, że obserwowane efekty odczuwania lęku i stresu przedstartowego u zawodników, takie 

czysto fizjologiczne są naturalne w tej sytuacji. Organizm zawodnika wie, że musi się 

zmobilizować i psychika już reaguje na to co będzie za chwilę. I generalnie jest to dobra 

sytuacja, bo zawodnicy są przygotowani do tego co ma nastąpić. Zawodnik odczuwa to jako 

napięcie, ale po fakcie określa je jako pozytywne. Jako przykład rozkojarzenia przedstawił. 

B.Tołwiński wspomniał, że zdarzyło mu się, że początkujący zawodnik ze stresu przed startem, 

po ustaleniu, że po pierwszej boi skręcamy w prawo, zawrócił i popłynął w kierunku startu. Ale 

to już jest rozkojarzenie, rozproszenie bardzo indywidualne. Natomiast pobudzenie jest tak 

duże, że nie raz można rzeczywiście pomylić trasę w wodzie lub na rowerze. D.Grondziewsk i 

wskazał, że zawodnicy nie radzący sobie ze stresem na zawodach trwających 3 dni (np. MP 14, 

15 latków), nawet bardzo dobrze przygotowani dopiero w ostatnim starcie, takim na luzie, 

wypadali najlepiej („zaczynali latać w wodzie”). 
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B.Tołwiński podkreślał, że stres nie jest ani negatywny, ani pozytywny. Można mówić 

o jakiś negatywnych skutkach dla zawodnika, który mocno przeżywał zawody, na których mu 

nie poszło i to tworzyłoby negatywne nastawienie do treningów lub kolejnych startów.  

Mało jest zawodników, którzy chcą rozmawiać o stresie, rozmawiają tylko ci, którzy są 

świadomi swoich wyników i szans na sukces (D.Grondziewski). To, czy chcą o tym mówić 

trenerowi lub innym osobom zależy od zawodnika i nie ma tutaj ustalonej normy, czy chłopcy, 

czy dziewczynki częściej. Wszystko zależy od zawodnika, są to predyspozycje indywidua lne 

(D.Bukowiecka).  

Niektórzy eksperci wskazywali, że oni jako trenerzy są aktywni, dopytują, sami 

podchodzą do zawodnika. Nie stoją z boku, nie obserwują, a jeżeli widzą, że zawodnik stresuje 

się, że przeżywa start, to podchodzą i zagadują, poklepią po plecach dodając otuchy 

(B.Tołwiński). Inni rozmawiają z zawodnikami o tym co czują przed startem, żeby ich 

zmotywować i pokazać, że mogą sobie z tym poradzić (A.Mikicin).  

Na pytanie, czy wiek nie ma wpływu na odczuwanie stresu, większość ekspertów 

odpowiedziała, że to zależy od zawodnika  (D.Bukowiecka, A.Mikicin). Eksperci znają 

dorosłych zawodników, którzy radzili sobie ze stresem słabo, ale też zawodników nastoletnich, 

którym w zawodach ten stres nie przeszkadza (A.Mikicin). Zadaniem części ekspertów, 

odczuwanie lęku i stresu przedstartowego przed startem maleje z wiekiem (A.Mikicin, 

D.Grondziewski). Także eksperci, którzy uważają, że odczuwanie lęku i stresu nie zmienia się 

wraz z wiekiem zawodników zwracają uwagę, że dużo większe znaczenie ma doświadczenie 

zawodnika zdobywane podczas startów w zawodach i pracy na treningach (A.Jesień, 

D.Bukowiecka, B.Tołwiński). Większe znaczenie niż wiek ma charakter i osobowość 

zawodnika (D.Grondziewski). B.Tołwiński zauważa, że małe dzieci zaczynające przygodę ze 

sportem mogą mieć problem ze stresem. Także zbyt szybkie wejście w rywalizację 

profesjonalną może spowodować nadmiar emocji, które przytłoczą zawodnika.  

Wraz z doświadczeniem zawodniczym wzrasta umiejętność radzenia sobie ze stresem, 

chociaż istnieje on nawet wtedy, gdy jest się medalistą Mistrzostw Świata (A.Jesień). 

Większość ekspertów uważa, że odczuwanie stresu przedstartowego nie jest powiązane 

bezpośrednio z płcią, a bardziej z doświadczeniem (A.Mikicin, A.Jesień, B.Tołwiński), chociaż 

dziewczynki dużo bardziej okazują objawy i efekty występowania stresu (są z natury bardziej 

rozgadane, niż ich koledzy). Chłopcy natomiast dużo bardziej ukrywają przed innymi 
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negatywne efekty stresu (D.Bukowiecka, A.Mikicin). D.Bukowiecka wspomina, że miała 

zawodniczkę, która nie chciała rozmawiać w ogóle na temat swoich startów, bo tak bardzo ją 

to przytłaczało. Po spotkaniach z psychologiem mających na celu zdjęcie tej blokady i udało 

się znacznie zmienić jej nastawienie. Innego zdania jest A. Jasień która uważa, że płeć wpływa 

w znacznym stopniu na odczuwanie lęku i stresu przedstartowego. U chłopców w okresie 

dorastania, lęk i stres przedstartowy w znacząco większym stopniu mogą przekuwać się na 

pozytywne pobudzenie przed startem i dać dodatkową motywację, natomiast u dziewczynek 

niestety znacznie częściej będą powodowały negatywne efekty pobudzenia i stresu. 

A.Mikicin zwraca uwagę, że każdy zawodnik, ma jakieś swoje rytuały przed startem i 

jeżeli trener odpowiednio podchodzi do pracy z zawodnikiem, to na pewno ma swoje sposoby, 

żeby z nim porozmawiać i dotrzeć do niej albo niego. 

B.Tołwiński uważa, że jeżeli zawodnik jest nastwiony bojowo, idzie, walczy, całość jest 

na plus, to nie ma z nim o czym rozmawiać. Natomiast jeżeli trener po zawodach widzi, że 

zawodnik przeżywa bardziej, że mu nie poszło, to z nim wtedy pracuje więcej, ale każdy 

przypadek trzeba rozpatrywać oddzielnie. 

Pytanie o model skutecznego i efektywnego zwalczania negatywnego wpływu lęku i 

stresu przedstartowego wśród zawodników w większości wypowiedzi pozostawało bez 

konkretnej odpowiedzi. Stwierdzano, że powinien opierać się na pracy nie tylko nad fizycznymi 

aspektami treningu, ale także „nad głową zawodnika”. Jeżeli zawodnik będzie rozwijał się nie 

tylko fizycznie, ale i psychicznie, to ma większe szanse na uniknięcie negatywnych efektów 

odczuwania lęków i stresu przed startem. Pojawiały się sugestie, że taka jest rola trenera i model 

powinien być indywidualnie dobierany przez trenera do zawodnika i jego doświadczenia 

(A.Jesień) oraz polegać na ćwiczeniach z trenerem lub psychologiem (D.Bukowiecka). 

Eksperci wskazywali na rolę rozmowy trenera z zawodnikiem przed zawodami, jak i w trakcie 

trwania zawodów (D.Bukowiecka, B.Tołwiński, A.Mikicin). Trener powinien najpierw 

stworzyć silną osobowość zawodnika, żeby on mógł sobie radzić z tym stresem. Relacji, które 

budują się między zawodnikiem a trenerem przez na przykład 5-6 lat, czyli pełne zaufanie lub 

nawet relacja przyjacielska powoduje, że jak zawodnik ma już 15-16 lat istnieje pełne zaufanie 

do siebie, a trener wie z jakim typem zawodnika pracuje. Uzyskuje się w ten sposób wsparcie 

psychiczne ze strony trenera, który jest blisko i pomaga zawodnikowi, a to buduje atmosferę 

silnej osobowości (B.Tołwiński). Niestety nie ma jednego modelu – modeli powinno być tyle, 

ile charakterów zawodników (D.Grondziewski). 
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Podejmowane przez trenera działania w celu zwalczania negatywnego wpływu lęku i 

stresu przedstartowego wśród zawodników obejmują przekonanie zawodnika, że nie musi, a 

może. Jest to stwierdzenie, które odnosi się zarówno do treningu fizycznego, jak i mentalnego. 

To nie jest tak, że ktoś zapłaci za to żeby zawodnik został mistrzem Polski. On może osiągnąć 

dzisiaj sukces, ale nie musi. Powinien starać się, a wynik będzie jaki będzie. To zdaniem 

B.Tołwińskiego buduje zaufanie. Dodatkowo trenerzy powinni znać swoich zawodników do 

tego stopnia, żeby wiedzieć w jaki sposób im pomagać (D.Grondziewski). W trakcie trwania 

rozgrzewki trener powinien zmienić funkcję rozmów bardziej na motywowanie zawodnika, 

przypominanie mu o ciężkiej pracy jaką włożył w przygotowania do startu (D.Bukowiecka). 

Zwalczanie negatywnego wpływu lęku i stresu przedstartowego u 14-latków może polegać na 

powolnym wprowadzaniu w zawody z cyklu Grand Prix (ale tylko tych topowych), bo słabsi 

tylko wpadną w kompleksy (D.Grondziewski). 

Przełamywanie barier na treningu jest elementem, który dodaje pewności siebie. Jeżeli 

było dobrze na treningu dlaczego ma być inaczej na zawodach? (A.Jesień). 

W większości przypadków, kłopoty ze stresem przedstartowym objawiały się u osób, 

które miały problem czysto fizyczny, np. z temperaturą wody. Dzięki rozmowie i atmosferze 

w grupie te wszystkie napięcia były rozładowane (B.Tołwiński). Podejmowane przez trenera 

działania w celu zwalczania negatywnego wpływu lęku i stresu przedstartowego będą 

skuteczne, gdy trener dobrze pozna zawodnika (D.Grondziewski). 

A może któreś z podejmowanych działań, w ogóle nie są istotne lub są zdecydowanie 

istotniejsze od pozostałych? 

i. Wpływ odżywiania 

Odpowiednia dieta oznacza utrzymanie pożądanej wagi i dlatego ma to duże znaczenie 

(A.Jesień).  

Nigdy nie pracowałem na takim poziomie, żeby samemu układać zawodnikowi dietę. Z 

pewnością jeżeli zawodnik popełni błąd i zje przed startem pół metra kiełbasy i zapije kolą, to 

wiadomo, że odczuje to jako dyskomfort. Jeżeli utrzymamy standardowe reguły, procedury co 

wolno, chociażby przykładowo, że na trzy godziny przed startem jemy ostatni posiłek, a później 

tylko płyny to może to pomóc utrzymać spokój i zredukować napięcie (B.Tołwiński). 
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Odmienną opinię prezentowali D.Bukowiecka, D.Grondziewski i A.Mikicin, których 

zdaniem wpływ odżywiania na zwalczanie negatywnego wpływu lęku i stresu przedstartowego 

jest niski, zwłaszcza na poziomie rywalizacji młodzieżowej lub juniorskiej. 

ii. Wpływ odpoczynku 

Wpływ odpoczynku na zwalczanie negatywnego wpływu lęku i stresu przedstartowego 

jest duży, chociaż często jest niezależny od trenera i zawodnika, a wynika z rozplanowania 

udziału w zawodach. Wpływ odpoczynku jest bardzo ważny w pływaniu, gdzie na zawodach 

nieraz jest kilka – kilkanaście startów, a wyspany i wypoczęty zawodnik lepiej się regeneruje 

(A.Mikicin, D.Grondziewski). Podobnie uważa B.Tołwiński, który zwraca uwagę na 

przemęczenie zawodnika, który ma zaplanowane za dużo startów (klasyczne błędy w 

przygotowaniu kalendarza startów). Jeżeli po wejściu na schody bolą go nogi i jeżeli nie jest 

wypoczęty, to na pewno wywołuje to u niego niepotrzebne napięcie. Jeżeli otrzyma regenerację 

i odpoczynek, to zostanie zachowamy jego dobrostan psychiczny przed startem. Im zawodnik 

lepiej wypoczęty, tym jest spokojniejszy o swoją formę (A.Jesień). Również D.Bukowiecka 

uważa, że odpoczynek wpływa na zwalczanie negatywnego wpływu lęku i stresu 

przedstartowego. 

iii. Wsparcie swoich kibiców 

Wsparcie swoich kibiców, w przypadku dzieci i młodzieży jest szczególnie ważne 

(A.Mikicin, D.Bukowiecka, D.Grondziewski), a stopniowo spada wraz z wiekiem 

zawodników. Dobre relacje między zawodnikami w grupie, między zawodnikami i trenerem, 

dodatkowo przyjazd na zawody rodziców i przyjaciół absolutnie wpływa pozytywnie na 

zawodników. Nie zdarza się, żeby ktoś był zły, że ma kibiców, chociaż rodzice wywierając zbyt 

dużą presję na zawodniku, mogą go dodatkowo stresować. Ale to jest wyjątkowa sytuacja 

(B.Tołwiński, D.Grondziewski). 

Przed samym startem zawodnik nie powinien „nikogo widzieć”, powinien być w pełni 

skoncentrowany na rywalizacji (chociaż zdaje sobie sprawę, że nie chce zawieść swoich 

kibiców) (A.Jesień). 

iv.  Brak dodatkowych stresów 

Brak dodatkowych stresów jest bardzo istotny, chociaż zależny od charakteru 

zawodnika (D.Bukowiecka, D.Grondziewski). Dobra organizacja wejścia w rywalizację jest 
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istotna, choć jeżeli mówi się o zawodach rangi mistrzowskiej, to nie można nie zachować 

procedur. Są zawody, które wymagają profesjonalnego podejścia, kiedy robi się wszystko żeby 

uniknąć innych stresów. Jeżeli coś pójdzie już nie tak, to trzeba powiedzieć „Słuchajcie, stało 

się jak się stało. Planowaliśmy inaczej, no ale stało się jak się stało” i wtedy jakby z większym 

spokojem podchodzimy do imprezy (B.Tołwiński). 

Każdy start  i okres przedstartowy powinien być zaplanowany co do minuty. 

Niespodzianki źle wpływają na zawodnika (A.Jesień). Jej zdaniem wszystko zależy od rytuału 

przedstartowego zawodnika i tego, jak dany zawodnik radzi sobie ze stresem.  

Brak dodatkowych stresów ma średni wpływ, ale jest to zależne od zawodnika 

indywidualnie (A.Mikicin). 

v. Wcześniejsze przeżycie/przeanalizowanie rywalizacji (redukcja niepewności) 

Wizualizację należy polecić zawodnikom, którzy poważnie podchodzą do rywalizacj i. 

Stosowana rzeczywiście działa, ale dotyczy to głównie zawodników czołówki krajowej i 

zawodników wyższej klasy (B.Tołwiński). Powyższe stwierdzenia potwierdza A. Jasień 

mówiąc, że wizualizacja w sporcie jest ważna, ale dla dzieci i młodzieży (czyli w wieku 

adolescencji) ma średnie znaczenie. Wizualizacja jest ważna, ale tę umiejętność zawodnicy 

zyskują po wielu startach naturalnie. W pływaniu szczególnie na dłuższych dystansach, gdzie 

ważne jest rozłożenie sił (A.Mikicin). Również D.Bukowiecka uważa, że wizualizacja startu, 

widok siebie jako pierwszego na mecie, swojego skoku po rekord są bardzo istotne. 

D.Grondziewski sugeruje wyłapanie momentów z poprzednich startów, kiedy zawodnik się 

stresował. Wyłapanie samemu lub po rozmowie i następnie rozmowa, aby zawodnik przez stres 

znów nie popełnił tych samych błędów. 

vi. Relaksacja (np. relaksacja progresywna E. Jacobsena i trening autogenny J. 

Schultza) 

Każdy zawodnik ma swoje sposoby na radzenie sobie z napięciem. Jeżeli jest nimi 

relaksacja, to dla tych zawodników będzie miała duże znaczenie. 

Medytacja, przygotowanie mentalne przed startem również działa. Ja mówię „Odejdź 

na bok, nie bądź ze wszystkimi. Usiądź, załóż słuchawki, skup się”, ale to również zawodnik 

musi być gotowy na takie przygotowanie (B.Tołwiński, A.Mikicin). Relaksacja jest istotnym 

elementem, chociaż zależnym w pełni od charakteru zawodnika. Dodatkowo jest to element, 
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który najlepiej opanowuje się z czasem, więc potrzeba doświadczenia, żeby wiedzieć jak się 

uspokoić przed startem (D.Bukowiecka). 

Odmiennie uważa A.Jesień, która poznała tylko relaksację oddechową, w którą nie 

wierzy. Niektórzy trenerzy nigdy jej nie stosują (D.Grondziewski). 

Przekonanie zawodnika o jego własnej „mocy” jest jednym z ważniejszych elementów 

zwalczania negatywnego wpływu lęku i stresu przedstartowego (D.Bukowiecka, 

D.Grondziewski). Każdy kolejny sezon pokazuje w jakim miejscu jest dany zawodnik. Tutaj 

zapętla się jakby ta duża ilość rozmów na ten temat, dyskusji i potwierdzania jakości zawodnika 

i tego co robi na treningach. Jeżeli na przykład zawodnik nie osiąga spektakularnych wyników, 

ale lubi atmosferę w klubie, na zawodach, lubi startować, lubi się ścigać, to mimo, że nie jest 

najlepszy, to dla niego to poczucie wartości mu pomaga. W Kalos Kagathos zawodnik jest 

zdrowy, sprawny, rozwija się, jest fajnym gościem. To mu pomaga, a wtedy każdy start można 

uznać za udany (B.Tołwiński). 

Jeżeli zawodnik jest mocniejszy na treningu, odpowiednio przygotowany fizycznie i 

pewny swoich umiejętności, tym jest pewniejszy siebie na zawodach. I wtedy towarzyszy mu 

mniejszy stres przed startem (A.Jesień, A.Mikicin). 

Współpracę z psychologiem, w celu redukcji odczuwanych objawów lęku i stresu 

przedstartowego należy wprowadzać w przypadku kiedy jest taka potrzeba. Jeżeli zawodnik ma 

taką potrzebę i gdzieś się blokuje, a nie pomagają już rozmowa z trenerem albo inne sposoby 

(A.Mikicin). Okres adolescencji ma do siebie to, że każdy potrzebuje pewnego rodzaju 

wsparcia. I jeżeli to wsparcie może uzyskać z zewnątrz to super, jeżeli zawodnik sam o nie 

poprosi, no to jeszcze lepiej, natomiast w większości przypadków to jest obserwacja trenera, 

który musi wyczuć, czy temu zawodnikowi taka współpraca coś pomoże, czy nie 

(B.Tołwiński). Współpraca z psychologiem jest bardzo istotna w przypadku zawodników, 

którzy nie czują się pewnie. Musimy pamiętać, że nie każdy zawodnik jest otwarty na rozmowę 

i nie każdy musi chcieć się zwierzać trenerom (D.Bukowiecka). Warto by było, aby trenerzy 

byli nauczeni przez specjalistów, jak rozmawiać z zawodnikiem i jakie metody stosować. 

Niestety kluby w większości nie mają budżetu na psychologa (D.Grondziewski). 

Na pytanie w jakim wieku należy wprowadzać współpracę z psychologiem, w celu 

redukcji u zawodnika odczuwanych objawów lęku i stresu przedstartowego, eksperci 

stwierdzali, że należy ustalać to indywidualnie. Nie ma zasady, która mówi kiedy należy 
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rozpocząć współpracę z psychologiem. Tak jak w codziennym życiu, tak i w sporcie wszystko 

jest kwestią indywidualną i tak też trzeba rozpatrywać współpracę z psychologiem.  

Najodpowiedniejszym wiekiem jest 15-16 lat, kiedy zawodnicy zaczynają rywalizować na 

wysokim poziomie i zbliżają się do rywalizacji z seniorami (A.Mikicin). Jeżeli zawodnik ma 

wszystko poukładane od strony fizjologicznej, a ma jakieś kłopoty, to być może są to kłopoty 

osobiste. Może wynikają z jakiejś sytuacji rodzinnej, domowej, może jest nieszczęśl iwie 

zakochany, może nie idzie mu w szkole. Natomiast w sporcie sprawa jest prosta – jeżeli 

zawodnik jest dobrze prowadzony, ma wsparcie i akceptację trenera, środowiska i rodziny to 

wszystko powinno być ok (B.Tołwiński). Jeśli brak zaburzeń i nie ma przeciwwskazań, to w 

każdym wieku należy wprowadzać współpracę z psychologiem (D.Bukowiecka, A.Mikicin). 

Określenie, na czym ta współpraca powinna polegać należy do psychologa. Każdy 

psycholog sportowy powinien wiedzieć, gdzie tkwi problem u danego zawodnika. I każdy 

problem będzie inny. Jedni będą mieli problem ze skupieniem, a inni z nadmiernym 

pobudzeniem ruchowym, wszystka zależy od zawodnika. Wiedząc jak wygląda szkolenie 

psychologiczne trenerów w ramach kursów, to jest to słabe przygotowanie. Jeżeli ma się to 

odbywać na podstawie tej wiedzy, którą trenerzy zdobywają na uczelni albo kursach, to jest to 

zdecydowanie za mało. Bezwzględnie taki trener, który ma poczucie, że ma zbyt mało wiedzy 

powinien szukać wsparcia. Młody trener, który nie czuje się pewnie powinien poszukać 

specjalisty, przynajmniej żeby go poprowadził. Jeżeli problemy są natomiast bardzo poważne 

i nie związane bezpośrednio ze sportem, to bezwzględnie potrzebna jest współpraca psychologa 

(B.Tołwiński). Jeżeli współpraca z psychologiem ma pomagać przy starcie w zawodach, to 

powinno się pomóc zrozumieć jakie procesy zachodzą i jak sobie radzić z lękiem i stresem. 

Jeżeli problemy pojawiają się w trakcie codziennych treningów, wtedy szukać innych 

rozwiązań (A.Mikicin). Współpraca powinna polegać na stosowaniu schematu: Sprecyzowanie 

problemu -> Omówienie problemu z trenerem -> Praca z psychologiem (D.Bukowiecka). 

Wskazanie, czy lepsza jest praca indywidualna czy z grupą zawodników, zależy od 

dyscypliny sportowej. W sportach indywidualnych taka współpraca powinna być indywidua lna 

(D.Bukowiecka, A.Mikicin, A.Jesień), ale nawet w dyscyplinach drużynowych praca z 

psychologiem powinna, ze względu na swój charakter, być indywidualna. 

Psycholog powinien pracować z zawodnikiem wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba. Na 

pewno cyklicznie (D.Bukowiecka). Powinna być prowadzona stała współpraca z 

psychologiem, już na etapie juniora, zmierzająca do wypracowania modelu radzenia sobie ze 
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stresem (A.Jesień). Jeżeli ma pomóc przed zawodami to przynajmniej przed każdym startem, a 

w razie potrzeby częściej (A.Mikicin). D.Bukowiecka uważa, że stałe spotkania, zależne od 

potrzeb zawodnika i trenera powinny być powiązanie z kalendarzem startów indywidualnych 

każdego zawodnika. 

Wszyscy badani eksperci potwierdzili trenowanie zawodników w okresie adolescencji. 

Przebadaną populację ekspertów trudno uznać za reprezentatywną dla całej populacji, z punktu 

widzenia statystycznego (nie była losowa i odpowiednio liczna). Niemniej jednak badanie nie 

miało na celu formułowanie ogólnych wniosków na temat odpowiedzi badanej grupy, a 

stworzeniu możliwie kompletnej listy obserwowanych postaw. Niestety, wielu trenerów nie 

chciało udzielić wywiadu eksperckiego lub rezygnowało z niego po zapoznaniu się z pytaniami. 

Częstym argumentem był brak czasu, co wydaje się być wymówką, mającą chronić przed 

ujawnieniem, że w zakresie psychologii sportu nie posiadają wiedzy eksperckiej. Osoby te są 

doskonałymi trenerami, niemniej przygotowując się do wywiadu eksperckiego, zdali sobie 

sprawę, że nigdy nie przywiązywali dużej wagi do przygotowania psychologicznego 

zawodników, a w szczególności zwalczania lęku i strachu przedstartowego u zawodników w 

okresie adolescencji. 

4.4.  Wnioski z badań 

Chociaż badania prowadzone w ramach niniejszej pracy mogą wydawać się oczywiste 

i średnio istotne w kontekście rywalizacji sportowej na poziomie profesjonalnym, to podkreślić 

należy  fakt, że specjaliści z zakresu psychologii, socjologii, filozofii, czy nawet biologii i nauk 

neurologicznych w ostatnich latach szczególnie zajęli się tym elementem przygotowania 

sportowców. W końcu wiadomo już, że na efekty wysiłków i setek lub tysięcy godzin 

włożonych w treningi nie składa się tylko przygotowanie fizyczne, ale w co najmniej równym 

stopniu (lub nawet w większym w wielu dyscyplinach) przygotowanie mentalne. Ciężko 

również w dzisiejszych czasach zaprzeczyć skuteczności i istotności wczesnej specjalizacji w 

sporcie. Wiele badań prowadzonych w różnych dziedzinach nauki i sportu potwierdza, że im 

wcześniej zaczniemy wprowadzać dane elementy w procesie szkolenia, tym łatwiejsze będzie 

ich przyswojenie na poziomie zawodników dojrzałych. Stąd podstawowym wnioskiem do 

pracy powinno być przedsięwzięcie badań długoterminowych weryfikujących hipotezy 

postawione w niniejszej pracy. W ten sposób uda się wprowadzić do procesu szkolenia 

elementy uodparniania psychicznego. Celem dodatkowym byłoby uświadomienie środowiska 
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trenerskiego, jak i zawodników wraz z rodzicami o istotności treningu mentalnego i nabywaniu 

umiejętności przeciwdziałania negatywnym skutkom lęku i stresu.  

Poprzez przeciwdziałanie skutkom negatywnych emocji, takich jak lęk i stres będziemy 

w stanie sterować lub przynajmniej kontrolować procesy zachodzące w głowach sportowców. 

W ten sposób możemy być w stanie osiągnąć wyniki, które wcześniej zarezerwowane były 

tylko dla sportowców z wrodzonymi predyspozycjami do pokonywania swoich lęków. Takie 

działania mogą stać się częścią układanki, która w ostatecznym rozrachunku pozwoli nam 

osiągnąć sportowy ideał – zawodnika doskonałego zarówno pod wzglądem fizycznym, jak i 

psychicznym. Stąd wysuwa się podstawowy wniosek, że pracę nad tymi elementami należy 

wprowadzać w jak najmłodszym wieku. W przypadku pływania zawodnicy rozpoczynają 

rywalizację na poziomie Mistrzostw Polski w wieku 14 lat. Natomiast pamiętać trzeba, że 

młodsi zawodnicy również rywalizują na zawodach. Zarówno tych regionalnych, jak 

ogólnopolskich i zagranicznych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ich przygoda ze sportem 

rozpoczynała się w profesjonalny sposób. Jak podano we wnioskach z badań niniejszej pracy 

poziom odczuwanego lęku przedstartowego nie zmieniał się istotnie dla zawodników od 14 do 

17 roku życia, co sugerować może, że zawodnicy w ramach przygotowania przedstartowego 

lub przez cały sezon nie pracują nad przygotowaniem psychicznym. Jeżeli w procesie 

czteroletnim (niejednokrotnie dłuższym) nie można zaobserwować poprawy, to znaczy, że 

proces ten nie jest do końca poprawnie zaplanowany lub prowadzony.  

Ze względu na wskazany przez ekspertów brak ich przygotowania do pełnienia roli 

psychologa niezbędna byłaby współpraca z profesjonalnym psychologiem sportowym. Niestety 

budżety klubów nie mają zaplanowanych środków na psychologa (prędzej te pieniądze 

wydadzą na fizjologa). 

Idealnym przykładem z profesjonalnego sportu mogą być szkółki piłkarskie 

największych klubów piłkarskich, z których najpopularniejsze bezsprzecznie są La Masia (FC 

Barcelona) i Youth Academy (AFC Ajax). Zawodnicy już od najmłodszych lat uczą się, że na 

sukces w sporcie składa się nie tylko przygotowanie fizyczne i techniczne, ale równie istotna 

jest osobowość zawodnika i jego zdolności mentalne. Ciężko jest porównywać sporty 

indywidualne i drużynowe pod tym względem, szczególnie tak popularny na świecie sport jak 

piłka nożna z pływaniem. Natomiast patrząc na całokształt procesu przygotowania młodych 

zawodników do przyszłej kariery sportowej, można się wiele nauczyć ze szkolenia 

piłkarskiego. 
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Rozdział 5. Dyskusja i wnioski 

Życie w kulturze sportowej może narazić sportowców na stresory, które mogą 

przyczynić się do pojawienia się problemów psychologicznych. Rywalizacja z kolegami z 

drużyny o wynik, kontuzje, ból, presja trenerów, ograniczone interakcje społeczne, w 

niektórych przypadkach także ciągłe obserwowanie przez media, zarówno w środowisku 

sportowym, jak i poza nim, należą do sytuacji związanych ze sportem, które mogą przyczynić 

się do różnych reakcji psychicznych, w tym lęku, depresji i paranoi. Towarzyszy temu fakt, że 

wsparcie społeczne oferowane sportowcom, które może służyć jako bufor przeciwko 

stresującym zdarzeniom, które napotykają, często zależy od sukcesu sportowego. 

Sportowcy, którzy nie spełniają oczekiwań swoich trenerów lub promotorów, czasem 

stwierdzają, że wspierające interakcje społeczne, do których się przyzwyczaili, są wycofywane 

właśnie wtedy, gdy najbardziej ich potrzebują. Nawet jeśli sprawy dobrze się układają dla 

sportowców pod względem wydolności, otrzymywane wsparcie społeczne może przybrać 

formę rozpieszczania i uwielbienia, które mogą przyczyniać się do narcyzmu i innych 

problemów osobowościowych. 

Poza kulturą, płeć i wiek są czynnikami demograficznymi o szczególnym znaczeniu dla 

psychopatologii sportowców. W odniesieniu do płci, w niektórych stanach klinicznych są 

oczywiste istotne różnice w częstości występowania  u mężczyzn i kobiet. Ogólnie rzecz biorąc, 

kobiety są bardziej narażone na zaburzenia „emocjonalne” (np. ciężką depresję145), podczas 

gdy mężczyźni są bardziej narażeni na zaburzenia „behawioralne” (np. aspołeczne zaburzenie 

osobowości). Jednak tendencje nie są uniwersalne w różnych kulturach i chociaż niektóre 

różnice w częstości występowania płci można przypisać biologii, to prawdopodobnie proces, 

w którym mężczyźni i kobiety uczą się oczekiwanych męskich i żeńskich postaw i zachowań 

(socjalizacja płci) oraz zróżnicowane doświadczenia życiowego mężczyzn i kobiet, również w 

dużym stopniu przyczyniają się do różnic w rozpowszechnieniu zaburzeń. Na przykład, istnieją 

dowody na to, że występowanie jadłowstrętu psychicznego i bulimii, w których zawodniczk i 

są znacznie bardziej narażone na ryzyko niż sportowcy płci męskiej, są częściowo wynik iem 

społecznych definicji atrakcyjności. 

                                                                 
145Por. https://sportowefakty.wp.pl/plywanie/732976/michael -phelps-otwarcie-o-depresji-ciesze-sie-ze-nie-

odebralem-sobie-zycia. Autor pracy osobiście znał, konkurował i  przyjaźnił się z pływaczką, a następnie 
triatlonistką, która po wydawałoby się wyjściu z ciężkiej depresji  popełniła samobójstwo.  
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Podobnie jak w przypadku płci, wskaźniki rozpowszechnienia niektórych zaburzeń 

psychicznych różnią się w zależności od wieku. Chociaż wiele zaburzeń może wpływać na 

sportowców w dowolnym momencie cyklu życia, niektóre stany są bardziej prawdopodobne w 

określonych punktach spektrum wiekowego. Niektóre zaburzenia snu (np. lunatyzm, koszmary 

nocne), mają tendencję do ustępowania przed późnym dzieciństwem. Inne zaburzenia, takie jak 

zaburzenie dwubiegunowe (tj. depresja maniakalna) i bulimia często mają początek w późnej 

adolescencji lub wczesnej dorosłości. Wiek jest pośrednikiem w obserwacji kamieni milowych 

funkcjonowania fizycznego (np. dojrzewania), psychologicznego i społecznego (np. wyjścia z 

domu rodzicielskiego), które wszystkie mogą objawiać się objawami klinicznymi u 

sportowców. W związku z tym istotne jest, aby problemy psychologiczne sportowców umieśc ić 

w odpowiednim kontekście rozwojowym, biorąc pod uwagę wiek zawodników, biorąc pod 

uwagę potencjalne przyczyny, przebieg i konsekwencje ich trudności. 

Psychologia rozwoju sportowego jest terminem określającym obszar badań 

ukierunkowany na: 

(a) odkrywanie dojrzewania i związanych z nim doświadczaniem wzorców rozwoju w 

czynnikach psychospołecznych wpływających na udział w sporcie,  

(b) określanie roli doświadczeń udziału w sporcie w rozwijaniu psychologicznych, 

społecznych i fizycznych kompetencji oraz  

(c) wykazanie, jak ważne są społeczne wpływy zachodzące w środowisku sportowym, 

na poprawę rozwoju umysłowego i fizycznego.  

Nabywanie wiedzy o umiejętnościach sportowych jest zarówno produktem rozwoju, jak 

i procesu rozwoju, co oznacza, że rozwój psychologiczny wpływa na nabywanie umiejętnośc i 

sportowych, a proces nabywania umiejętności sportowych powoduje zmiany psychologiczne. 

Na przykład, rozwój psychologiczny wpływa na uczenie się i osiąganie wyników sportowych 

dzięki ulepszeniom związanym z dojrzewaniem, w takich czynnikach, jak pamięć i 

perspektywa, a udział w dobrze zorganizowanych zajęciach sportowych prowadzi do poprawy 

określonych czynników psychologicznych, takich jak osąd moralny i pewność ruchów.146 

                                                                 
146 D.M. Wiese-Bjornstal, N.M. LaVoi, J. Omli, Child and adolescent development and sport participation [w:] 
B.W. Brewer, Sport Psychology, Oxford 2009, s. 97.  
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Skuteczni trenerzy pracują ze sportowcami i organizują swoje programy szkoleniowe w 

sposób, który sprzyja tym procesom rozwojowym.  

Na sukces sportowca składa się wiele czynników – talent, ciężka praca, odpowiednia 

dieta (bananowa w przypadku Adama Małysza; kiszonkowa, z radykalnym ograniczeniem 

glutenu i laktozy w przypadku Roberta Lewandowskiego), nastawienie psychiczne (Michael 

Phelps już jako nastolatek, wyobrażał sobie swój idealny wyścig. Myślał o każdym, nawet 

najdrobniejszym ruchu.147 Widział siebie z zewnątrz, jako widz na trybunach. Widział siebie 

także w czasie, kiedy pojawiały się przeszkody. Na przykład, co by zrobił, gdyby w wyścigu 

spadł dalej niż zamierzał? Phelps ćwiczył wszystkie potencjalne scenariusze 148), ale także 

amulety i rytuały (Otylia Jędrzejczak rozgrzewkę robiła w białym czepku, a startowała w 

czerwonym 149) oraz na końcu szczęście.  

Jakość i ilość treningu są najważniejsze dla poziomu wydolności sportowca150, a 

koncentracja na rozwoju talentu wzrosła w ciągu ostatnich latach.  W przeszłości talent był 

postrzegany jako wrodzona zdolność do wykonywania czegoś. Wrodzona zdolność, która jest 

stabilna i nie może być zmieniona. Pogląd ten podkreśla definicja Oxford Dictionary of English: 

„naturalne uzdolnienia lub umiejętności”151.  W latach dziewięćdziesiątych XX wieku152 pogląd 

przesunął się w kierunku zdolności, jako czegoś, co można rozwinąć poprzez szkolenia. 

Dotyczy to zarówno sportu, jak i każdej innej domeny. Obecna koncepcja talentu polega na 

tym, że jest zbiorem cech, kompetencji i umiejętności, rozwiniętych w oparciu o wrodzony 

potencjał i wieloletnie szkolenie, konkurencję i interakcję z otaczającym środowiskiem.  

M. Gladwell w swojej książce „Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu”153 zmierzył się 

z tematem podstaw odnoszenia sukcesu i doszedł do wniosków, iż: 

                                                                 
147 https://www.entrepreneur.com/slideshow/280562#2, dostęp 11.12.2017. 
148 https://www.forbes.com/sites/carminegallo/2016/05/24/3-daily-habits-of-peak-performers-according-to-
michael-phelps-coach/#3506eb11102c, dostęp 11.12.2017. 
149 http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35055,1602850.html, dostęp 11.12.2017.  
150 wydolność fizyczna oznacza zdolność organizmu do wysiłków fizycznych . Wydolność fizyczna sportowca 
obejmuje zdolność do wysiłków fizycznych w szerokich zakresach intensywności i  czasu trwania wysiłków 

fizycznych – od krótkotrwałych prób wysiłkowych o mocy maksymalnej (np. próby sztangisty, skoki 
lekkoatletyczne, biegi sprinterskie), aż do wysiłków wielogodzinnych o dużej lub umiarkowanej intensywności  
(np. bieg maratoński, biegi narciarskie). J. A. Żołądź, Wydolność fizyczna człowieka [w:] J. Górski, Fizjologiczne 
podstawy wysiłku fizycznego, PZWL Warszawa 2006, s. 465. 
151 Natural aptitude or skil l , https://en.oxforddictionaries.com/definition/talent, dostęp 11 .12.2017. 
152 Za punkt początkowy można przyjąć publikację K.A. Ericsson, R.Th. Krampe, C. Tesch-Romer, The Role of 
Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance, Psychological Review 1993, Vol. 100, No. 3, s. 

363-406. https://www.gwern.net/docs/psychology/writing/1993-ericsson.pdf, dostęp 17.10.2017. 
153 M. Gladwell, Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu, Kraków 2009. 
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1. Ogromną rolę odgrywa trening (zasada 10 tys. godzin), 

2. Ogromną rolę odgrywa pochodzenie i środowisko wychowania, 

3. Ogromną rolę odgrywają zbiegi okoliczności, które umożliwiają realizację punktu 1.  

Po zakończeniu lektury tej książki z większą łatwością przychodzi zrozumienie 

dlaczego tak wielu zdolnych, utalentowanych młodych ludzi, pomimo swoich predyspozycji, 

nigdy nie odnosi znaczącego sukcesu. Świat pełny jest potencjalnych „Beatelsów”,„Gatesów”, 

czy „Jobsów”, trzeba tylko stworzyć im odpowiednie warunki do rozwoju. 

Wnioski te nie określają, ile talentu zależy od wrodzonego potencjału, a ile zależy od 

szkolenia, ponieważ odpowiedź na to pytanie może być różna, w różnych rodzajach sportów, a 

także niezwykle trudna do ustalenia za pomocą badań. Ważne jest to, że talenty mogą być 

szkolone i rozwijane, przynajmniej w części. 

Wielu naukowców podchodzi do talentu za pomocą modeli wielowymiarowych, w 

których talent jest podzielony na kilka podkategorii, np. T. Reilly, A.M. Williams, A. Nevill i 

A. Franks dzielą potencjalne predyktory talentu na kilka podkategorii: fizycznych 

(antropometrycznych), fizjologicznych, psychologicznych i socjologicznych154. Wszystkie 

cechy, kompetencje i umiejętności potrzebne do osiągnięcia najwyższej wydolności, czy to 

fizyczne, fizjologiczne, psychologiczne lub inne, powinny być specjalnie szkolone, trenowane. 

Dość proste jest określenie fizycznych i fizjologicznych cech potrzebnych do uzyskania 

najwyższej wydolności w danym sporcie. Mniej oczywiste w przypadku wielu umiejętności i 

kompetencji psychologicznych. Istnieją dwa główne powody takiego stanu rzeczy:  

1) pomiar takich umiejętności jest trudny. Sportowe kwestionariusze psychologiczne są 

akceptowane jako użyteczne narzędzie pomiarowe, ale przyjmuje się również, że nie są one tak 

dokładne, jak wiele bardziej obiektywnych (na przykład fizjologicznych) sposobów pomiaru, i 

są podatne na błędne odpowiedzi; 

2) wymagania fizyczne i fizjologiczne nie zmieniają się w czasie tak bardzo jak 

wymagania psychologiczne młodego sportowca. Fizyczne i fizjologiczne wymagania 

dotyczące określonego sportu mogą się zmienić pod względem intensywności, siły, 

                                                                 
154 T. Reilly, A.M. Will iams, A. Nevill , A. Franks, A multidisciplinary approach to talent identification in soccer. 
Journal of Sports Sciences, 2000/18(9), 695–702. 

https://www.researchgate.net/publication/12280391_A_multidisciplinary_approach_to_talent_identification_i
n_soccer, dostęp 14.10.2017. 
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wytrzymałości lub finezji, ale często można je postrzegać jako continuum, w którym talent  

dorasta i nabiera doświadczenia w sporcie. 

Dla porównania, psychologiczne wymagania stawiane przed rozwijającym się 

sportowcem – dzieckiem, młodzieńcem i dorosłym – zmieniają się wraz z dojrzałością, 

zmianami życiowymi i rozwojem kariery. Tym niemniej, wydaje się, że możliwe jest 

trenowanie umiejętności i kompetencji psychologicznych i tym samym, w pewnym stopniu, 

cech utalentowanego sportowca. 

Aby pokonać wyzwania, przed którymi stają rozwijający się sportowcy w młodszych 

latach, uzdolnieni sportowcy muszą posiadać kilka umiejętności i cech psychologicznych. 

Kilka badań uwypukliło psychologiczne cechy rozwoju doskonałości w sporcie. Á. 

MacNamara, A. Button, D. Collins  zidentyfikowali dziesięć umiejętności i zachowań 

psychologicznych, które ułatwiają pomyślny rozwój sportowy na poziomie elitarnym 

(wyczynowym), zarówno w sportach indywidualnych, jak i zespołowych: 

1. zaangażowanie w osiąganie doskonałości w sporcie – motywacja do odniesienia 

sukcesu, determinacja, wytrwałość, dążenie do doskonałości jako priorytet, pragnienie 

wypełnienia potencjału jako siły napędowej, chęć zdobywania uznania i pochwały od 

innych, ciągłe dążenie do poprawy, nieakceptowanie drugiego miejsca, 

nieakceptowanie porażki, ponoszenie odpowiedzialności za własny rozwój, solidność 

w trudnych momentach, wytrwałość w obliczu przeszkód, gotowość do poświęceń, aby 

osiągnąć cele, działanie niezależne, bez nadzoru, 

2. radzenie sobie z „ciśnieniem” – zdolność do priorytetyzacji celów, możliwość regulacj i 

pobudzenia, umiejętności planowania, zdolność adaptacji, 

3. wiara w osiągnięcie doskonałości – pewność siebie w zdolność do odniesienia sukcesu, 

pewność w możliwości rozwoju, wiara w siebie nawet w trudnych okresach, 

4. wizja tego, co należy robić – chęć poprawy, uznanie, że ważne jest wychodzenie poza 

fizyczne składniki talentu i wychodzenie ze strefy komfortu, rozumienie znaczenia 

ciężkiej pracy, 

5. opracowanie wizualizacji/wyobrażenia – wizualizacje/wyobrażenia do rozwijania 

umiejętności, do przygotowania wydajności, do przeglądu wydajności, do 

przygotowania się do rywalizacji; wizualizacje/wyobrażenia mogą być źródłem 

uzyskania pewności przed rywalizacją, pomocą do przeglądu praktyki i do korygowania 

błędów, 
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6. kontrola dystrakcji i skupienia – koncentrowanie się na odpowiednich wskazówkach 

dotyczących zadań, kontrolowanie rozproszenia, możliwość blokowania rozpraszaczy 

w środowisku, umiejętność organizowania odpowiednich środowisk szkoleniowych, 

7. umiejętności społeczne i komunikacyjne – zdolność do interakcji z innymi sportowcami 

i personelem pomocniczym, umiejętność dopasowania się do nowych warunków, 

8. jakość szkolenia/treningu – zaangażowanie w wymagane ilości dobrego treningu, 

umiejętność odpowiedniego zorganizowania treningu, rozumie znaczenie dobrego 

treningu, rozumie znaczenie odpoczynku i regeneracji sił, 

9. ustalanie celów – ustawienie celu dla treningu i zawodów, zdolność do samodzielnego 

wyznaczania celów treningu, możliwość modyfikowania celów w razie potrzeby, 

realistyczne cele procesowe i wynikowe udziału w zawodach, 

10. realistyczna ocena – zdolność do dokładnego rozpoznawania słabości i pracy nad nimi, 

zrozumienie podstawowych czynników wpływających na dobre i złe wyniki, 

samokrytycyzm, niezależnie od wyników i osiągnięć, zdolność do utrzymania 

realistycznych oczekiwań.155  

Okazało się, że te same umiejętności i zachowania psychologiczne są podobne w 

przypadku rozwoju talentów muzycznych,156 co wskazuje, że cechy psychologiczne, które 

ułatwiają osiąganie elitarnej doskonałości, są podobne w różnych kontekstach. 

Podobne badania przeprowadzili M. Sarkar i D. Fletcher, którzy dokonali przeglądu 

stresorów napotykanych przez sportowców i czynników psychologicznych, które chronią 

sportowców przed negatywnym wpływem tych stresorów.157 Z ich badania wynika, że tymi 

czynnikami są:  

1. pozytywna i proaktywna osobowość – otwartość na nowe doświadczenia, sumienność, 

optymizm i uczciwość wobec samego siebie, 

2. doświadczenie i nauka – czerpanie z doświadczeń z przeszłości w obliczu trudnych 

okoliczności, 

                                                                 
155 Á. MacNamara, A. Button, D. Collins, The role of psychological characteristics in facilitating the pathway to 
elite performance. Part 2: Examining environmental and stage related differences in skil ls and behaviors. The 
Sport Psychologist, 24 (1), ss. 82-85. http://clok.uclan.ac.uk/9250/1/9250_MacNamara.pdf, dostęp 14.05.2017.  
156 Ibidem, s. 92. 
157 M. Sarkar, D. Fletcher, Ordinary Magic, Extraordinary Performance: Psychological Resilience and Thriving in 
High Achievers, Sport, Exercise, and Performance Psychology 2014, Vol. 3, No. 1, ss. 46–60. 

https://www.researchgate.net/publication/263651742_Ordinary_magic_extraordinary_performance_Psycholo
gical_resilience_and_thriving_in_high_achievers, dostęp 16.05.2017. 
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3. poczucie kontroli – rozpoznanie swojego wyboru w wymagających warunkach, 

posiadanie umiejętność priorytetyzacji działań w sytuacjach dynamicznych i pozytywne 

reagowanie na problemy, 

4. elastyczność i zdolność adaptacji – twórcze rozwiązywanie problemów, wykazywanie 

się biegłością w uczeniu się nowych praktyk, reagowanie pozytywne na zmian y, 

wykazywanie inteligencji emocjonalnej w różnych sytuacjach, 

5. równowaga i perspektywa – utrzymywanie optymalnej równowagi między pracą i 

innymi aspektami życia oraz posiadanie poczucia perspektywy w życiu, 

6. postrzegane wsparcie społeczne – uzyskiwanie wsparcia społecznego ze strony osób z 

ich domeny działania (np. kolegów i mentorów) oraz wsparcia osób spoza domeny (np. 

rodziny i znajomych).158 

Warto pamiętać także, że sukces nie bierze się z niczego. „Z pewnością zawdzięczamy 

go po części rodzicom i protektorom. Ludzie sukcesu wykorzystują nadzwyczajne okazje i 

kulturowe dziedzictwo, które pozwalają im uczyć się, ciężko pracować i postrzegać świat w 

sposób niedostępny dla innych. Miejsce i czas, w którym przyszliśmy na świat, wywierają 

ogromny wpływ na nasze życie. Nie uświadamiamy sobie, jak dalece kultura, z jakiej się 

wywodzimy  oraz dziedzictwo przekazane nam przez przodków kształtują nasz model 

życiowych osiągnięć. Nie wystarczy więc pytać, jacy są ludzie sukcesu. Dopiero gdy zapytamy, 

skąd pochodzą, możemy wyjaśnić przyczyny, które złożyły się na sukces.”159  

Ze względu na niejednoznaczne wyniki badań, konieczne było zweryfikowanie poglądu 

na temat rozwoju talentów. W związku z tym zaproponowano model przedstawiający dwie 

ścieżki osiągania sukcesu sportowego (i jednej ścieżki udziału rekreacyjnego w sporcie).160 

 

 

 

 

 

                                                                 
158 Ibidem, ss. 52-54. 
159 M. Gladwell, Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu, Kraków 2009, s. 31. 
160 J. Côté, J. Baker, B. Abernethy, Practice and play in the development of sport expertise [w:] R. Eklund, G. 
Tanenbaum (red.), Handbook of sport psychology 2007, s. 197. 
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Rysunek 15. Model rozwoju aktywności sportowej. Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Côté, 

J. Baker, B. Abernethy, Practice and play in the development of sport expertise, s. 197. 

 

Pierwszą, w której zawodnik specjalizuje się od wczesnych lat i drugą, w której 

zawodnik przechodzi przez trzy etapy:  

1) lata próbowania, w których rozpoczyna udział w zajęciach sportowych z 

zaangażowaniem w kilka dyscyplin  z dużą ilością planowych udziałów w zawodach 

(definiowanych jako uzupełnienie treningów nastawione na maksymalizowanie przyjemność),  

2) lata specjalizacji, w których ilość treningów i udziałów w zawodach jest 

równoważona, a młody sportowiec zaczyna zmniejszać zaangażowanie w kilka dyscyplin,  

3) lata inwestowania z dużą ilością celowych treningów i skupieniem się na jednej 

dyscyplinie. 

Uzasadnieniem dla drugiej ścieżki jest to, że zróżnicowane zaangażowanie pozwala 

młodemu sportowcowi na poznanie różnych środowisk sportowych, dając mu większe 

możliwości uczenia się i specjalizacji w dalszej karierze, a także większą wewnętrzną 

motywację i bardziej samoregulujące zaangażowanie na późniejszym etapie. 
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Model rozwoju aktywności sportowej podkreśla specyficzne umiejętnośc i 

psychologiczne potrzebne młodemu sportowcowi do pomyślnego rozwoju na poziomie 

elitarnym. Umiejętności te przedstawiono w tabeli 19. 

Tabela 23. Umiejętności psychologiczne potrzebne do pomyślnego rozwoju zgodnie z modelem 
rozwoju aktywności sportowej. Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Côté, J. Baker, B. 

Abernethy, Practice and play in the development of sport expertise, ss. 192-197. 

Faza w modelu rozwoju 

aktywności sportowej 

Umiejętności psychologiczne potrzebne do pomyślnego rozwoju 

Lata próbowania Samoregulacja podczas zabawy, a także ustawianie wyzwań i tworzenie reguł zgodnie z 
poziomem umiejętności. 
Nauka strategii przekazywania umiejętności fizycznych i technicznych z jednego kontekstu 
sportowego do drugiego. 

Lata specjalizacji Umiejętność motywowania się podczas celowych działań treningowych. 
Możliwość wyboru sportu, w którym ma się większy potencjał (samoocena). 
Umiejętność skupienia się na jednym sporcie. 

Lata inwestowania Umiejętność motywowania się podczas celowych działań treningowych. 

Chociaż model rozwoju aktywności aportowej jest krokiem naprzód w celu zrozumienia 

procesu powstawania mistrza, ale ciągle trudno jest zdefiniować celowe zachowania 

treningowe. Wykorzystana metoda badania jest głównie retrospektywna, wytyczająca ścieżkę 

wczesnej dywersyfikacji, ale nadal nie uwzględnia faz rozwojowych ani przejściowych. W 

związku z tym, aby lepiej zrozumieć proces rozwoju talentów, niezbędne jest spojrzenie na 

etapy przejściowe. 

P. Wylleman i A. Reints opracowali model  perspektywy długości życia (Lifespan 

Model), który jest próbą spojrzenia na zmiany młodego sportowca kroczącego drogą do elity 

wyczynowej161. Model, przedstawiony w tabeli 20, obejmuje całą karierę sportową, ale w tej 

pracy, zgodnie z jej tematem, nacisk zostanie położony na lata dzieciństwa i młodości. 

 

 

                                                                 
161 P. Wylleman, A. Reints, A l ifespan perspective on the career of talented and elite athletes: Perspectives on 

high-intensity sports, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports , 20, October 2010, ss. 88-94. 
https://www.researchgate.net/publication/46818385_A_lifespan_perspective_on_the_career_of_talented_an
d_elite_athletes_Perspectives_on_high-intensity_sports , dostęp 1.03.2017. Podobny model można znaleźć w 
N. Stambulova, P. Wylleman, Athletes’ career development and transitions [in] A. Papaioannou, D. Hackfort 

(red.), Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology: Global perspectives and fundamental concepts. 
International Perspectives on Key Issues in Sport and Exerci se Psychology, Routledge, Londyn 2014, s. 606. 
https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Stambulova/publication/43501548_Career_development_and_

transitions_of_athletes/links/53db4b8c0cf2e38c63398b40/Career-development-and-transitions-of-
athletes.pdf, dostęp 1.03.2017. 
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Tabela 24. Model  perspektywy długości życia P. Wyllemana i A. Reintsa. Źródło: P. Wylleman, A. 
Reints, A lifespan perspective on the career of talented and elite athletes: Perspectives on high-

intensity sports, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 20, October 2010. 

poziom \ wiek 10 15 20 25 30 35 

sportowy Inicjacja Rozwój Mistrzostwo Zaprzestanie 

psychologiczny Dzieciństwo Adolescenc

ja 

Wiek dojrzały 

psychospołeczny Rodzice 

Rodzeństwo 

Rówieśnicy 

Rówieśnicy 

Trener 

Rodzice  

Partner 

Trener 

Rodzina 

Trener 

wykształcenia i 

zawodu 

Podstawowe Średnie Wyższe Kwalifikacje zawodowe 

Zawód 

Uwaga: pogrubione pionowe kreski oznaczają przybliżony wiek, w którym następuje przejście. 

Górna warstwa w tabeli 24 przedstawia przemiany, jakie zwykle musi przejść 

sportowiec podczas swojej  kariery sportowej. Druga warstwa przedstawia przemiany w 

psychologicznym rozwoju sportowca. Trzecia warstwa odzwierciedla zmiany w rozwoju 

psychospołecznym i wskazuje, jakie relacje społeczne są postrzegane jako najważniejsze dla 

sportowca. Czwarta warstwa pokazuje przejścia związane z wykształceniem i zawodowe, które 

zawodnik przechodzi podczas kariery. Szczególnie interesujące są etapy, w których rozwija się 

talent zawodnika. Są to etapy inicjacji i rozwoju na poziomie sportowym, w okresie 

dzieciństwa, dojrzewania i młodość na poziomie psychologicznym, dwa pierwsze etapy na 

poziomie psychospołecznym, a także na poziomie podstawowego i średniego wykształcenia. 

Przegląd umiejętności psychologicznych potrzebnych do pomyślnego przejścia przez 

przemiany można zobaczyć w tabeli 25. 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Tabela 25. Umiejętności psychologiczne potrzebne do odniesienia sukcesu w fazach modelu 
perspektywy długości życia. Źródło: P. Wylleman, A. Reints, A lifespan perspective on the career of 
talented and elite athletes: Perspectives on high-intensity sports, Scandinavian Journal of Medicine 

and Science in Sports, 20, October 2010. 

Poziomy w modelu  Umiejętności psychologiczne potrzebne do odniesienia sukcesu w 

fazach oraz przejścia poprzedzające i następujące po nich  

Sportowy: inicjacja i rozwój Umiejętność samomotywowania się, ponieważ treningi stają się 

bardziej skoncentrowane i „poważne”. 

Możliwość regulowania własnych ćwiczeń, 

Psychologiczny: dzieciństwo, 

dojrzewanie i młodość 

Radzenie sobie ze zmianami w budowie ciała i psychice.  

Możliwość postrzegania własnej roli w kontekstach, w których jest 

się osadzonym. 

Psychospołeczny: relacje 

z rodzicami, rodzeństwem, 

rówieśnikami i trenerami 

Umiejętność posiadania dobrych relacji z ważnymi osobami. 

Zdolność rozpoznania, do której osoby należy się zwrócić w celu 

rozwiązania konkretnych problemów. 

Możliwość postrzegania własnej roli w kontekstach, w których  jest 

się osadzonym. 

Wykształcenia i zawodu: 

wykształcenie podstawowe 

i średnie 

Umiejętność równoważenia edukacji i kariery sportowej.  

Zdolność zarządzania czasem. 

Długoterminowe planowanie. 

Przedstawione w modelu przejścia są fazami, przez które każdy sportowiec powinien 

przejść, a młody sportowiec, który nie pokona tych przejść, będzie w stanie zastoju w rozwoju 

i być może porzuci sport.162 

Inny model kariery sportowej przedstawiła N. Stambulova, która na podstawie analizy 

213 rosyjskich sportowców różnych dyscyplin znalazła siedem normatywnych przejść:  

1) początek specjalizacji sportowej,  

2) przejście do specjalnego intensywnego treningu w wybranym sporcie,  

3) przejście od sportów masowych, popularnych do sportów wyczynowych,  

4) przejście od sportów młodzieżowych do sportów dla dorosłych,  

                                                                 
162 Ibidem. 
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5) przejście od sportów amatorskich do sportów wyczynowych,  

6) przejście od kulminacji do końca kariery sportowej,  

7) zakończenie kariery sportowej.163  

Pierwsze pięć przejść może mieć miejsce w latach młodości sportowca. Umiejętnośc i 

psychologiczne, które utalentowany sportowiec musi posiadać, aby poradzić sobie z tymi 

przejściami, można zobaczyć w tabeli 26. 

Tabela 26. Umiejętności psychologiczne do poradzenia sobie z normatywnymi przejściami. Źródło: 
N.B. Stambulova, Developmental Sports Career Investigations in Russia. A Post-Perestroika analysis. 

The Sport Psychologist, 8 1994. 

Normatywne przejścia sportowca Umiejętności psychologiczne niezbędne do skutecznego 

radzenia sobie z tymi przejściami 

Początek specjalizacji sportowej Umiejętność samomotywowania się, ponieważ treningi 

stają się bardziej skoncentrowane i „poważne”. 

Możliwość regulowania własnych ćwiczeń. 

Przejście do specjalnego 

intensywnego treningu w wybranym 

sporcie 

Umiejętność samomotywowania się, ponieważ treningi 

stają się bardziej skoncentrowane i „poważne”. 

Możliwość regulowania własnych ćwiczeń. 

Przejście od sportów masowych, 

popularnych do sportów 

wyczynowych 

Umiejętność wykonywania i uczenia się w sytuacjach 

dużej presji. 

Umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami i 

porażkami oraz uczenia się z nich. 

Przejście od sportów młodzieżowych 

do sportów dla dorosłych 

Umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami i 

porażkami oraz uczenia się z nich. 

Umiejętność postrzegania własnej roli w kontekstach, w 

których jest się osadzonym. 

Przejście od sportów amatorskich do 

sportów wyczynowych 

Umiejętność zrównoważenia życia ze sportem, zarówno 

przed zmianą, jak i po niej. 

Umiejętność postrzegania własnej roli w kontekstach, w 

których jest się osadzonym. 

 

                                                                 
163 N.B. Stambulova, Developmental Sports Career Investigations in Russia. A Post-Perestroika analysis. The 
Sport Psychologist, 8 1994, ss. 221–237. 
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Porównując model perspektywy długości życia oraz model normatywnych przejść 

można zidentyfikować wspólne umiejętności i cechy. Są nimi umiejętności motywacyjne, 

samoregulacyjne i społeczne, które stanowią rdzeń pomyślnego rozwoju utalentowanych 

sportowców. 

Utalentowany sportowiec będący na drodze do najwyższej wydajności powinien 

nauczyć się umiejętności psychologicznych. 

5.1.  Techniki radzenia sobie ze stresem 

Nadmierny stres prowadzi do fizycznych i psychicznych konsekwencji, takich jak 

zmęczenie, kontuzje, zmniejszona przyjemność i problemy z kontrolą emocjonalną. Młodzi 

sportowcy, którzy są bardziej odporni i lepiej przygotowani do radzenia sobie z 

przeciwnościami związanymi z trenowaniem i startami, będą mieli większe szanse na rozwój 

(sportowy i poza sportowy). Nauka radzenia sobie z przeciwnościami w sporcie jest konieczna, 

aby stale cieszyć się trenowaniem i startami. 

Radzenie sobie ze stresem polega na wysiłkach poznawczych, emocjonalnych i 

behawioralnych, które służą do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Wiele 

różnorodnych trudnych sytuacji pojawia się podczas treningów i startów, takich jak kontuzje, 

agresywni trenerzy, niepowodzenia w poprawianiu wyników i porażki w zawodach. 

Zidentyfikowano trzy wymiary radzenia sobie ze stresem i niepokojem w sytuacjach 

sportowych:  

(i) radzenie sobie z problemami (próbowanie zmiany sytuacji),  

(ii) radzenie sobie z emocjami (zarządzanie emocjami związanymi z sytuacją) oraz  

(iii) radzenie sobie z unikaniem (usuwanie się z sytuacji).  

Zminimalizowanie wśród sportowców postrzegania nadmiernego stresu, poprzez 

zapewnienie bardziej pozytywnego i wspomagającego klimatu oraz rozwijanie radzenia sobie 

i korzystania z zasobów społecznych, to ważne mechanizmy, dzięki którym można osiągnąć 

stałe zadowolenie z treningów i startów. Oprócz opisanych wcześniej strategii tworzenia 

optymalnych klimatów psychospołecznych, kolejny skuteczny sposób na przygotowanie 

sportowców do radzenia sobie z trudnymi wyzwaniami sportowymi, to zindywidualizowane 

programy treningu umiejętności umysłowych zorganizowane i realizowane przez psychologów 

sportu (najbardziej znany w Polsce efekt takiej pomocy, to sukcesy Adama Małysza po 

współpracy z psychologiem sportu doktorem Janem Blechaczem). 
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Programy te zazwyczaj obejmują poznawcze i somatyczne strategie kontrolowania 

stresu i radzenia sobie z przeciwnościami, a także proaktywnie rozwijające się psychicznie 

podejście do udziału w sporcie i konkurencji. Na przykład, programy treningu umiejętnośc i 

psychologicznych często uczą sportowców wykorzystywania umiejętności umysłowych, takich 

jak obrazowanie, ustalanie celów, relaksacja, samoprzekonanie, kontrola emocji i 

automatyzacja łagodzenia stresu i zwiększenia wydolności. Te samoregulacyjne umiejętnośc i 

psychologiczne są niezbędne dla zapewnienia przyjemności z treningu i osiągania dobrych 

wyników sportowych (podobnie zresztą, jak i u starszych sportowców). 

Programy umiejętności życiowych to kolejne podejście, które zostało wykorzystane, 

aby pomóc sportowcom rozwinąć szerokie podstawy umiejętności psychologicznych i 

społecznych niezbędnych, nie tylko do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z udzia łem 

w sporcie, ale także w innych sytuacjach życiowych. Praca koncentruje się na tym, w jaki 

sposób procesy rozwoju dzieci i nastolatków wpływają na udział w sporcie. Ta wzajemna 

ścieżka wpływu, to znaczy zaangażowanie w sport, trenowanie i wydolność są osiągane nie 

tylko dzięki rozwojowej gotowości sportowców, ale także w rozwijają sportowców – i jest to 

równie ważne. Pozytywne podejście do rozwoju młodzieży koncentruje się na tym, w jaki 

sposób uczestnictwo w sporcie może wzmocnić różnorodne zasoby życiowe młodych ludzi. 

Oprócz najbardziej oczywistych atutów – zdobywania umiejętności motorycznych i 

umiejętności sportowych – udział w sporcie może być również wykorzystany do promowania 

kompetencji społecznych, emocjonalnych, poznawczych, behawioralnych, fizycznych i 

moralnych; wspierać odporność, poczucie własnej skuteczności i tożsamości; oraz rozwijać 

zaangażowanie obywatelskie w sposób, który wykracza daleko poza zaangażowanie sportowe.  

Doświadczenia i cechy kluczowe pozytywnego rozwoju młodzieży obejmują 

budowanie specyficznych rozwojowych aktywów zdrowotnych, z których wszystkie można 

uzyskać dzięki dobrze zorganizowanym możliwościom i klimatom sportowym. Rozwojowe 

aktywa zdrowotne lub umiejętności życiowe zazwyczaj obejmują pozytywne aktywa 

pozyskane dzięki klimatowi społecznemu i instytucjom społecznym (np. wspieranie innych, 

osobiste wzmocnienie, konstruktywne wykorzystanie czasu) oraz osobiste zasoby lub 

umiejętności generowane przez pozytywne doświadczenia (np. zaangażowanie w uczenie się, 

pozytywne wartości, umiejętność interakcji interpersonalnych i społecznych, dobre 

samopoczucie). Posiadanie większej ilości rozwojowych zasobów zdrowotnych wiąże się z 

pozytywnym i udanym rozwojem młodzieży w różnych kontekstach. Chociaż nie są one 

jednoznacznie określone w większości istniejących modeli rozwojowych aktywów 
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zdrowotnych lub umiejętności życiowych, unikalne grupy pożądanych korzyści lub aktywów 

osiągnięte w kontekście uczestnictwa w sporcie powinny również obejmować bardziej wyraźne 

skupienie się na kluczowych aktywach fizycznych, takich jak umiejętność ruchu, fizyczne i 

umysłowe zdrowie, zdolności fizjologiczne, zdolności motoryczne i kompetencje w zakresie 

aktywności fizycznej.164 

Do tego warto dołączyć umiejętność relaksacji przed zawodami. Jak wynika z badań 

przeprowadzonych na grupie 54 uczestników Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 

roku165 nawet w grupie najlepszych sportowców preferowane zachowania relaksacyjne 

sprawiają wrażenie zachowań przypadkowych, nieplanowanych i niekontrolowanych. 

Większość badanych olimpijczyków zna i stosuje trening wizualizacyjny, jako sposób na 

relaksację przed startem. Ponad 70% akceptuje i stosuje muzykę w relaksacji przedstartowej. 

Badani olimpijczycy bardzo sobie cenią spotkania z przyjaciółmi przed startem, a aż 70% 

badanych nie akceptuje i nie stosuje gier komputerowych, natomiast stosują zabiegi 

fizjoterapeutyczne w celach relaksacyjnych. Spośród badanych trzy osoby przyznały się do 

akceptowania alkoholu, jak środka relaksacji przez zawodami. 

5.2.  Dostosowanie do potrzeb pływaków 

Teoria przepływu (ang. flow theory) M. Csikszentmihalyi  stwierdza, że maksimum 

wydajności i zaangażowania osiąga się, gdy poziom wyzwania jest dopasowany do 

umiejętności użytkownika.166  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
164 Por. wypowiedzi dra Jana Blecharza, https://www.atest.com.pl/teksty,aa0105_2 
165 http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/QS/article/view/QS.2017.006  
166 M. Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal Experience, Harper & Row 1990. 
https://www.researchgate.net/publication/224927532_Flow_The_Psychology_of_Optimal_Experience 
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Rysunek 16. Model teorii przepływu M. Csíkszentmihályi. Źródło: opracowanie własne na podstawie 
M. Csikszentmihalyi, Flow and the Foundations of Positive Psychology. The Collected Works of 

Mihaly Csikszentmihalyi, Springer 2014, s.248. 

 

Stan umysłu, w którym może znajdować się sportowiec przed startem został 

zaprezentowany na rysunku 16. Punkt, w którym przecinają się linie, reprezentuje stan 

neutralny. Emocje, jakie wywołuje rywalizacja sportowa, zależą od poziomu wyzwania i 

umiejętności związanych z jego opanowaniem. Od poziomu wyzwania i subiektywnego 

poziomu umiejętności zależy  co będzie odczuwane – apatia, nuda, niepokój, lęk, odprężenie 

(relaks), pobudzenie, kontrola lub przepływ (flow). Aby wejść w stan przepływu (kiedy 

zawodnik jest szczęśliwy i skoncentrowany na celu) należy wyjść ponad stan odprężenia 

(zawodnik jest zadowolony i ufa w swoje możliwości) i stan kontroli (zawodnik jest szczęśliwy 

i pewny swoich możliwości realizacji celu) poprzez zwiększenie poziomu wyzwania. 

Oczywiście nie oznacza to wyjścia poza stan, który można kontrolować – powyższe 

stwierdzenie odnosi się do nomenklatury użytej w modelu przedstawionym na rysunku 17 – 

przepływ z definicji zawiera kontrolę skoncentrowaną na celu. 
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Rysunek 17. Model kanału przepływu. Źródło: opracowanie własne na podstawie M. 
Csikszentmihalyi, Flow and the Foundations of Positive Psychology. The Collected Works of Mihaly 

Csikszentmihalyi, Springer 2014, s.212. 

 

W sytuacjach stanowiących duże wyzwanie, sportowiec będzie przechodził w stronę 

stanu lęku, podczas gdy sytuacja nie będzie wymagała zbyt wiele wysiłku, zostanie on 

znudzony. W sytuacjach ekstremalnych, kiedy niedopasowanie umiejętności użytkownika do 

prezentowanego wyzwania jest skrajne, mogą pojawić się sytuacje nudy lub paniki. 

Podnoszenie swoich umiejętności przesuwa nas w sferę możliwości zarządzania wyzwaniem – 

negatywny lęk przechodzi w pozytywne pobudzenie (a) lub następuje odprężenie (b) z 

możliwością osiągnięcia przepływu (c). Kluczem do wejścia w kanał przepływu jest wyjście 

poza poziom komfortu, zaangażowanie w swoje działania i rozwijanie się. Potrzeba wysiłku, 

aby doświadczyć przepływu (doznać uniesienia, uskrzydlenia). Potrzeba lat praktyki, 

staranności i wysiłku, aby stać się wystarczająco sprawnym i kompetentnym w danej czynnośc i, 

aby móc osiągnąć poziom umiejętności odpowiedni do wysokich wyzwań – niezbędny do 

wejścia do kanału przepływu. Tym samym doświadczenie przepływu nie jest codziennym 

wydarzeniem, wymaga nie tylko właściwego samopoczucia, ale również odpowiedniej 

aktywności. Sportowcy to poczucie bezwysiłkowego działania, które czują w momentach 

wyróżniających się jako najlepsze w swoim życiu, nazywają „byciem w strefie”.  

Zależność między poziomem wyzwania a poziomem umiejętności jest szóstym z ośmiu 

warunków, które M. Csikszentmihalyi identyfikuje jako składowe doświadczenia przepływu:  

1) pełna koncentracja na zadaniu  

2) jasne cele i natychmiastowa informacja zwrotna  
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3) zmiana poczucia czasu (przyśpieszenie/spowolnienie) 

4) doświadczenie stające się autoteliczne (będące celem samym w sobie) lub 

samodoskonalące się 

5) bezwysiłkowość i łatwość pracy 

6) równowaga pomiędzy poziomem wyzwania a umiejętnościami 

7) łączą się działania i świadomość, tracąc samoświadome przeżywanie 

8) poczucie potencjalnej kontroli nad wyzwaniem. 

Kształcenie psychoterapeutyczne można podzielić na trzy etapy:  

1. Początkowy trening autosugestywny, 

2. Szkolenie w zakresie przywracania pozytywnych wyobrażeń sensorycznych,  

3. Szkolenie ukierunkowane na cele. 

Pierwsze dwa etapy są przygotowawcze i wspólne dla sportowców w różnych 

dyscyplinach sportowych. Opracowanie etapu 3 wymaga uwzględnienia specyfiki rywalizac j i 

w każdym sporcie. 

Etap 1: Początkowy trening autosugestywny 

Trening rozpoczyna się od opanowania treningu autogenicznego lub innej technik i 

autosugestywnej. Na tym etapie głównym celem nie jest technika, ale nawiązanie kontaktu. W 

tym celu wykorzystuje się badania psychologiczne z dialogiem uzupełniającym. Dyskusja z 

pływakiem, poparta danymi z badań eksperymentalno-psychologicznych, zmniejsza opór 

osobisty, podnosi autorytet psychologa/trenera i umieszcza ich w relacji niezbędnej do 

psychotreningów. Kiedy kontakt jest nawiązany, łatwo jest nauczyć pływaka, aby wywołać stan 

autohipnotyczny z rozluźnieniem mięśni i poczuciem ciężkości i ciepła (pierwszy etap 

autohipnotycznego transu). 

Etap 2: Szkolenie w zakresie sugerowania pozytywnych halucynacji sensorycznyc h. 

Na tym etapie, pływacy są uczeni pogłębiać trans do tego stopnia, że można wywołać 

pozytywne „halucynacje” zmysłowe. Najbardziej akceptowalną metodą pracy z zawodnikami 

jest pośrednia sugestia, która jest wykorzystywana w hipnoanalizie. Prawdą jest, że jest to 
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pracochłonne i wymaga długich szkoleń, ale pozwala na utrzymanie aktywności zawodnika 

przez cały czas trwania sesji. Zdolność wywoływania pozytywnych halucynacji sensorycznych 

wskazuje na osiągnięcie przynajmniej średniej głębi transu autohipnotycznego. 

Etap 3: Trening ukierunkowany na osiągnięcie celu 

Osobiste doświadczenie zawodnika w rywalizacji, a zwłaszcza jego doświadczenie w 

głównych międzynarodowych zawodach, jest ograniczone ilościowo i jakościowo. Negatywne 

konsekwencje tego są oczywiste: istnieje wiele niespodzianek i niewiele opanowanych 

umiejętności. W związku z tym gwałtownie wzrasta potrzeba zaradności, sprowokowania 

reakcji bez wcześniejszego szkolenia. Pożądane jest modelowanie sytuacji przyszłych 

zawodów w celu wypracowania reakcji zawodnika na przewidywane problemy i zagrożenia. 

To postrzegane zwycięstwo nad elementami otaczającymi zawody sportowe i wypracowanie 

niezbędnych reakcji może być realizowane poprzez halucynacje autosugestywne. 

„Modelowanie halucynacyjne” może być wykonywane w różnych formach, ale dla sportów 

cyklicznych niezbędne są 4 poniższe elementy: 

a. modelowanie stanów przed startem 

b. modelowanie startu i pierwszych odcinków dystansu 

c. modelowanie pierwszego stanu zmęczenia   

d. modelowanie końcowego stanu zmęczenia i przyspieszenia końcowego 

a. Modelowanie stanów przed startem 

„Wyobraź sobie, że jesteś w grupie pływaków oczekujących na start. Kiedy masz to 

wyraźnie na uwadze, pozwól mi o tym wiedzieć podnosząc swoją prawą rękę. Dobrze. 

Opuść dłoń. Czujesz się nieco zaniepokojony. Jesteś trochę zdenerwowany, ale mniej 

niż zwykle. Zrobiłeś wiele pracy przygotowawczej i teraz nadszedł czas, aby pokazać, do czego 

jesteś zdolny. Dziś wszyscy widzą nowego wysokiej klasy pływaka, zdolnego do pływania 

dystansu . . . metrów w czasie …... Wiesz, że jest to dla Ciebie rutynowy czas. Możesz to zrobić 

przy byle okazji i w każdych warunkach. Jesteś sportowcem, który ma już za sobą te czasy i 

jesteś gotowy na nowy życiowy rekord. Ty jesteś tego pewny, a teraz wszyscy to zobaczą....” 

Modyfikacje są tu oczywiście możliwe. Tekst jest opracowywany indywidualnie dla 

każdego zawodnika. Jednak w prawie wszystkich przypadkach sugestia powinna bazować na 

poczuciu gotowości do pewnego wykonania zadania, oparta na świadomości faktu, że wiele 

przygotowań i treningów zostało wykonanych. Niewłaściwe jest sugerowanie zawodnikowi 
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całkowitego braku niepokoju. Lęk i niepokój nie pozwalają na relaks i spokój przed czasem. 

Sportowcy osiągają najlepsze wyniki w stanie lekkiej nerwowości. Wielu psychologów 

wskazało na nieliniowy charakter związku między poziomem lęku a wynikami (patrz rozdz. 1). 

b. Modelowanie startu i pierwszych odcinków dystansu 

„Teraz rozgrzejesz się i zostaniesz wywołany do startu. Kiedy usłyszysz wywołanie, 

podnieś prawą dłoń.... Prawa ręka jest uniesiona. Opuść ją. Kierujesz się do bloku startowego. 

W twoim ciele jest lekkie podniecenie i nerwowość. Zatrzymujesz się naprzeciwko bloku 

startowego. Rozgrzewasz się. Twoje całe ciało jest ciepłe i jędrne. Ręce łatwo obracają się w 

przegubach. Ruchy są łatwe.... Przy pierwszym gwizdku nie spiesz się rozbierając. Umieść 

ubrania starannie na tylnej części krzesła. Przy drugim gwizdku pozostań na tylnej krawędzi 

bloku startowego. Pochyl się do przodu w ostatniej chwili .... Strzał - i wylatujesz jak pocisk, 

zepchnięty z bloku startowego. To ty wykonałeś „strzał” .... 

„Pierwsze dwa uderzenia wykonujesz bez oddychania. Ruchy są łatwe. Twoje ramiona 

mają dobre wyczucie wody. Nieprawdopodobnie łatwo pływasz, bez żadnego wysiłku. Pojawia 

się uczucie ogromnej mocy. Teraz naprawdę latasz, lecisz nad wodą. Widok jest piękny. Twoje 

ruchy są ekonomiczne i zgrabne. Patrząc na ciebie, widzowie stają się entuzjastyczni, a to 

dodaje ci siły. Łatwo możesz pozostać w grupie prowadzącej. Łatwo pływasz, z przyjemnośc ią. 

Ruchy przynoszą radość.... 

Oczywiście nie można sugerować takiego stanu na całym dystansie. Trener ze 

sportowcem powinni znaleźć maksymalny czas do momentu pojawienia się pierwszych oznak 

zmęczenia i przeprowadzić trening, aby w tym czasie utrzymać uczucie lekkości i obfitości 

mocy. Następnie przechodzi się na trening zwalczający zmęczenie. 

c. Modelowanie pierwszego stanu zmęczenia 

Walka ze zmęczeniem w trakcie (np. połowie) dystansu i na mecie mają różne 

psychologicznie konfiguracje. Zmęczeniu podczas intensywnej pracy mięśni towarzyszą 

nieprzyjemne doznania cielesne i narastające uczucie duszenia. Na wczesnym etapie zawodnik 

może zmusić się do utrzymania tempa, mimo tych nieprzyjemnych uczuć. Jednak pod koniec 

dystansu uczucia te stają się tak intensywne, że nie jest on w stanie utrzymać dotychczasowego 

tempa. 
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Dlatego metody walki z zmęczeniem w środku i na końcu dystansu powinny być inne. 

Początkowa walka ze zmęczeniem opiera się na mobilizowaniu siły woli zawodnika.  

„Stopniowo wzrasta zmęczenie. Odczucie lekkości maleje. Pojawia się pragnienie 

spowolnienia tempa. Kiedy czujesz to, daj mi znać, podnosząc prawą rękę. (Prawą rękę 

uniesiona). Upuść rękę. To naturalne uczucie. Każdy go doświadcza. Twoi przeciwnicy 

doświadczają teraz tego samego, co Ty.  Są jeszcze bardziej zmęczeni od ciebie. Prawdziwa 

konkurencja właśnie się zaczyna, konkurencja między wolą a siłą...”. 

Mobilizacja woli następuje zarówno poprzez bezpośrednią autosugestię, mającą na celu 

usprawnienie realizacji zadania, jak i poprzez stymulowanie agresywności, „sportowej złości”. 

Różne metody i różne kombinacje są dobre dla różnych sytuacji i dla różnych sportowców, ale 

zawsze przychodzi czas, gdy moc nie jest w stanie stłumić uczucia zmęczenia. 

Trzeba umieć przestać czuć ciało, zapomnieć o zmęczeniu, nawet jeśli tylko na krótką 

chwilę. 

d. Modelowanie drugiego stanu zmęczenia i przyspieszenia końcowego 

Raporty większości badanych pływaków dotyczące ich samopoczucia po starcie 

wskazują, że były bardziej uwarunkowane osiągami niż kondycją fizyczną. Nieprzyjemne 

uczucia ciała szybko mijają. Są one przedmiotem skargi tylko w przypadku przegranej. 

Jednocześnie wielu czołowych zawodników opisuje swój stan fizyczny po ustanowieniu 

rekordu jako niezwykle ekscytujący. Zaobserwowano zawroty głowy, wymioty, utratę masy 

ciała i przedłużający się częstoskurcz. Zły stan fizyczny z trudem mógłby wytłumaczyć taki 

stan ogólny – zawodnicy funkcjonują raczej na granicy swojej wydolności fizjologicznej, 

ignorując odczucia samozachowawcze. 

Dlatego też, przy tych samych zdolnościach fizycznych ciała zawodnika, zahamowanie 

odczuć samo-zachowawczych zwykle prowadzi do lepszych czasów. W niektórych 

przypadkach zdarza się to instynktownie w warunkach bardzo intensywnej rywalizacji, a 

następnie powoduje efekt, którego nawet nie spodziewali się. Z opisu takich przypadków 

powstaje wrażenie, że pod wpływem stresu emocjonalnego dochodzi do krótkiej zmiany 

świadomości, przypominającej stan „ambulatoryjnego automatyzmu”? Te okresy zawężonej 

świadomości charakteryzują się nagłym pojawieniem się, dezorientacją i mechaniczną 

realizacją ruchów sportowych. Wyjście z tego stanu jest krytyczne, ale częściowa lub pełna 

amnezja jest zachowana. Zawodnik może nie pamiętać, co pomyślał, co zrobił lub co się wokół 
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niego wydarzyło. Na zewnątrz oznaki tego stanu są niezbyt widoczne, czasami tylko trener lub 

osoby znajdujące się w pobliżu zauważą niezwykły wyraz twarzy. 

Przyśpieszenie końcowe powinno zostać osiągnięte poprzez tłumienie instynk tu 

samozachowawczego. Można to osiągnąć za pomocą odpowiednich sugestii pohipnotycznych. 

Aby mieć pewność, że pohipnotyczna zmiana świadomości i znieczulenie pohipnotyczne 

zostaną zrealizowane, należy zlecić zawodnikowi wykonanie zadań kontrolnych. Inne rodzaje 

sugestii pohipnotycznych są możliwe, ale nie są one celem samym w sobie – służą jako monitor 

powodzenia treningu i głębokości autohipnotycznego transu. 

Opisana powyżej metoda została wykorzystana podczas przygotowań moskiewsk ich 

pływaków drużynowych do mistrzostw ZSRR w latach 1977-1978. Wszyscy zawodnicy 

osiągali najlepsze wyniki lub ulepszali je bez negatywnego wpływu na zdrowie. Konkurencyjne 

wyniki nie mogą być jednak powiązane jedynie z kształceniem psychologicznym. Ogromna 

liczba czynników wpływa na wydajność, dlatego trzeba z wielką delikatnością podchodzić do 

oceny skuteczności psychotreningu. 

5.3. Próba wypracowania modelu skutecznego radzenia sobie ze stresem 

Sportowcy na całym świecie, na każdym poziomie rywalizacji, są podziwiani i 

uwielbiani za to, co osiągają w trakcie rywalizacji. Oglądanie rywalizacji w telewizji lub 

słuchanie jej w radiu nie pozwala odczuć ogromnej presji, którą „niosą na swoich barkach” 

sportowcy. Ta presja doprowadza każdego sportowca, w takim czy innym momencie, do 

wypróbowania metod i strategii, które pomogą im poradzić sobie z lękiem, który idzie w parze 

z uprawianiem sportu. Oczywiście nie tylko profesjonaliści sportowi doświadczają lęku. 

Sportowcy ze szkół średnich i gimnazjów mogą również ulec presji rywalizacji. Chociaż uważa 

się, że wysoki poziom lęku może utrudniać osiągnięcia sportowe, to mniej wiadomo na temat 

czynników, które powodują u sportowców obniżanie poziomu lęku167. Zasadniczo niepokój jest 

postrzegany negatywnie, ponieważ uważa się, że wszystkie rodzaje lęku osłabiają wydajność 

sportowca. 

Obecnie, w czasie, gdy trening stał się maksymalnie obszerny i intensywny, dalsze 

zwiększenie specyficznej pracy jest niepożądane. Wykorzystanie autosugestii otwiera nowe 

możliwości zwiększenia mistrzostwa sportowego. 

                                                                 
167 J.M. Silva, D.E. Stevens, Psychological Foundations of Sport, Boston 2002, ss. 132-154. 
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Wyzwaniem dla sportowca może być nauczenie się, jak optymalnie radzić sobie z 

lękiem przed rywalizacją. Często zdarzają się liczne elementy rozpraszające uwagę i wyjątkowe 

okoliczności towarzyszące zawodom, z których wiele nie znają młodzi zawodnicy. Trenerzy i 

rodzice mogą odegrać ważną rolę w przygotowaniu psychicznym pozwalającym 

zmaksymalizować wydajność. 

a. Przygotowanie przed wydarzeniem 

Zmierzając do rywalizacji, ważne jest zapewnienie sportowcom narzędzi mentalnych, 

dzięki którym będą mogli nauczyć się zarządzać własną wydajnością i tworzyć optymalny 

poziom psychicznej gotowości. Strategii takich jak wyznaczanie celów, obrazowanie, 

zarządzanie myślami i kontrola emocjonalna można nauczyć się poprzez praktyczne ćwiczenia, 

które włączają te elementy w codzienną praktykę zawodnika. Zawodnicy mogą następnie 

wykorzystać te narzędzia do wypracowania własnej rutyny i planów mających na celu 

osiągnięcie gotowości psychicznej do rywalizacji. Plany te mogą być dopracowane i 

dostosowane w fazie przed rywalizacją, ponieważ zawodnicy angażują się w treningi oraz 

zawody prowadzące do „ważnej rywalizacji”. 

b. Opracowanie strategii przeorientowania 

Sportowcy i trenerzy powinni również nauczyć się stosować narzędzia do 

opracowywania strategii przeorientowania uwagi na trudne i nieoczekiwane zdarzenia, które 

mogą pojawić się w trakcie treningu. Trenerzy będą często ułatwiać sportowcom korzystanie 

ze strategii reorientacji poprzez organizowanie wyzwań w środowisku treningowym lub 

symulowanie warunków konkurencji. Osobiste doświadczenia sportowców oraz ich proces 

osiągania optymalnego stanu psychicznego stanowią fundamentalne elementy procesu treningu 

psychicznego. To właśnie na tej podstawie sportowcy mogą rozpocząć badania nad skupieniem 

i przeorientowaniem uwagi poza kontekstem rywalizacji i zastosować swoje plany, aby 

poradzić sobie najlepiej w ramach samej rywalizacji. 

c. Przewidywanie i planowanie rozpraszania uwagi 

Dodatkowym elementem przygotowań do rywalizacji jest przewidywanie 

potencjalnych zakłóceń i utrudnień w osiąganiu wyników i w koncentracji. Istotne jest 

przewidzenie problemu zanim do niego dojdzie. Jeśli zdarzy się coś, co już zostało 

zidentyfikowane, wówczas siła i wpływ problemu są zmniejszone, wzrasta świadomość 

alternatywnych rozwiązań. Plany należy opracować z wyprzedzeniem, tak aby można było 
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poradzić sobie z głównymi problemami. Ponadto sportowcy muszą posiadać ogólną strategię 

identyfikacji i radzenia sobie z nieoczekiwanymi zdarzeniami. Jedną z propozycji może być 

opracowanie schematu „ważnej rywalizacji” do analizy i przygotowania się na różne warunki. 

Zawodnicy i trenerzy mogą wziąć udział w burzy mózgów, biorąc pod uwagę poniższe kwestie: 

 najtrudniejsze wyzwania (np. silniejsza konkurencja, rodzina i przyjaciele mający 

nierealne oczekiwania co do występu zawodnika) 

 najlepszy sposób przygotowania się (np. wyjaśnienie ról i oczekiwań zespołu, 

określenie celów i oczekiwań zawodników z wyprzedzeniem) 

 jak wykorzystać zastane warunki jako atuty (np. szansa podpatrzenia słabości innych, 

możliwość przekazania konkretnych celów rodzinie i przyjaciołom). 

Zespoły mogą następnie badać prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia oraz 

możliwy wpływ zdarzenia na wydajność. Elementy o wysokim prawdopodobieństwie i dużym 

wpływie powinny być dalej badane i dla nich opracowywane konkretne plany. 

d. „Mniej znaczy więcej” 

W końcowych etapach przygotowań do rywalizacji ważne jest trzymanie się postawy 

„im mniej, tym więcej”. Tendencja polega na tym, że w miarę zbliżania się do „wielk iego 

wydarzenia” chce się poprawiać przygotowanie do imprezy, zwiększając treningi i starty. 

Jednak sportowcy na „wielkim wydarzeniu” muszą być dobrze wypoczęci i zrelaksowani, aby 

mogli osiągać optymalne wyniki. Ponadto, w tym momencie należy zminimalizować poważne 

zmiany treningowe, zmieniające wydajność lub osobiste nawyki. Niewielkie udoskonalenia 

mogą być konieczne, ale kluczem jest trzymanie się elementów, które już funkcjonowały. 

Często minimalizacja ta jest osiągana za pomocą prostego planu zwężającego, ale ważne jest, 

aby zarówno trenerzy, jak i sportowcy byli świadomi wybranej koncepcji i świadomości jej 

realizacji. 

e. Przygotowanie do rywalizacji 

Jest kilka rzeczy, które młodzi zawodnicy i trenerzy sami mogą zrobić przygotowując 

się do rywalizacji. Działania te mają na celu wzbudzenie zaufania do siebie i skupienia uwagi 

w nieznanym, a potencjalnie stresującym otoczeniu. 

f. Określenie wyraźnego celu rywalizacji 
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Istnieje znacząca różnica między rywalizacją a „wzięciem udziału” w zawodach. 

Rywalizacja oznacza wyraźne skoncentrowanie się na zadaniu i zaangażowanie w wybory, 

które dadzą najlepszą możliwą szansę osiągnięcia optymalnych wyników. Z drugiej strony, 

„wzięcie udziału” oznacza udział w zawodach bez wyraźnego celu lub skupienia. Docelowo, 

ważne będzie znalezienie równowagi pomiędzy tymi dwoma aspektami i umożliwienie 

wchłonięcia atmosfery wydarzenia. Aby jednak odnieść sukces trzeba skupić się całkowicie na 

zadaniu. Warto odpowiedzieć na następujące dwa pytania: 

dlaczego mogę? – opracować listę powodów, dla których zawodnik może osiągnąć 

założony przez siebie cel, 

w jaki sposób? – określić, w jaki sposób i na czym konkretnie należy się skupić, aby 

osiągnąć cele rywalizacji. 

g. Poznanie otoczenia  

Sportowcy i trenerzy powinni również podjąć działania w celu zapoznania się z 

otoczeniem i wszystkim, co jest ważne: znaleźć kawiarnię lub najbliższy punkt 

gastronomiczny, znaleźć miejsce spotkań, a jeśli trzeba jechać na zawody, to określić odległość 

od miejsca zakwaterowania do miejsca zawodów. Pomóc może również personalizacja 

poszczególnych obszarów – umieszczanie plakatów lub haseł drużyny w sypialniach lub 

szatniach może pomóc stworzyć poczucie komfortu, znajomości i pewności. Korzystne może 

być również zwiedzenie miejsca zawodów przed wydarzeniem. Pomaga to sportowcom i 

trenerom przyzwyczaić się do otoczenia i wszelkich niuansów otaczających obiekt. Jeśli jest ku 

temu okazja, korzystnym rozwiązaniem może być również dostęp do miejsca, w którym nie ma 

nikogo innego. Ta okazja może dać sportowcom szansę samotnej przechadzki i zastanowienia 

się nad swoimi planami i strategiami. Pozwoli to również lepiej zobrazować swoją rywalizację, 

tworząc poczucie znajomości i komfortu przed rozpoczęciem zawodów. 

h. Przygotowanie planu dnia 

Przygotowywanie planu dnia jest kolejnym przydatnym działaniem do wykorzystania 

podczas zawodów. Harmonogram należy sporządzić, a kopię przekazać każdej osobie. Część 

przygotowania psychicznego polega na tym, że wiemy, czego się spodziewać w ciągu dnia, a 

pisemne harmonogramy mogą ułatwić to przygotowanie. Znajomość specyficznych terminów 

rywalizacji, obowiązkowych spotkań, czasu wolnego (np. dla rodziny i przyjaciół), pozwala 

sportowcom na dopasowanie ich planów przygotowania osobistego do tego harmonogramu. 
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Posiadanie planu promuje również skupienie się na teraźniejszości, co może być bardzo 

pomocne. Podczas rywalizacji łatwo jest uwikłać się we wszystkich rozpraszających 

momentach i elementach związanych z rywalizacją. Wiedza o tym, kiedy coś się wydarzy, daje 

sportowcom możliwość skupienia się na tym, co robią w danej chwili, a nie zastanowienia się, 

kiedy dane wydarzenie będzie miało miejsce. 

i. Przestrzeganie procedur i planów 

Ważne jest również, aby pamiętać o przestrzeganiu rutynowych procedur i planów. 

Ogromna ilość czasu i wysiłku została włożona w przygotowania do startu w „wielk im 

wydarzeniu”. Zbyt często sportowcy odchodzą od tych elementów, które ciężko wypracowali, 

a następnie są zdezorientowani co do tego, dlaczego zmieniło się ich działanie. Trenerzy i 

zawodnicy muszą szanować te przygotowania i stosować się do opracowanych procedur i 

planów. 

j. Spodziewanie się nieoczekiwanych zdarzeń 

Sprawy nigdy nie przebiegają dokładnie tak, jak planowano. Jest nieuniknione, że 

wydarzy się coś nieoczekiwanego lub niezwykłego. Zarówno sportowcy, jak i trenerzy muszą 

zachować pewien poziom perspektywy, gdy zdarzają się rzeczy nietypowe. W tym czasie 

przydatne będzie wykorzystanie zaplanowanych strategii reorientacji. Ponadto może również 

pojawić się kryzys lub pogorszenie sytuacji. W tym czasie ważne będzie rozwiązanie problemu 

i znalezienie alternatywnych sposobów jego rozwiązania. Ważna w tym momencie będzie 

otwarta komunikacja pomiędzy zawodnikiem i trenerem. Należy wyciągnąć wnioski i dokonać 

dostosowań, aby utrzymać i odzyskać gotowość umysłową i optymalną koncentrację. 

k. Harmonogram regeneracji fizycznej i psychicznej 

Końcową propozycją jest zapewnienie odpowiednich możliwości zarówno fizyczne j, 

jak i psychicznej regeneracji w trakcie zawodów. Zachęcenie do stosowania konkretnych 

strategii w celu zrelaksowania się lub przesunięcia punktu ciężkości z wyników rywalizac j i. 

Czytanie książek, słuchanie muzyki, medytowanie to tylko kilka przykładów strategii 

stosowanych w celu odpoczynku psychicznego i ponownego naprężenia umysłu i ciała. 

Niektóre zawody trwają kilka dni. W takich przypadkach szczególnie ważne jest zarządzanie 

emocjami przez cały okres, aby utrzymać stały poziom energii w dłuższej perspektywie. 

Właściwa regeneracja zależy również od właściwych wyborów. Zawodnicy i trenerzy muszą 
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mieć świadomość wyborów, które ułatwią im osiąganie lepszych wyników i wyznaczonych 

celów. 

Podsumowanie 

Kluczem do optymalnego przygotowania psychicznego zawodnika jest posiadanie 

jasnego celu „wielkiego wydarzenia”, trzymanie się planów personalnych i strategii 

przygotowania, bycie świadomym chwili bieżącej i minimalizowanie wpływu rozpraszania 

uwagi. Niezmiernie ważne jest pozostawanie pozytywnie i optymistycznie nastawionym, nawet 

w obliczu przeciwności losu oraz codzienne zarządzanie emocjami, które mogą się zmieniać w 

trakcie rywalizacji.  
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Zakończenie  

Przeprowadzona analiza krytyczna literatury oraz badania właściwe pozwoliły na 

poznanie zmian w postrzeganiu lęku przedstartowego wśród pływaków w okresie adolescencji. 

Potwierdziły one zasadność podjęcia tematu niniejszej pracy. Z zebranych w toku badań 

materiałów wynika, że poruszona tematyka jest wyjątkowo złożona. Ustalone cele badań: 

1. zbadanie zmian postrzegania lęku i stresu przedstartowego u pływaków w okresie późnej 

adolescencji, 

2. zmierzenie poziomu postrzegania lęku i stresu przedstartowego wśród pływaków, 

3. określenie związku między odczuwanym lękiem i stresem przedstartowym, a wiekiem, 

4. określenie związku między odczuwanym lękiem i stresem przedstartowym, a płcią, 

5. opracowanie modelu skutecznego i efektywnego zwalczania negatywnego wpływu lęku 

i stresu przedstartowego u pływaków, 

6. adaptacja i wdrożenie polskiej wersji testu SCAT 

należy uznać za osiągnięte. Na podstawie wykorzystanych teoretycznych metod badawczych – 

dokonanej krytycznej analizy literatury i wykonanych wnioskowania redukcyjnego, 

porównania i syntezy oraz empirycznych metod badawczych – badań sondażowo-

diagnostycznych (wyników badań ankietowych), a także obserwacji, porównań i metod 

statystycznych oraz przeprowadzonych wywiadów eksperckich, należy stwierdzić, że główny 

problem badawczy zawarty w pytaniu: W jaki sposób zmienia się postrzeganie lęku 

przedstartowego wśród pływaków w okresie adolescencji? oraz problemy szczegółowe, zostały 

rozwiązane. Upoważniło to do postawienia stwierdzenia, że przyjęta hipoteza główna została 

częściowo pozytywnie zweryfikowana – postrzeganie lęku przedstartowego wśród pływaków 

w okresie adolescencji nie zmienia się w sposób znaczący. Druga część hipotezy głównej nie 

została potwierdzona. Wyniki badań nie potwierdziły, że postrzeganie lęku przedstartowego 

maleje wraz z wiekiem pływaków. Lęk przedstartowy towarzyszy zawodnikom w trakcie całej 

kariery. Z wywiadów eksperckich wynika, że postrzeganie lęku przedstartowego również nie 

maleje ze wzrostem poziomu sportowego zawodnika – zmienia się jednak jego charakter z 

negatywnego na pozytywny. Potwierdzeniem tego jest dokonana analiza wyników badań 

własnych, a także udzielone odpowiedzi w ramach przeprowadzonych wywiadów eksperckich.  
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Pierwsza szczegółowa hipoteza badawcza mówiąca, że objawy odczuwania lęku i stresu 

przedstartowego mają charakter somatyczny (fizjologiczny) i psychiczny, została 

zweryfikowana pozytywnie na podstawie dokonanej krytycznej oceny literatury oraz badań 

ankietowych i wywiadów eksperckich.  

Na podstawie badań literaturowych potwierdzona została hipoteza mówiąca, że poziom 

odczuwania lęku i stresu przedstartowego można określić za pomocą specjalnie 

skonstruowanych i przeprowadzonych testów. Przedstawione w pracy i analizowane testy, 

nawet te najprostsze, pozwalają na określenie poziomu odczuwania lęku i stresu 

przedstartowego. Bardziej złożone, opierające się na badaniu wskaźników fizjologicznych 

zawodników, dają dokładniejsze rezultaty, ale z powodu swoich kosztów dostępne są tylko dla 

elity zawodników. 

Kolejne trzy hipotezy zostały zweryfikowane za pomocą testów i wywiadów 

eksperckich. Nie zostały potwierdzone hipotezy mówiąca, że:  

- odczuwanie lęku i stresu przedstartowego maleje z wiekiem pływaków, 

- pływaczki silniej odczuwają lęk i stres przedstartowy niż pływacy. 

 Potwierdziła się hipoteza mówiąca, że odczuwanie lęku i stresu przedstartowego w 

kolejnych rocznikach pływaków nie różni się w znaczący sposób. 

Na podstawie wywiadów eksperckich oraz dokonanej krytycznej oceny literatury 

pozytywnie zweryfikowano hipotezy: 

- o jak najwcześniejszym zwalczaniu negatywnego wpływ lęku i stresu przedstartowego 

u pływaków, 

- model skutecznego i efektywnego zwalczania negatywnego wpływu lęku i stresu 

przedstartowego wymaga holistycznego spojrzenia na pływaka i interdyscyplinarnego 

podejścia. 

Podsumowując, uzyskane wyniki badań upoważniły do sformułowania następujących, 

częściowo oryginalnych wniosków końcowych: 

a. Lęk i stres przedstartowy towarzyszą pływakom przez cały okres ich kariery 

zawodniczej i nie można od nich uciec 
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b. Lęk i stres przedstartowy można mierzyć, nie tylko za pomocą drogich komercyjnych 

testów, ale także za pomocą testu SCAT 

c. Można opracować model zwalczania negatywnego wpływu lęku i stresu 

przedstartowego u pływaków 

d. Wdrożenie i doskonalenie opracowanego modelu powinno pozwolić na skuteczne i 

efektywne zwalczanie negatywnego wpływu lęku i stresu przedstartowego u pływaków 

Badania i rozważania podjęte w pracy nie wyczerpują całokształtu problematyk i 

związanej z lękiem i stresem przedstartowym u pływaków w wieku adolescencji. Ze względu 

na złożoność tematyki wymaga ona również szeroko zakrojonych działań i szkoleń 

przybliżających trenerom i zawodnikom (być może także rodzicom i działaczom) możliwośc i 

zwalczania negatywnego wpływu lęku i stresu przedstartowego i zmiany ich charakteru na 

pozytywny, pozwalający pływakom osiągać lepsze wyniki sportowe. 
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Załącznik III. Proces adaptacji testu SCAT 

1. Zapoznanie się z testem SCAT i jego kwestionariuszem. Zrozumienie idei twórców testu. 

Po zapoznaniu się z artykułami naukowymi powstałymi w wyniku wykorzystania testu 

SCAT opracowanego przez dr Rainera Martensa oraz z samym testem, pierwsze skojarzenia 

autora rozprawy pokrywają się z ideą twórcy. Test miał być prosty w obsłudze, a jego 

głównymi zaletami było to, że: 

- nie jest wymagany żaden sprzęt, 

- jest prosty w konfiguracji i obsłudze, 

- test może przeprowadzić więcej niż jeden sportowiec w tym samym czasie, 

- można go przeprowadzić prawie wszędzie. 

Autor niniejszej rozprawy wiedział już, że badając tak specyficzną grupę sportowców jaką są 

pływacy, wszystkie te zalety będą szczególnie ważne. Również specyfika i dynamika startów 

pływackich nie sprzyja przeprowadzaniu testów absorbujących zawodników w znacznym 

stopniu, a test wykonywany w odpowiednim czasie pozwala wszystkim „z lekką głową” 

przystąpić do rywalizacji. Było to głównym wyznacznikiem jakim kierował się autor 

rozprawy. Dodatkowo podjęto się zaadoptowania testu do pływania i języka polskiego, w celu 

późniejszego wykorzystania testu, nie tylko przez autora adaptacji, ale również przez 

wszystkich zainteresowanych. 

2. Zapoznanie się z istniejącymi polskimi tłumaczeniami kwestionariusza. 

W chwili zaplanowania wykorzystania testu SCAT i podjęcia pracy nad adaptacją oraz nie 

było dostępnej oficjalnego tłumaczenia na język polski. Dodatkowo, po kontakcie z autorem 

oryginalnego testu drogą mailową, uzyskano wiedzę, że nikt nie zwrócił się do niego o zgodę 

na oficjalne tłumaczenie na język polski. W trakcie konwersacji, ze strony autora testu nie było 

zastrzeżeń, co do jego przetłumaczenia, a nawet padła z jego strony sugestia sposobu w jaki 

należy je dokonać. 

3. Zwrócenie się do autora testu SCAT o zgodę na przetłumaczenie i adaptację testu SCAT. 

Rozmowy na temat możliwości wykorzystania testu SCAT z jego autorem, w stosunku do 

pływaków i ratowników wodnych, prowadzone były jeszcze przed rozpoczęciem prac nad 

rozprawą doktorską. W momencie rozpoczęcia przygotowywania rozprawy doktorskiej 

zwrócono się oficjalnie do dr Rainera Martensa, autora oryginalnego testu, o możliwość 
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wykorzystania jego testu w ramach rozprawy doktorskiej. Przedstawiono mu opis pomysłu na 

badania oraz zarys pracy. Wiadomość mailowa ze zgodą na przystosowanie i przetłumaczenie 

testu SCAT, przesłana przez dr Rainera Martensa, znajduje się w załączniku IV do niniejszej 

pracy. 

4. Przetłumaczenie kwestionariusza testu SCAT. 

Za sugestią dr R. Martensa, wykorzystano proces retranslacji lub jak podają inne 

opracowania wykorzystano metodę tłumaczenia odwrotnego. Polega ona na przygotowaniu 

tłumaczenia z języka oryginalnego na język adaptowany. W następnej kolejności jeszcze raz 

tłumaczy się pracę na język oryginalny. Jeżeli tłumaczenie jest dokładne, to zostawia się 

pierwszą wersję tłumaczenia.168 W przypadku małych niezgodności (np. bliskoznaczność  

tłumaczonych sentencji) dopuszcza się zachowanie pierwotnej formy lub jak w przypadku 

metody tłumaczenia grupowego – poddaje się tłumaczeniu dany zwrot przez kilka osób, i 

wspólnie wybiera się ostateczne tłumaczenie. W przypadku pytań, które sprawiały problemy 

zastosowano również weryfikację poprawności tłumaczenia przez native speakerów (inaczej 

metoda odpowiedzi dwujęzycznych) – wykorzystano osoby posługujące się językiem 

angielskim, jako językiem ojczystym oraz językiem polskim, w stopniu pozwalającym na 

zrozumienie tekstu bez dodatkowego tłumaczenia. Native speakerami w procesie adaptacji byli: 

Tom Weetman – Wielka Brytania i Pavel Klim – Wielka Brytania. Adaptacja była 

konsultowana także przez: Mike Śruta – Czechy; Kelly Randal – Kanada. 

5. Adaptacja kwestionariusza do pływania. 

Zdaniem autora oryginału testu SCAT, przedstawione mu wprowadzone minimalne 

zmiany w słownictwie używanym w teście (np. użycie słowa start zamiast rywalizacja), mające 

zwiększyć zrozumienie pytań przez pływaków są akceptowalne i nie wpływają na jakość testu.  

6. Wiarygodność testu. 

Według autora oryginału, wiarygodność testu odnosi się do tego, na ile test jest spójny i 

stabilny w mierzeniu tego, co ma mierzyć. W korespondencji mailowej autor oryginału uznał, 

że zastosowana adaptacja kwestionariusza do pływania nie zmieniła spójności i stabilnośc i 

pomiaru indeksu lęku (dr R. Martens odnosił się do angielskiej wersji adaptacji – po 

retranslacji). Przypomniał jedynie, że wiarygodność testu zależy także od tego, jak 

                                                                 
168 E. Hornowska, W. Paluchowski, Kulturowa adaptacja testów psychologicznych [w] J. Brzeziński (red.), 
Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, Warszawa 2004, ss. 151–191. 



155 
 

rygorystycznie przeprowadzany jest test oraz od poziomu motywacji badanej osoby do 

wykonania testu. I w tym wypadku sugerował zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe 

warunki przeprowadzania testu, w tym wskazanie jego celu. Poniżej wskazano różne czynnik i, 

które mogą wpływać na wiarygodność testu i o których rozważano opracowując adaptację testu: 

- trafność (adaptacja testu była przygotowana i przeprowadzana tylko na sportowcach 

wyczynowo trenujących pływanie), 

- długość testu (jednym z kryteriów wyboru testu SCAT i jego późniejszej adaptacji był 

fakt, że odpowiednio przygotowany i przeprowadzony nie zabiera dużo czasu, jest prosty w 

udzielaniu odpowiedzi), 

- brak potrzeby instruowania testowanego (chociaż każdorazowo przy testowanych była 

osoba mogąca udzielić wyjaśnienia do każdego pytanie, a dodatkowo do testu przygotowano 

krótką instrukcję opisową), 

- poziom trudności i jasności pytań (pytania były przeanalizowane jeszcze w fazie 

tłumaczenia i przygotowane tak, żeby były proste i zrozumiałe dla każdego w dużym przedzia le 

wiekowym). 
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Załącznik IV. Zgoda na adaptację kwestionariusza SCAT 

Michal, 

I’m happy to give you permission to use SCAT, and if you wish to translate it into Polish. You should 

know, however, when you translate a test with the psychometric properties established for it in the 

original language, those properties do not hold or apply. What that means is you would have to do a 

great deal of work to re-establish the reliability and validity of the test, which I don’t advocate you do 

because you would spend years doing so. If you can use the English edition I would do so. If you need 

it in Polish, then you’ll need to be more guarded about what you can say from your results. If you do 

translate it, a common practice is to take the Polish translation and give it to an independent person 

who is competent in English to translate it back into English. If there are word differences, you’ll have 

to resolve them. 

Also, if you are not aware, I published a book titled Competitive Anxiety in Sport, published by 

Human Kinetics in 1990, (wow, that was a long time ago), that may be helpful to you.  

Best of luck in your PhD work.  

Rainer Martens 

rainer@hkusa.com  

386-441-9229 

www.MartensGallery.net 

www.humankinetics.com 

www.pickleballdaytona.com 

 

mailto:rainer@hkusa.com
http://www.martensgallery.net/
http://www.humankinetics.com/
http://www.pickleballdaytona.com/
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Załącznik V. Kwestionariusz wykorzystanego testu SCAT 
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Załącznik VI. Kwestionariusz wywiadu pogłębionego 

Nazywam się Michał Kosiński i przeprowadzam badania na temat postrzegania lęku 

przedstartowego wśród pływaków w okresie adolescencji. W związku z powyższym, zwracam 

się do Pani/Pana z prośbą o rozmowę w formie wywiadu na powyższy temat. Wywiad jest 

anonimowy, a jego wyniki posłużą mi wyłącznie do badań naukowych. Proszę o szczere 

odpowiedzi, gdyż każda Pani/Pana wypowiedź będzie dla mnie bardzo cenna. 

1. Jakie objawy odczuwania lęku i stresu przedstartowego obserwuje Pani/Pan u 

zawodników? 

2. Jakie są obserwowane efekty odczuwania lęku i stresu przedstartowego u 

zawodników? 

3. W jaki sposób zmienia się odczuwanie lęku i stresu wraz z wiekiem zawodników? 

4. W jaki sposób płeć zawodnika wpływa na odczuwanie lęku i stresu przedstartowego? 

5. Jaki powinien być model skutecznego i efektywnego zwalczania negatywnego 

wpływu lęku i stresu przedstartowego wśród zawodników? 

a. Jakie podejmuje Pani/Pan działania w celu zwalczania negatywnego wpływu lęku 

i stresu przedstartowego wśród zawodników?  

b. Jak ocenia Pani/Pan ich skuteczność? 

i. Wpływ odżywiania 

ii. Wpływ odpoczynku 

iii. Wsparcie swoich kibiców 

iv. Dobra organizacja wejścia w rywalizację (bez dodatkowych stresów) 

v. Wcześniejsze przeżycie/przeanalizowanie rywalizacji (redukcja 

niepewności) 

vi.  Relaksacja (np. relaksacja progresywna E. Jacobsena i trening autogenny 

J. Schultza) 

vii. Przekonanie zawodnika o jego własnej „mocy” 

6. Czy należy wprowadzać współpracę z psychologiem, w celu redukcji odczuwanych 

objawów lęku i stresu przedstartowego? 

Jeżeli tak, to: 

a. W jakim wieku należy wprowadzać współpracę z psychologiem, w celu redukcji u 

zawodnika odczuwanych objawów lęku i stresu przedstartowego? 

b. Na czym ta współpraca powinna polegać? 

c. Czy lepsza jest praca indywidualna czy z grupą zawodników? 

d. Jak często psycholog powinien pracować z zawodnikiem? 
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Metryczka 

a. Jakiej dyscypliny jest Pani/Pan trenerem? 

b. Od ilu lat jest Pani/Pan Trenerem? 

c. Czy trenuje Pani/Pan osoby w okresie adolescencji? 

d. Jaki był największy sukces Pani/Pana zawodnika? 
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Załącznik VII. Wyniki ankiety eksperckiej 

1. Jakie objawy odczuwania lęku i stresu przedstartowego obserwuje Pani/Pan u 

zawodników? 

Drganie rąk, pocenie się, rozkojarzenie, brak skupienia i koncentracji; Głównie pocenie 

się i chęć pójścia do toalety; Sztywność ciała, nadpobudliwość; Pocenie się; Pocenie 

się, rozkojarzenie; Ściskanie w brzuchu, denerwowanie się; Obgryzanie paznokci, 

przebieranie nogami; Paraliż mięśniowy (zbyt wysokie napięcie mięśni), stres przed 

porażką ; Płacz spowodowany silnymi emocjami i adrenaliną; T.zw. zimne poty, duże 

spięcie, nerwobóle, drgawki; Ból głowy/brzucha; Ból głowy/brzucha, płacz; 

Nerwowość, apatia, słowne wyrażanie obaw (marudzenie); Niepewność, strach przed 

porażką, pocenie się. 

2. Jakie są obserwowane efekty odczuwania lęku i stresu przedstartowego u zawodników? 

Głównie pocenie się i brak koncentracji; Zdenerwowanie i pocenie się; Brak płynnośc i 

ruchu podczas wyścigu, Błędy podczas wyścigu; Nie czują się pewnie na boisku; Brak 

koncentracji; Zdenerwowanie i pocenie się; Zdenerwowanie. Obgryzanie paznokci; 

Mają problem ze skupieniem, pocą się i są zdenerwowani; Uzyskane rezultaty są 

zdecydowanie niższe od oczekiwanych i już wytrenowanych wyników; Ćwiczenia nie 

są wykonywane z takim efektem jaki był osiągany na treningach; Nieosiągnięcie danego 

rezultatu. Unikanie startu w danej konkurencji; Słabsze wyniki niż na treningach; 

Słabsze wyniki niż oczekiwania; Gorsza koordynacja, „spalanie się”, brak koncentracji; 

Gorsza koordynacja, brak koncentracji. 

3. W jaki sposób zmienia się odczuwanie lęku i stresu wraz z wiekiem zawodników? 

Im starszy zawodnik tym mniej się stresuje; Myślę, że maleje; U niektórych objawy 

ustępują (maleją) a u niektórych trwają przez całą karierą; Zależy od osoby; Starsi 

zawodnicy mniej się boją startów; Zależy od osoby; Zależy od osoby; Zależy od osoby; 

Nie z wiekiem, a z doświadczeniem zawodników stres staje się motorem napędzającym 

do jeszcze mocniejszej pracy i ambicji; Zawodnik opanowuje swoje emocje i stara się 

skupić na dokładności nad którą pracował w okresie przygotowawczym; Zmieniają się 

objawy stresu, zawodnik uzyskuje adaptację; Zwiększa się zdolność kontrolowania 

emocji oraz świadomość własnych możliwości; Zwiększa się zdolność kontrolowania 

emocji; Nie zawsze, ale zazwyczaj następuje proces adaptacji na lęk i stres. 
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4. W jaki sposób płeć zawodnika wpływa na odczuwanie lęku i stresu przedstartowego? 

Mężczyźni/chłopcy są bardziej odporni na lęk i stres przedstartowy, jednak dopiero od 

pewnego wieku; Nie ma znaczenia; Nie ma wpływu; Chłopcy są pewniejsi; W wieku 

młodzieńczym różnice nie są tak odczuwalne; Do pewnego wieku tak samo; Podobnie, 

choć chłopcy mniej; Zależy od osoby; Zależy od osoby; Nie wpływa; Kwestia 

indywidualna, zależna od zawodnika. Płeć nie ma większego znaczenia; Płeć nie 

wpływa bezpośrednio na odczuwanie lęku i stresu, indywidualna sprawa; Płeć nie 

wpływa bezpośrednio na odczuwanie lęku i stresu; Nie ma wpływu; Im większe 

doświadczenie tym mniejszy wpływ stresu; Nieznaczna różnica na korzyść chłopców. 

5. Jaki powinien być model skutecznego i efektywnego zwalczania negatywnego wpływu 

lęku i stresu przedstartowego wśród zawodników? 

Pełnej współpracy Rodzic-Zawodnik-Sztab trenerski; Współpraca trenera, psychologa 

i zawodnika; Relaksacja, wprowadzanie swojej „procedury” startowej (rytuał) ; 

Ćwiczenia zwiększające pewność siebie; Praca z zawodnikiem przed zawodami; Dużo 

rozmów; Ćwiczenia zwiększające pewność siebie; Ćwiczenia z trenerem; Coraz 

częstsze starty, powodujące oswojenie się z atmosferą zawodów; Częste udziały w 

wewnętrznych zawodach sportowych w celu adaptacji; Relaksacja, udział w zawodach; 

Praca nad mocną psychiką zawodnika;  

5a. Jakie podejmuje Pani/Pan działania w celu zwalczania negatywnego wpływu lęku i stresu 

przedstartowego wśród zawodników?  

Rozmawiam z zawodnikami i rodzicami odnośnie problemów zawodników; 

Rozmawiam z zawodnikami; Relaksacja, wprowadzanie swojej „procedury” startowej 

(rytuał); Rozmawiam z zawodnikami; Próbujemy z zawodnikami uodparniać się na 

sytuacje stresowe w czasie startu; Rozmawiam z zawodnikami; Ćwiczenia zwiększające 

pewność siebie; Rozmawiam z zawodnikami; Rozmawiam z zawodnikami oraz 

mobilizacja do startów, jednak nie za wysoka, bo również może paraliżować; Rozmowa 

motywacyjna przed startem jak i na treningach. Wyciszenie; Częste rozmowy z 

zawodnikami; Częste rozmowy i motywacja; Częste rozmowy, wsparcie grupy, trenera 

i rodziców; Rozmowa, bodźce manualne. 

5b. Jak ocenia Pani/Pan ich skuteczność? 
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Wpływ odżywiania: Średni; Niski; Ważne; Duży (zależy od zawodnika); Różnie 

(zależy od zawodnika); Średni; Duży; Duży; 3 (skala 1-4); 8/10; Znikomy; 4 (skala 1-

5); Brak; Niezbyt skuteczny. 

Wpływ odpoczynku: Duży; Wysoki; Ważne; Duży (zależy od zawodnika); 

Zdecydowanie tak; Średni; Duży; Duży; 4 (skala 1-4); 10/10; Duży; 4 (skala 1-5); 

Zauważalny; Skuteczny. 

Wsparcie swoich kibiców: Zależy od rangi zawodów/ średni; Wysoki; Ważne; Duży 

(zależy od zawodnika); Średnio/tak; Średni; Duży; Duży; 4 (skala 1-4); 10/10; Duży; 4 

(skala 1-5); Znaczny; Skuteczny. 

Dobra organizacja wejścia w rywalizację (bez dodatkowych stresów): Duży; Średni; 

Ważne; Duży (zależy od zawodnika); Tak; Średni; Duży; Duży; 4 (skala 1-4); 10/10; 

bardzo duży; 4 (skala 1-5); Znaczny; Skuteczny. 

Wcześniejsze przeżycie/przeanalizowanie rywalizacji (redukcja niepewności): Duży; 

Wysoki; Ważne; Duży (zależy od zawodnika); Średnio/tak; Średni; Duży; Duży; 3 

(skala 1-4); 10/10; bardzo duży; 4 (skala 1-5); Znaczny; Skuteczny. 

Relaksacja (np. relaksacja progresywna E. Jacobsena i trening autogenny J. Schultza): 

Duży jeśli umiejętnie przeprowadzona; Średni; Ważne; Duży (zależy od zawodnika); 

Średnio/tak; Średni; Duży; Duży; 3 (skala 1-4); 10/10; Duży; 4 (skala 1-5); Znaczny; 

Skuteczny. 

Przekonanie zawodnika o jego własnej „mocy”: Duży; Średni; Ważne; Duży (zależy 

od zawodnika); Średnio/tak; Zdecydowanie tak; Średni; Duży; Duży (Dopisane na 

końcu, że wszystkie razem muszą współgrać, żeby osiągnąć sukces); 4 (skala 1-4); 

10/10; NAJWIĘKSZY; 5 (skala 1-5); Znaczny; Bardzo skuteczny. 

6. Czy należy wprowadzać współpracę z psychologiem, w celu redukcji odczuwanych 

objawów lęku i stresu przedstartowego? 

Tak, jak najbardziej; Tak; Można próbować ale na najwyższym poziomie sportowym; 

Tak; Tak, chociaż jest to bardzo kosztowne i czasochłonne; Tak; Tak; Tak; Tak; Tak; 

Tak; Tak, trzeba dobrać odpowiedniego psychologa do zawodnika; Tak, trzeba dobrać 

odpowiedniego psychologa do zawodnika; Tak; Tak. 
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6a. W jakim wieku należy wprowadzać współpracę z psychologiem, w celu redukcji u 

zawodnika odczuwanych objawów lęku i stresu przedstartowego? 

Na poziom mistrzostw Polski (przyp. 14-sto latkowie); 15-16 lat; Tak (NAJLEPSZYM 

PSYCHOLOGIEM JEST TRENER!); Jak najwcześniej; Zależy od zawodników i 

trenera; Jak najwcześniej; Jak najwcześniej; Jak najwcześniej; Co najmniej juniorsk im; 

Zależy od zawodnika; Od 7 lat; W zależności od potrzeb, po obserwacji; W zależnośc i 

od potrzeb zawodnika; W wieku szkolnym; W wieku szkolnym. 

6b. Na czym ta współpraca powinna polegać? 

Na uświadamianiu zawodników jak mają reagować; Na tłumaczeniu jak przeciwdzia łać 

lękom i stresom; Tak (NAJLEPSZYM PSYCHOLOGIEM JEST TRENER!); Rozmowa 

i ćwiczenia; Na przygotowaniu psychicznym; Rozmowa pocieszająca; Rozmowa; 

Ćwiczenia; Różnie w zależności od klasy sportowej; Rozmowa, relaksacja; Rozmowa; 

Rozmowa,  ćwiczenia; Rozmowa,  ćwiczenia, zabawa; Zdiagnozowanie problemu i 

rozwiązanie go; rozmowa. 

6c. Czy lepsza jest praca indywidualna czy z grupą zawodników? 

Zależy od podejścia i programu; Zależy od dyscypliny; Grupowa; Z zawodnikiem 

indywidualnie; Indywidualna; Z grupą; Z grupą; Z zawodnikiem indywidualnie; Z 

grupą zawodników; Indywidualna; Indywidualna; Grupowa; Indywidua lna ; 

Indywidualna. 

6d. Jak często psycholog powinien pracować z zawodnikiem? 

Raz-dwa razy w tygodniu; Minimalnie przed każdymi zawodami; Tak (NAJLEPSZYM 

PSYCHOLOGIEM JEST TRENER!) Z zawodnikiem indywidualnie; Co najmniej raz 

w tygodniu; Regularna praca; Regularna praca; Regularność w ćwiczeniach; kilka razy 

w miesiącu; Zależy od zawodnika; Często; Przynajmniej raz w tygodniu; W zależnośc i 

od potrzeb zawodnika; Raz w tygodniu; W razie potrzeby. 

Metryczka 

a. Jakiej dyscypliny jest Pani/Pan trenerem? 

pływanie x4; piłka nożna x3; lekkoatletyka x3; gimnastyka sportowa x3; wspinaczka 

sportowa x2 

b. Od ilu lat jest Pani/Pan Trenerem? 
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ponad 20 ; b. 6 lat; ponad 30 lat; 1 rok; 6 lat; 2 lata; 1 rok; 5 lat; 15 Lat; 6 lat; 7 lat; 5 lat; 

4 lata; 25 lat; 5 lat 

c. Czy trenuje Pani/Pan osoby w okresie adolescencji? 

tak x 13, nie x2 

d. Jaki był największy sukces Pani/Pana zawodnika? 

Podium na MP, kwalifikacja do Kadry Narodowej; Finały MPS; Mistrz Europy Juniorów, 

Młodzieżowców, Kadra Narodowa na MŚ i IO; turnieje lokalne; Medaliści MP; Puchary 

wojewódzkie młodzików; Turnieje okręgowe; Mistrzostwa Polski; Mistrzostwo Polski; 

Medal MP w wieloboju; Finał MP drążek; Finały MP; OOM; czołówka w zawodach 

regionalnych; start MP 
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Załącznik VIII. Sprawozdanie z pogłębionego wywiadu eksperckiego 

I. Ekspert 1: Anna Jesień 

II. Data badania: 3 lutego 2019 

III. Opis przeprowadzenia badania: Badanie przeprowadzono poprzez rozmowę poprzedzoną 

przekazaniem ekspertowi kwestionariusza wywiadu. 

1. Jakie objawy odczuwania lęku i stresu przedstartowego obserwuje Pani/Pan u 

zawodników? 

- Czy możemy rozróżnić pozytywne i negatywne objawy?  

Podwyższone tętno, niepokój czy wytrzymam dystans (na początku kariery), drżenie 

rąk. 

- Czy chłopcy i dziewczynki mają takie same objawy, czy może są one zależne od 

płci?  

Myślę, że płeć nie ma znaczenia przy stresie przed startem. 

- Czy sami zawodnicy przychodzą do trenera/trenerki, żeby podzielić się z nimi 

swoimi spostrzeżeniami na temat stresu? 

Nie mam takich doświadczeń. 

2. Jakie są obserwowane efekty odczuwania lęku i stresu przedstartowego u 

zawodników? 

- Czy objawy możemy podzielić na grupy fizycznych i psychicznych? 

- Czy zawodnicy wolą rozmawiać z trenerem co się  z nimi dzieje, czy raczej mimo 

zaobserwowanych efektów nic nie mówią? 

Nie mam takich doświadczeń. 

3. W jaki sposób zmienia się odczuwanie lęku i stresu wraz z wiekiem zawodników? 

- Czy jeżeli nie wiek, to może staż startowych ma wpływ? 

- Czy zależy to od momentu, w którym zawodnik rozpoczyna swoje starty? 

Im mniej doświadczony zawodnik tym gorzej radzi sobie ze stresem. Stres przejmuje 

stery i zawodnik wpada w panikę. Doświadczeni zawodnicy są pewniejsi siebie i 

potrafią wykorzystać go do osiągnięcia lepszego wyniku na zawodach. Jako 

początkującą zawodniczkę stres mnie „zżerał”, nie umiałam sobie z nim radzić. 

Wiedziałam, że nie wytrzymam dystansu i bałam się zmęczenia. W wieku 26 lat 

zmieniłam trenera i  trening, czego efekty było już widać na treningu. Nabrałam 
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pewności siebie i paniczny stres minął. Stres nadal był, ale tzw. pozytywny. 

Skupiałam się na technice, a nie na tym czy wytrzymam. 

4. W jaki sposób płeć zawodnika wpływa na odczuwanie lęku i stresu 

przedstartowego? 

- Czy chłopcy lub dziewczynki częściej chcą rozmawiać o stresie i lęku z 

trenerem/trenerką? 

- Czy są efekty obserwowane częściej u którejś z płci? 

Jak wcześniej powiedziałam myślę, że płeć nie ma znaczenia przy odczuwaniu stresu 

przed startem. 

5. Jaki powinien być model skutecznego i efektywnego zwalczania negatywnego 

wpływu lęku i stresu przedstartowego wśród zawodników? 

Przełamywanie barier na treningu - to dodaje pewności siebie. Jeżeli było dobrze na 

treningu dlaczego ma być inaczej na zawodach? 

W późniejszej części kariery sportowej znałam zawodniczki i wiedziałam która gdzie 

popełnia błędy. Na zawodach myślałam tylko w którym momencie muszę złamać 

przeciwniczkę. W biegu na  400m pł jest to 300- setny metr. Ten kto najlepiej  

technicznie pokona 8pł ten wygrywa. I na tym się skupiałam. I to staram się przekazać 

moim zawodnikom. 

a. Jakie podejmuje Pani/Pan działania w celu zwalczania negatywnego wpływu 

lęku i stresu przedstartowego wśród zawodników?  

- Czy trener/trenerka powinien rozmawiać ze swoimi zawodnikami przed startem 

w celu „wybadania” nastroju? 

- Czy rozmowa z trenerem przed startem powinna mieć funkcję motywującą? 

- Czy dla każdego zawodnika trener może stosować te same techniki? 

Taka jest rola trenera i w LA jest to indywidualnie dobierane przez trenera do 

zawodnika. 

b. Jak ocenia Pani/Pan ich skuteczność? 

- A może któreś z nich, w ogóle nie są istotne lub są zdecydowanie istotniejsze od 

pozostałych? 

i. Wpływ odżywiania 

Odpowiednia dieta = pożądana waga. U mnie miało to duże znaczenie i to 

przekładam na moich zawodników. 



167 
 

ii. Wpływ odpoczynku 

Im lepiej byłam wypoczęta tym spokojniejsza byłam o swoją formę. 

iii. Wsparcie swoich kibiców 

Przed samym startem nie było nikogo, nikogo nie widziałam, byłam w pełni 

skoncentrowana na biegu, chociaż zdawałam sobie sprawę, że nie chcę 

zawieść moich kibiców. 

iv. Dobra organizacja wejścia w rywalizację (bez dodatkowych stresów) 

Każdy start  i okres przedstartowy miałam zaplanowany co do minuty. Źle 

wpływały na mnie niespodzianki, chociaż na głównych imprezach, gdzie 

miałam szczyt formy radziłam sobie z nimi bez problemu. 

v. Wcześniejsze przeżycie/przeanalizowanie rywalizacji (redukcja 

niepewności) 

Wraz z doświadczeniem zawodniczym wzrastała umiejętność radzenia sobie ze 

stresem, chociaż istniał on nawet wtedy, gdy byłam już medalistką 

Mistrzostw Świata. 

vi.  Relaksacja (np. relaksacja progresywna E. Jacobsena i trening 

autogenny J. Schultza) 

Ja poznałam tylko relaksację oddechową, w którą zresztą nie wierzyłam. 

vii. Przekonanie zawodnika o jego własnej „mocy” 

Im mocniejsza byłam na treningu, tym byłam pewniejsza siebie na zawodach. I 

wtedy towarzyszył mi mniejszy stres przed startem. 

6. Czy należy wprowadzać współpracę z psychologiem, w celu redukcji 

odczuwanych objawów lęku i stresu przedstartowego? 

Mimo, że psycholog powiedział mi, że nie potrzebuję jego pomocy, uważam, że 

powinna być stała współpraca z psychologiem. 

- Czy trener może pełnić funkcję psychologa? 

Jeżeli tak, to: 

a. W jakim wieku należy wprowadzać współpracę z psychologiem, w celu 

redukcji u zawodnika odczuwanych objawów lęku i stresu przedstartowego? 

- Czy staż lub poziom sportowy powinny mieć wpływ na tą decyzję? 
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Praca z psychologiem powinna się zacząć już na etapie juniora (w LA). 

b. Na czym ta współpraca powinna polegać? 

- Czy trener powinien z takiej współpracy dostawać informację zwrotną, czy 

może powinien być obecny przy takich spotkaniach? 

Na opracowaniu modelu radzenia sobie ze stresem. I to jest rola psychologa. 

c. Czy lepsza jest praca indywidualna czy z grupą zawodników? 

Uważam, że w sportach indywidualnych taka współpraca powinna być indywidualna. 

W sportach drużynowych i w LA w sztafetach taka współpraca powinna być 

mieszana. 

d. Jak często psycholog powinien pracować z zawodnikiem? 

To kwestia indywidualna. 

- Spotkania cykliczne / doraźne? 

Jw. 

 

Metryczka 

1. Jakiej dyscypliny jest Pani/Pan trenerem? 

Jestem byłą lekkoatletką, a obecnie trenerką tej dyscypliny 

2. Od ilu lat jest Pani/Pan Trenerem? 

Sama trenowałam 18 lat. Własną grupę mam od roku 

3. Czy trenuje Pani/Pan osoby w okresie adolescencji? 

tak 

4. Jaki był największy sukces Pani/Pana zawodnika? 

Mój największy sukces medal Mistrzostw Świata, finał Igrzysk Olimpijskich, Rekord 

Polski. Jako trener nie odniosłam jeszcze sukcesu. 
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I. Ekspert 2: Danuta Bukowiecka 

II. Data badania: 28 październik 2019 

III. Opis przeprowadzenia badania: Badanie przeprowadzono poprzez rozmowę telefoniczną 

poprzedzoną przekazaniem ekspertowi kwestionariusza wywiadu. 

1. Jakie objawy odczuwania lęku i stresu przedstartowego obserwuje Pani/Pan u 

zawodników? 

- Czy możemy rozróżnić pozytywne i negatywne objawy?  

Objawów jest dużo i wszystko zależy indywidualnie od zawodnika. Generalnie 

większość zawodników ma objawy jak: płacz ze stresu, zawodnicy nie jedzą od rana i 

nie są w stanie przyswoić żadnego pokarmu, a czasami wręcz odwrotnie - bóle brzucha, 

często mające podłoże tylko psychiczne, nie wynikające z diety. Bardzo częstym 

efektem stresu jest też negatywne myślenie („nie dam rady”, „na pewno się nie uda”).  

Są też na szczęście nie tylko negatywne efekty. Wielu zawodników, których miałam 

przyjemność trenować było bardzo pobudzonych psychoruchowo przed startem, wielu 

też zaczynało bardzo dużo mówić. 

- Czy chłopcy i dziewczynki mają takie same objawy, czy może są one zależne od 

płci?  

Uważam, że efekty stresu przedstartowego nie są przypisane do danej płci, natomiast 

pewne efekty są częstsze u dziewczynek (zamykanie się w sobie), a niektóre u chłopców 

(słowotok). 

2. Jakie są obserwowane efekty odczuwania lęku i stresu przedstartowego u 

zawodników? 

Pobudzenie zawodników, które rośnie aż do momentu startu. 

- Czy objawy możemy podzielić na grupy fizycznych i psychicznych? 

Zdecydowanie tak, z takich które mogę wymienić w pierwszej kolejności fizycznych to 

np. zwiększone napięcie mięśniowe (tzw. „ciężkie nogi”, zmęczenie).  Natomiast z 

psychicznych to brak wiary w siebie. 

- Czy zawodnicy wolą rozmawiać z trenerem co się z nimi dzieje , czy raczej mimo 

zaobserwowanych efektów nic nie mówią? 

Wszystko zależy od zawodnika, są to predyspozycje indywidualne. 
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3. W jaki sposób zmienia się odczuwanie lęku i stresu wraz z wiekiem 

zawodników? 

To zależy od zawodnika.  

- Czy w takim razie wiek nie ma wpływu na odczuwanie stresu? 

Wiek nie ma tutaj pierwszorzędnego znaczenia, dużo większe znaczenie ma 

doświadczenie zawodnika. 

4. W jaki sposób płeć zawodnika wpływa na odczuwanie lęku i stresu 

przedstartowego? 

Dziewczynki dużo bardziej okazują objawy i efekty występowania stresu. Chłopcy 

natomiast dużo bardziej ukrywają przed innymi negatywne efekty stresu. 

- Czy chłopcy lub dziewczynki częściej chcą rozmawiać o stresie i lęku z 

trenerem/trenerką? 

To wszystko zależy od nastawiania zawodnika. Mam zawodniczkę, która nie chciała 

rozmawiać w ogóle na temat swoich startów bo tak bardzo ją to przytłacza ło. 

Rozpoczęła spotkania z psychologiem mające na celu zdjęcie tej blokady i udało się 

znacznie zmienić jej nastawienie. 

- Czy są efekty obserwowane częściej u którejś  z płci? 

Tak jak powiedziałam wcześniej, wszystko zależy od charakteru i osobowości 

zawodnika. 

5. Jaki powinien być model skutecznego i efektywnego zwalczania negatywnego 

wpływu lęku i stresu przedstartowego wśród zawodników? 

Ćwiczenia z trenerem lub psychologiem (w zależności od stażu zawodniczego). 

a. Jakie podejmuje Pani/Pan działania w celu zwalczania negatywnego wpływu 

lęku i stresu przedstartowego wśród zawodników?  

- Czy Pani ma jakieś swoje sposoby na rozmowę z zawodnikami? 

Bardzo dużo rozmów okresie przygotowawczym przed zawodami jak i w trakcie 

trwania zawodów.  

W trakcie trwania rozgrzewki zmieniamy funkcję rozmów bardziej na 

motywowanie zawodnika. Przypominamy mu o ciężkiej pracy jaką włożył w 

przygotowania do startu. 

b. Jak ocenia Pani/Pan ich skuteczność? 
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- A może któreś z nich, w ogóle nie są istotne lub są zdecydowanie istotniejsze 

od pozostałych? 

i. Wpływ odżywiania 

Znikomy, na poziomie rywalizacji młodzieżowej lub juniorskiej. 

ii. Wpływ odpoczynku 

Jest to dosyć istotne. 

iii. Wsparcie swoich kibiców 

Bardzo istotny, choć zależny od charakteru zawodnika. 

iv. Dobra organizacja wejścia w rywalizację (bez dodatkowych stresów) 

Bardzo istotny, ponieważ kształtuje nastawienie zawodnika. Jest to element, który 

będzie mocno rzutował na przyszłe starty. 

v. Wcześniejsze przeżycie/przeanalizowanie rywalizacji (redukcja 

niepewności) 

Bardzo istotny. Elementy jak wizualizacja startu, widok siebie jako pierwszego 

na mecie, swój skok po rekord. 

vi.  Relaksacja (np. relaksacja progresywna E. Jacobsena i trening 

autogenny J. Schultza) 

Istotny, chociaż zależny w pełni od charakteru zawodnika. Dodatkowo jest to 

element, który najlepiej opanowujemy z czasem więc potrzeba doświadczenia, 

żeby wiedzieć jak się uspokoić przed startem. 

vii. Przekonanie zawodnika o jego własnej „mocy” 

Ogromny! (:śmiech:) Jeden z ważniejszych elementów to przekonanie o własnej 

sile. 

6. Czy należy wprowadzać współpracę z psychologiem, w celu redukcji 

odczuwanych objawów lęku i stresu przedstartowego? 

Moim zdaniem tak. I jest to bardzo istotne w przypadku zawodników, którzy nie czują  

się pewnie. Musimy pamiętać, że nie każdy zawodnik jest otwarty na rozmowę i nie 

każdy musi chcieć się zwierzać trenerom. 

Jeżeli tak, to: 
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a. W jakim wieku należy wprowadzać współpracę z psychologiem, w celu 

redukcji u zawodnika odczuwanych objawów lęku i stresu przedstartowego? 

Jeśli brak zaburzeń i nie ma przeciwwskazań to zawsze. W zależności od stażu. Poparte 

przykładem dziewczynki z sekcji, która od 12-ego roku życia korzysta z pracy z 

psychologiem. Po obozie sportowym wyszła potrzeba, bo nie radziła sobie z presją 

powstałą z rywalizacji ze starszymi rówieśniczkami. 

b. Na czym ta współpraca powinna polegać? 

Powinno się stosować schemat: Sprecyzowanie problemu -> Omówienie problemu z 

trenerem -> Praca z psychologiem 

c. Czy lepsza jest praca indywidualna czy z grupą zawodników? 

Sesje indywidualne po ustaleniu z trenerem danej sekcji. 

d. Jak często psycholog powinien pracować z zawodnikiem? 

W zależności od potrzeby, na pewno cyklicznie (stałe spotkania, zależne od potrzeb 

zawodnika i trenera). Związanie spotkań z kalendarzem startów indywidualnych 

każdego zawodnika. 

 

Metryczka 

1. Jakiej dyscypliny jest Pani/Pan trenerem? 

Trenuję zawodników z sekcji Lekko Atletycznej 

2. Od ilu lat jest Pani/Pan Trenerem? 

29 lat (od 26 jako trener lekkiej atletyki) 

3. Czy trenuje Pani/Pan osoby w okresie adolescencji? 

Tak, mamy pełen przedział wiekowy u zawodników. 

4. Jaki był największy sukces Pani/Pana zawodnika? 

Moi zawodnicy w kategoriach seniorskich byli medalistami Mistrzostw Świata i 

innych imprez Międzynarodowych. Zawodnicy w kategoriach dzieci i juniorów 

odnoszą sukcesy w zawodach lokalnych i ogólnopolskich. 
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I. Ekspert 3: Artur Mikicin 

II. Data badania: 30 listopad 2019 

III. Opis przeprowadzenia badania: Badanie przeprowadzono poprzez bezpośrednią rozmowę  

poprzedzoną przekazaniem ekspertowi kwestionariusza wywiadu. 

1. Jakie objawy odczuwania lęku i stresu przedstartowego obserwuje Pani/Pan u 

zawodników? 

W większości przypadków pocenie się i chęć pójścia do toalety. Ale to wszystko 

potęgowane jest charakterystyką pływania. Na basenach zazwyczaj jest bardzo ciepło, 

a zawodnicy dodatkowo utrzymują ciepłotę ciała (tzn. czekają w dresach) i dogrzewają 

się. Tak samo jest z nawodnieniem organizmu. Każdy kto był na basenie wie, że chce 

się pójść od toalety (śmiech). 

- Czy możemy rozróżnić pozytywne i negatywne objawy?  

Tak, pozytywnym objawem stresu będzie na pewno zwiększenie gotowości do 

działania. Zawodnicy są pobudzeni i jeżeli potrafią tak funkcjonować to daje im to 

więcej motywacji. 

- Czy chłopcy i dziewczynki mają takie same objawy, czy może  są one zależne od 

płci?  

Zazwyczaj objawy są takie same dla chłopców i dziewczynek i bardziej jest to sprawa 

indywidualna niż zależna od płci. 

2. Jakie są obserwowane efekty odczuwania lęku i stresu przedstartowego u 

zawodników? 

Pierwsze, które przychodzą mi na myśl to zdenerwowanie i pocenie się. 

- Czy objawy możemy podzielić na grupy fizycznych i psychicznych? 

No tak, dla zawodników mocnych psychicznie nie będzie to problemem, ale dla tych, 

którzy radzą sobie gorzej może już być tak, że będzie ich skręcało w żołądku, będą mieli 

mdłości. Tak samo może być z pobudzeniem. Dla jednych będzie motywacją, dla 

innych będzie powodowało rozkojarzenie. 

- Czy zawodnicy wolą rozmawiać z trenerem co się z nimi dzieje, czy raczej mimo 

zaobserwowanych efektów nic nie mówią? 

Ja z moimi zawodnikami rozmawiam o tym co czują przed startem, żeby ich 

zmotywować i pokazać, że mogą sobie z tym poradzić. Ale to zależy chyba od tego 

jakim się jest trenerem. 
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3. W jaki sposób zmienia się odczuwanie lęku i stresu wraz z wiekiem zawodników? 

Zależy od zawodnika.  

- Czy w takim razie wiek nie ma wpływu na odczuwanie stresu? 

Osobiście myślę, że odczuwanie lęków przed startem maleje z wiekiem. Choć jak 

powiedziałem wcześniej, zawsze zależy to od zawodnika. Znam dorosłych 

zawodników, którzy radzili sobie ze stresem słabo, a mam też zawodników nastoletnich, 

którym w zawodach ten stres nie przeszkadza. 

4. W jaki sposób płeć zawodnika wpływa na odczuwanie lęku i stresu 

przedstartowego? 

Nie, płeć nie ma tutaj znaczenia. Wszystko jak i przy wieku, jest tutaj sprawą 

indywidualną. 

- Czy chłopcy lub dziewczynki częściej chcą rozmawiać o stresie i lęku z 

trenerem/trenerką? 

Nie ma różnicy. Każdy zawodnik, ma jakieś swoje rytuały przed startem i jeżeli trener 

odpowiednio podchodzi do pracy z zawodnikiem, to na pewno ma swoje sposoby żeby 

z nim porozmawiać i dotrzeć do niej albo niego. 

- Czy są efekty obserwowane częściej u którejś z płci? 

Zawodniczki, które mam możliwość trenować są z natury bardziej rozgadane niż ich 

koledzy (śmiech). Dlatego skłaniam się ku opcji, że dziewczynki częściej komunikują, 

że mają jakieś wątpliwości lub problemy. 

5. Jaki powinien być model skutecznego i efektywnego zwalczania negatywnego 

wpływu lęku i stresu przedstartowego wśród zawodników? 

Współpraca trener-zawodnik, wypracowana w ramach treningów i zgrupowań, jak i 

udziału w zawodach. Jeżeli trener zna dobrze swojego zawodnika, to na pewno mają 

swoje sposoby i na rozmowę i na radzenie sobie z problemami. 

a. Jakie podejmuje Pani/Pan działania w celu zwalczania negatywnego wpływu 

lęku i stresu przedstartowego wśród zawodników?  

Dużo rozmawiamy z zawodnikami, o tym co czują przed startem. Chociaż w tym 

aspekcie największą pracę robimy w czasie codziennych treningów. Jeżeli zawodnik 

jest odpowiednio przygotowany fizycznie i pewny swoich umiejętności to lepiej sobie 

radzi przy starcie w zawodach. 

b. Jak ocenia Pani/Pan ich skuteczność? 
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- A może któreś z nich, w ogóle nie są istotne lub są zdecydowanie istotniejsze 

od pozostałych? 

i. Wpływ odżywiania 

Niski. 

ii. Wpływ odpoczynku 

Wysoki, wyspany i wypoczęty zawodnik lepiej się regeneruje, a to bardzo ważne 

w pływaniu, gdzie na zawodach nieraz jest kilka – kilkanaście startów. 

iii. Wsparcie swoich kibiców 

Wysoki, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

iv. Dobra organizacja wejścia w rywalizację (bez dodatkowych stresów) 

Średni. Jak już wcześniej mówiłem jest to zależne od zawodnika indywidualnie. 

v. Wcześniejsze przeżycie/przeanalizowanie rywalizacji (redukcja 

niepewności) 

Ważne. Ale tą umiejętność zawodnicy zyskują po wielu startach naturalnie. Jeżeli 

mamy doświadczenie w zawodach, a w pływaniu szczególnie na dłuższych 

dystansach, gdzie ważne jest rozłożenie sił, to z każdym startem będzie nam 

szło lepiej. 

vi.  Relaksacja (np. relaksacja progresywna E. Jacobsena i trening 

autogenny J. Schultza) 

Średni, tu zależy więcej do indywidualnych potrzeb i sposobu wypracowanego 

wcześniej. 

vii. Przekonanie zawodnika o jego własnej „mocy” 

Bardzo duży. Mówiłem już o tym wcześniej, że zawodnik musi być dobrze 

przygotowany do startu, a wtedy stres będzie na niego słabiej działał. 

6. Czy należy wprowadzać współpracę z psychologiem, w celu redukcji 

odczuwanych objawów lęku i stresu przedstartowego? 

Jeżeli zawodnik ma taką potrzebę i gdzieś się blokuje, a nie pomagają już rozmowa z 

trenerem albo inne sposoby to jak najbardziej. Natomiast uważam, że najpierw powinno 

się spróbować innych sposobów. 

Jeżeli tak, to: 
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a. W jakim wieku należy wprowadzać współpracę z psychologiem, w celu 

redukcji u zawodnika odczuwanych objawów lęku i stresu przedstartowego? 

Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, to w każdym wieku. Natomiast najważnie jszy 

jest moim zdaniem okres 15-16 lat, kiedy zaczynają rywalizować na wysokim poziomie 

i zbliżają się do rywalizacji z seniorami. 

b. Na czym ta współpraca powinna polegać? 

Jeżeli to pomagać przy starcie w zawodach, to powinno się pomóc zrozumieć jakie 

procesy zachodzą i jak sobie radzić z lękiem i stresem. Jeżeli problemy pojawiają się w 

trakcie codziennych treningów, wtedy szukać innych rozwiązań. 

c. Czy lepsza jest praca indywidualna czy z grupą zawodników? 

W przypadku pływania, które jest mocno indywidualne praca z psychologiem powinna 

być 1 na 1. 

d. Jak często psycholog powinien pracować z zawodnikiem? 

Jeżeli ma pomóc przed zawodami to przynajmniej przed każdym startem, a w razie 

potrzeby częściej. 

 

Metryczka 

1. Jakiej dyscypliny jest Pani/Pan trenerem? 

Jestem trenerem pływania. 

2. Od ilu lat jest Pani/Pan Trenerem? 

Od 8 lat. 

3. Czy trenuje Pani/Pan osoby w okresie adolescencji? 

Tak, pracuję głównie z młodzieżą. 

4. Jaki był największy sukces Pani/Pana zawodnika? 

Zawodnicy, których trenuję zdobywają medale MP, są wielokrotnymi rekordzistami 

kraju w swoich kategoriach wiekowych oraz finalistami MP. 
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I. Ekspert 4: Bogusław Tołwiński 

II. Data badania: 10 kwietnia 2020 

III. Opis przeprowadzenia badania: Badanie przeprowadzono poprzez bezpośrednią rozmowę  

poprzedzoną przekazaniem ekspertowi kwestionariusza wywiadu. 

1. Jakie objawy odczuwania lęku i stresu przedstartowego obserwuje Pani/Pan u 

zawodników? 

Pierwsza myśl jaka przychodzi mi do głowy, to nazwijmy to, nietypowe zachowania. 

Zawodnik, który normalnie dużo mówi, mówi mniej, a ktoś kto jest małomówny chodzi 

za mną i dopytuje o wszystko: „Czy mam płynąć w tą stronę?”, „Czy już mam zawrócić 

i w którą stronę?”. Widać zaniepokojenie objawiające się zmianą zachowań 

codziennych. 

- Czy te zmiany w zachowaniu będą miały pozytywne czy negatywne objawy? 

Ja patrzę na to z efektem finalnym. Te zmiany w zachowaniu są efektem jakiejś reakcji 

na stres przedstartowy. Natomiast w momencie kiedy odbywa się start zawodnicy są 

skupieni maksymalnie na pracy i robią swoje. Zatem tutaj nie rozpatruję czy jest to 

dobre czy złe. 

- Czy chłopcy i dziewczynki mają takie same objawy, czy może są one zależne od 

płci? 

Generalnie dziewczynki trochę więcej mówią, ale jak myślę o mojej praktyce na 

przestrzeni lat, to jest to niezależne od płci zawodnika, czy wieku, a raczej od typu jego 

osobowości. Są dwunastoletnie dziewczynki, które tak się zachowują, a są osiemnasto -  

dziewiętnastoletni zawodnicy, którzy również tak reagują. 

2. Jakie są obserwowane efekty odczuwania lęku i stresu przedstartowego u 

zawodników? 

Takie czysto fizjologiczne, to jest jasne w tej sytuacji. Zawodnik podchodzi i pyta się 

„Trenerze co się dzieję, mam tętno 140-150? Co się dzieje?”. Zawsze odpowiadam, że 

jeszcze nic się nie dzieje. Twój organizm wie już, że musi się zmobilizować i psychika 

już reaguje na to co będzie za chwilę. I generalnie moim zdaniem jest to dobra sytuacja, 

bo zawodnicy są przygotowani do tego co ma nastąpić, bo mimo że zawodnik odczuwa 

to jako napięcie, to po fakcie określa je jako pozytywne. 

- Czyli są zawodnicy, którzy potrafią przekuć stres w pozytywne efekty? 
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Tak jak mówimy w teorii samo słowo stres nie jest ani negatywne, ani pozytywne. Jeżeli 

byśmy rozmawiali o zawodniku, któremu po zawodach, na których mu nie poszło , 

mocno przeżywał i to tworzyłoby negatywne nastawianie to moglibyśmy mówić o jakiś 

negatywnych skutkach. Ale nie zdarzyło mi się żeby w odczuciu zawodnika było to 

negatywne. Choć zdarzyło mi się, że początkujący zawodnik ze stresu przed startem, po 

ustaleniu, że po pierwszej boi skręcamy w prawo, to on zawraca i płynie w kierunku 

startu. Ale to już jest rozkojarzenie, rozproszenie bardzo indywidualne. Natomiast 

pobudzenie jest tak duże, że nie raz można rzeczywiście pomylić trasę w wodzie lub na 

rowerze. 

- Czy zawodnicy wolą rozmawiać z trenerem co się z nimi dzieje, czy raczej mimo 

zaobserwowanych efektów nic nie mówią? 

Ja w praktyce jestem trenerem, który dopytuje, sam podchodzi do zawodnika. Nie stoję 

z boku, nie obserwuję. Sam bardzo często startuję razem z zawodnikami i jeżeli widzę, 

że się stresuje, że przeżywa start, to podchodzę i zagaduję. W tej pierwszej części 

zawodów przed startem, gdzie najwięcej się dzieje, tych emocji nie jestem tym trenerem 

co stoi za barierką. Jesteśmy razem i rozmawiamy. Podejdę i poklepię po plecach.  

3. W jaki sposób zmienia się odczuwanie lęku i stresu wraz z wiekiem zawodników? 

- Czy w takim razie wiek nie ma wpływu na odczuwanie stresu? 

Powiedziałbym tak, że zawodnicy mają różne ścieżki swojej kariery i część z nich, która 

idzie w stronę zawodowstwa radzi sobie coraz lepiej z tymi wszystkimi emocjami. Czyli 

ze startu na start, z roku na rok te wszystkie problemy negatywne schodzą na bok. No 

chyba, że zawodnik szybko wskakuje w rywalizację profesjonalną i nadmiar tych 

emocji go przytłacza. 

- Czy w takim razie wiek nie ma wpływu na odczuwanie stresu? 

Wiek, nie ma wpływu na odczuwanie stresu. 

- Czyli to charakter i osobowość zawodnika będą miały większe znaczenie niż 

wiek? 

Zdecydowanie tak. Choć małe dzieci zaczynające przygodę ze sportem mogą mieć 

problem ze stresem, choć też jest to kwestia doświadczenia bardziej, niż wieku. 

4. W jaki sposób płeć zawodnika wpływa na odczuwanie lęku i stresu 

przedstartowego? 

Płeć nie ma dużego znaczenia w odczuwaniu lęku i stresu. 
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- Czy chłopcy lub dziewczynki częściej chcą rozmawiać o stresie i lęku z 

trenerem/trenerką? 

Generalnie młodzież sama z siebie nie bardzo chce o tym rozmawiać. Więc ja ich ciągnę 

za język jeżeli widzę i obserwuję, że coś jest nie tak. Jeżeli ktoś jest nastwiony bojowo, 

idzie, walczy, całość jest na plus, to nie ma o czym rozmawiać. Natomiast jeżeli po 

zawodach widzę, że przeżywają bardziej, że coś tam im nie poszło, to z nimi wtedy 

pracuję więcej. Natomiast tutaj znowu wszystko jest bardzo osobowe i trzeba każdy 

przypadek rozpatrywać oddzielnie. 

5. Jaki powinien być model skutecznego i efektywnego zwalczania negatywnego 

wpływu lęku i stresu przedstartowego wśród zawodników? 

Rozmowa trenera z zawodnikiem. Trener powinien najpierw stworzyć silną osobowość 

zawodnika, żeby on mógł sobie radzić z tym stresem. Relacji, które budują się między 

zawodnikiem a trenerem przez na przykład 5-6 lat, czyli pełne zaufanie lub nawet 

relacja przyjacielska powoduje, że jak zawodnik ma już 15-16 lat mamy pełne do siebie 

zaufanie i ja już na przykład wtedy wiem jaki to jest model zawodnika. Więc mamy 

tutaj wsparcie psychiczne ze strony trenera, który jest blisko i pomaga zawodnikowi, a 

to buduje atmosferę silnej osobowości. 

a. Jakie podejmuje Pan działania w celu zwalczania negatywnego wpływu lęku i 

stresu przedstartowego wśród zawodników?  

U mnie od początku pracowaliśmy nad tym, że nie musisz, a możesz. Możesz, nie 

musisz. Jest to hasło, które odnosiło się zarówno do treningu fizycznego, jak i 

mentalnego. To nie jest tak, że ktoś zapłaci Ci za to żebyś został mistrzem Polski. Ty 

możesz osiągnąć dzisiaj sukces, ale nie musisz. Masz się starać, a wynik będzie jaki 

będzie. To moim zdaniem buduje zaufanie. 

b. Jak ocenia Pan ich skuteczność? 

W większości przypadków, o których wiem to kłopoty ze stresem przedstartowym 

objawiały się u osób, które miały problem czysto fizyczny, np. z temperaturą wody. U 

nas w klubie, rzeczy typu deszcz, grad czy wiatr były omawiane w grupie. Dzięki 

atmosferze w grupie te wszystkie napięcia gdzieś tam schodziły. Kiedy jeździliśmy na 

imprezy rangi międzynarodowej z moim zawodnikiem dochodziły inne elementy 

stresowe, ale nigdy nie usłyszałem, żeby strach go sparaliżował. 

- A może któreś z nich, w ogóle nie są istotne lub są zdecydowanie istotniejsze od 

pozostałych? 
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i. Wpływ odżywiania 

Nigdy nie pracowałem na takim poziomie, żeby samemu układać zawodnikowi 

dietę. Z pewnością jeżeli zawodnik popełni błąd i zje przed startem pół metra 

kiełbasy i zapije kolą, to wiadomo, że odczuje to jako dyskomfort. Jeżeli 

utrzymamy standardowe reguły, procedury co wolno, chociażby przykładowo,  

że na trzy godziny przed startem jemy ostatni posiłek, a później tylko płyny to 

może to pomóc utrzymać spokój i zredukować napięcie. 

ii. Wpływ odpoczynku 

Zawodnik, który załóżmy jest w okresie startowym i ma za dużo wyścigów, czyli 

klasyczne błędy w przygotowaniu kalendarza startów. Jeżeli po wejściu na 

schody bolą go nogi i jeżeli nie jest wypoczęty, to na pewno wywołuje to u 

niego niepotrzebne napięcie. Jeżeli otrzyma regeneracje i odpoczynek to 

zachowamy dobrostan psychiczny przed startem. 

iii. Wsparcie swoich kibiców 

Dobre relacje między zawodnikami w grupie, między zawodnikami i trenerem, a 

dodatkowo na zawody bliskie przyjeżdżają rodzice i przyjaciele, to absolutnie 

jest na plus. Nie zdarzyło się, żeby ktoś był zły, że ma kibiców. 

Chociaż miałem w karierze sytuację, gdzie zawodnik poprosił mnie, żeby jego 

rodzice nie przyjeżdżali ponieważ bardzo go stresowali. Bywają sytuację, że 

rodzic chce tak bardzo w jego mniemaniu dobrze dla swojego dziecka, że 

wywiera na nim presję. Ale to jest wyjątkowa sytuacja. 

iv. Dobra organizacja wejścia w rywalizację (bez dodatkowych stresów) 

Jest istotne, choć jeżeli mówimy o zawodach rangi mistrzowskiej to nie można 

nie zachować procedur. Są zawody, które wymagają profesjonalnego 

podejście, gdzie robimy wszystko żeby uniknąć innych stresów. Jeżeli coś 

pójdzie już nie tak, to trzeba powiedzieć „Słuchajcie, stało się jak się stało. 

Planowaliśmy inaczej, no ale stało się jak się stało” i wtedy jakby z większym 

spokojem podchodzimy do imprezy. 

v. Wcześniejsze przeżycie/przeanalizowanie rywalizacji (redukcja 

niepewności) 
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Wizualizację polecam dla zawodników, którzy poważnie podchodzą do 

rywalizacji. Jest to stosowane przeze mnie i rzeczywiście działa, ale dotyczy 

to głównie zawodników czołówki krajowej i zawodników wyższej klasy. 

vi. Relaksacja (np. relaksacja progresywna E. Jacobsena i trening 

autogenny J. Schultza) 

Medytacja, przygotowanie mentalne przed startem również działa. Ja mówię 

„Odejdź na bok, nie bądź ze wszystkimi. Usiądź, załóż słuchawki, skup się.” 

Ale to również musi być zawodnik gotowy na takie przygotowanie. 

vii. Przekonanie zawodnika o jego własnej „mocy” 

Każdy kolejny sezon pokazuje w jakim miejscu jest dany zawodnik. Tutaj zapętla 

się jakby ta duża ilość rozmów na ten temat, dyskusji i potwierdzania jakości 

zawodnika i tego co robi na treningach. Jeżeli na przykład zawodnik nie osiąga 

spektakularnych wyników, ale lubi atmosferę w klubie, na zawodach. Lubi 

startować, lubi się ścigać, to mimo, że nie jest najlepszy, to dla niego to 

poczucie wartości mu pomaga. W naszej koncepcji to jest ten Kalos Kagathos, 

jest zdrowy, sprawny, rozwija się, jest fajnym gościem. To mu pomaga, a 

wtedy każdy start można uznać za udany. 

6. Czy należy wprowadzać współpracę z psychologiem, w celu redukcji 

odczuwanych objawów lęku i stresu przedstartowego? 

Taka anegdota – kiedyś na SWPSie (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) w 

rozmowie z jednym z medalistów olimpijskich, bardzo mocnym zawodnik iem 

podpytaliśmy go, czy w okresie przygotowań olimpijskich nigdy nie potrzebował 

wsparcia psychologa. On odpowiedział, że dawał sobie radę i nie miał takiego poczucia. 

Jeżeli dorosły zawodnik ma poczucie, że tego potrzebuje, to rzeczywiście to działa. 

Natomiast jeżeli ktoś będzie podsuwał komuś psychologa „Bo wszyscy najlepsi to 

robią. Tak potrzeba”, ale zawodnik tego w ogóle nie czuje to nie ma to sensu. 

Ja jako trener od początku pracy zbieram materiały i poszerzam wiedzę w zakresie 

psychologii. Dla potrzeb własnych, a bezpośrednio przydało mi się to w pracy. Ten 

okres młodości ma do siebie to, że każdy potrzebuje pewnego rodzaju wsparcia. I teraz 

jeżeli to wsparcie może uzyskać z zewnątrz to super, jeżeli sam o to poprosi no to 

jeszcze lepiej, natomiast w większości przypadków to jest obserwacja trenera, który 

musi to wyczuć. Czy temu zawodnikowi takie coś pomoże, czy nie. 
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Podsumowując, czy w tym wieku jest to konieczne? Uważam, że tylko i wyłącznie na 

zasadzie takiej, że zawodnik ma wszystko poukładane od strony fizjologicznej, a ma 

jakieś kłopoty, to być może są to kłopoty osobiste. Może wynikają z jakiejś sytuacji 

rodzinnej, domowej, może jest nieszczęśliwie zakochany, może nie idzie mu w szkole. 

Natomiast w sporcie sprawa jest prosta – jeżeli zawodnik jest dobrze prowadzony, ma 

wsparcie i akceptację trenera, środowiska i rodziny to wszystko powinno być ok. 

- Czy w takim razie odpowiednio do tego przygotowany trener może zastąpić na 

tym polu pomoc psychologa? 

Wiedząc jak wygląda szkolenie psychologiczne trenerów w ramach kursów, to jest to 

słabe przygotowanie. Jeżeli ma się to odbywać na podstawie tej wiedzy, którą trenerzy 

zdobywają na uczelni albo kursach, to jest to zdecydowanie za mało. Bezwzględnie taki 

trener, który ma poczucie, że ma zbyt mało wiedzy powinien szukać wsparcia. Ja od 

początku kariery trenerskiej rozwijałem i poszerzałem swoją wiedzę, ale podkreślam, 

że to było zawsze w kręgu moich prywatnych zainteresowań i efektem tego jest to, że 

teraz pracuję w psychologii sportu pozytywnego. Ale podkreślam – młody trener, który 

nie czuje się pewnie powinien poszukać specjalisty, przynajmniej żeby go poprowadził. 

Jeżeli problemy są natomiast bardzo poważne i nie związane bezpośrednio ze sportem, 

to ja również bym się tego nie podejmował sam. 

 

Metryczka 

1. Jakiej dyscypliny jest Pani/Pan trenerem? 

Triathlon. 

2. Od ilu lat jest Pani/Pan Trenerem? 

Od 27 lat. 

3. Czy trenuje Pani/Pan osoby w okresie adolescencji? 

Tak, trenuję. 

4. Jaki był największy sukces Pani/Pana zawodnika? 

Mój zawodnik Marcin Florek zajął 12 miejsce w Mistrzostwach Świata w Triathlonie i 

4 miejsce w Mistrzostwach Świata w Aquathlonie. 
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I. Ekspert 5: Dariusz Grondziewski 

II. Data badania: 3 maja 2020 

III. Opis przeprowadzenia badania: Badanie przeprowadzono poprzez bezpośrednią rozmowę  

poprzedzoną przekazaniem ekspertowi kwestionariusza wywiadu. 

1. Jakie objawy odczuwania lęku i stresu przedstartowego obserwuje Pani/Pan u 

zawodników? 

Dziwne zachowania (chodzenie bez celu po pływalni, rozmowy z obcymi ludźmi -

zawodnikami, zachowania które wskazują na zagubienie się zawodnika dosłownie – nie 

wiedzą, gdzie jest np. miejsce zbiórki), wykonywanie innej rozgrzewki (której nigdy 

wcześniej nie robili). U dzieci młodszych miliony pytań w większości niedotyczące 

startu (śmiech!). Częste jest objadanie się przed startem, zwłaszcza u młodszych 

zawodników. Zdarza się także lęk przed możliwością braku zrobienia „życiówki” lub 

nie zajęcia miejsca na podium. 

- Czy te zmiany w zachowaniu będą miały pozytywne czy negatywne objawy? 

Wszystkie objawy, które wymieniłem wcześniej, niestety nie mają pozytywnego 

wpływu. 

- Czy chłopcy i dziewczynki mają takie same objawy, czy może są one zależne od 

płci? 

Najmłodsi zawodnicy uczeni są, aby zwracać uwagę na szczegóły wyścigu i tu, z racji, 

iż dziewczynki szybciej dojrzewają, to one bardziej zwracają uwagę na to, jak mają 

płynąć. Najmłodsi chłopcy skupiają się bardziej nad tym, co kupią w sklepiku po 

wyścigu (śmiech!). U najmłodszych bardziej przejmują się dziewczyny, chłopcy mniej. 

Za to mam wrażenie, że chłopcy bardziej przeżywają nieudany start (płacz itp.) Chyba 

matki za bardzo rozpieszczają chłopców. Z wiekiem to im przechodzi. Objawy też 

zależą od poziomu zawodnika. Jeśli jest świadomy tego co pływa, czyli jest wysoko z 

rankingu (a już 10 latki ogarniają swimrankings.net), to objawy stresu (takie poważne) 

przychodzą bardzo szybko. 

2. Jakie są obserwowane efekty odczuwania lęku i stresu przedstartowego u 

zawodników? 

- Czy są zawodnicy, którzy potrafią przekuć stres w pozytywne efekty? 

Tak. Są zawodnicy, których „stres” (jeśli mogę to nazwać stresem, bo czasem wydaje 

mi się, że jest to chęć rywalizacji, zmierzenia się) bardzo mobilizuje. Oczywiście jest 
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też druga strona medalu. Bo są tacy zawodnicy, którzy sobie ze stresem nie radzą. Są 

bardzo dobrze przygotowani i dopiero ostatni start (taki na luzie) wychodzi im najlepiej , 

np. na MP 14, 15 latków, gdzie zawody trwają 3 dni. Ostatniego dnia, kiedy już im 

wszystko jedno, zaczynają latać w wodzie. 

- Czy zawodnicy wolą rozmawiać z trenerem co się z nimi dzieje, czy raczej mimo 

zaobserwowanych efektów nic nie mówią? 

Mało jest zawodników, którzy chcą rozmawiać. Rozmawiają tylko Ci, którzy jak 

wspomniałem wcześniej, są świadomi swoich wyników i szans na sukces (np. finały 

MP w różnych kategoriach wiekowych). Zawodnicy, którzy pływają na słabym 

poziomie rzadko wykazują chęć rozmowy na temat stresu przed startem. Oczywiśc ie 

wszyscy chętnie rozmawiają na temat swojego startu i lubią, jak z trenerem analizują 

swój wyścig, zwłaszcza kiedy był dobry. Są zawodnicy, którzy nie lubią rozmawiać na 

temat nieudanego startu, zwłaszcza ci topowi. Tu zawsze dostają opier… (śmiech!) i po 

kilku takich rozmowach, sami przychodzą i pytają, co poprawić, aby następnym razem 

było lepiej.  

3. W jaki sposób zmienia się odczuwanie lęku i stresu wraz z wiekiem zawodników? 

Gdybym miał uogólnić to z wiekiem stres jest mniejszy.  

- Czy w takim razie wiek nie ma wpływu na odczuwanie stresu? 

Niestety, tak nie jest kolorowo. Z wiekiem stres startowy jest mniejszy, ale wzrasta stres 

wyniku. Czyli zawodnik top 1-10, z wiekiem odczuwa większy stres związany z szansą 

na finał, medal, wypełnienie minimum na zawody itp. 

- Czy w takim razie wiek nie ma wpływu na odczuwanie stresu? 

Wiek, nie ma wpływu na odczuwanie stresu. 

- Czyli to charakter i osobowość zawodnika będą miały większe znaczenie niż 

wiek? 

Według mnie charakter i osobowość zawodnika ma większe znaczenie, niż wiek. Dużo 

miałem i mam zawodników, którzy bardzo szybko dojrzewali i byli świadomi tego jak 

pływają. I są to zawodnicy ok. 13 lat, którzy wiedzą czego chcą i stawiają sobie cele. 

Oczywiście są to zawodnicy topowi. 

4. W jaki sposób płeć zawodnika wpływa na odczuwanie lęku i stresu 

przedstartowego? 

- Czy chłopcy lub dziewczynki częściej chcą rozmawiać o stresie i lęku z 

trenerem/trenerką? 
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Tu odpowiem ogólnie. Zawodnicy (wszyscy) nie za bardzo chcą rozmawiać o stresie. 

Według mnie trener powinien zauważyć, że zawodnik się stresuje i już na poziomie 

treningów, startów starać się nauczyć zawodnika, jak sobie z tym radzić. 

5. Jaki powinien być model skutecznego i efektywnego zwalczania negatywnego 

wpływu lęku i stresu przedstartowego wśród zawodników? 

Jakby taki model istniał to chętnie bym stosował, ale chyba modeli powinno być tyle , 

ile charakterów (śmiech!). 

a. Jakie podejmuje Pan działania w celu zwalczania negatywnego wpływu lęku i 

stresu przedstartowego wśród zawodników?  

W zależności od wieku zawodnika. Najmłodsi, to wprowadzanie powoli elementów 

rywalizacji (np. w zabawach). Z wiekiem, zwiększać ilość elementów, np. wyścigi, 

sztafety, kto dalej, kto szybciej, pływanie na czas – czasówka, np. raz w tygodniu. Starsi, 

to metoda startowa. Powoli wprowadzana na ważniejsze zawody. Najmłodsi to zawody, 

np. mikołajkowe i z wiekiem coraz bardziej ważniejsze zawody. 14-to latków powoli 

wprowadzanie w zawody z cyklu Grand Prix (ale tylko Ci topowi), bo słabsi tylko 

wpadną w kompleksy. Im starsi, im bardziej dojrzali, to wprowadzanie rozmowy takiej 

już poważniejszej. Poznawanie zawodnika. Co robi w szkole, jak sobie radzi w szkole. 

Jak reaguje, gdy rozmawia z rówieśnikami i rodzicami. Co go denerwuje, a co relaksuje. 

Tego jest masa. Im ważniejszy zawodnik, tym bardziej trzeba go poznać, nie ma chyba 

jednego sposobu na stres. Czasem trzeba przejść z zawodnikiem kilka porażek 

mniejszych i większych, aby dobrze poznać zawodnika. 

b. Jak ocenia Pan ich skuteczność? 

Jeśli już poznam zawodnika, to skuteczność zwalczania stresu jest wysoka. Jak 

wspomniałem wcześniej, trzeba to robić przez cały czas gdy dorasta. Od małego. Z 

wiekiem skuteczność wzrasta. 

- A może któreś z nich, w ogóle nie są istotne lub są zdecydowanie istotniejsze od 

pozostałych? 

i. Wpływ odżywiania 

Małe, zwłaszcza kiedy zawodnik je wszystko. Większe znaczenia ma kiedy 

zawodnik świadomie dobrze się odżywia. 

ii. Wpływ odpoczynku 
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Duże, wypoczęty zawodnik to zadowolony zawodnik. Oczywiście mam na myśli 

starty w głównych zawodach. 

iii. Wsparcie swoich kibiców 

Bardzo duże, ale czasem bardzo niebezpieczne. Ja oddzielam zawodników od 

rodziców, zwłaszcza na najważniejszych zawodach. Oczywiście mają kontakt , 

ale nie za duży. 

iv. Dobra organizacja wejścia w rywalizację (bez dodatkowych stresów) 

Bardzo duże. Tu duża rola trenera, aby nauczyć zawodnika, jak startować, 

poruszać się po obiekcie. Z wiekiem oczywiście uczymy innych rzeczy. 

Najmłodszych uczymy, gdzie iść na zbiórkę, a starszych jak, np. pływać 

eliminacje, jak ważne jest rozpływanie po starcie, o której spać i wstać, kiedy 

zjeść śniadanie, obiad i kolację itp. 

v. Wcześniejsze przeżycie/przeanalizowanie rywalizacji (redukcja 

niepewności) 

Duże. Wyłapanie momentów poprzednich startów, kiedy zawodnik się stresował. 

Wyłapanie samemu lub po rozmowie. Odpowiednia następnie rozmowa, aby 

zawodnik przez stres znów nie popełnił tych samych błędów. 

vi. Relaksacja (np. relaksacja progresywna E. Jacobsena i trening 

autogenny J. Schultza) 

Nigdy nie stosowałem. 

vii. Przekonanie zawodnika o jego własnej „mocy” 

Duże znaczenie. Miałem i mam zawodników, którzy mają wysoką pewność siebie 

i swoich możliwości. Czasami bez szacunku dla innych zawodników 

„niszczyli” ich psychicznie swoim zachowaniem. Z wiekiem to przechodziło, 

ale pewność siebie została. Tylko już nie była tak eksponowana. 

6. Czy należy wprowadzać współpracę z psychologiem, w celu redukcji 

odczuwanych objawów lęku i stresu przedstartowego? 

Nie będę tu oryginalny, jak powiem, że tak, ale przy pełnej informacji dla trenera. A tu 

będzie to chyba ciężkie. Trener zazwyczaj chce wiedzieć wszystko.  Myślę, że warto by 

było, aby trenerzy byli nauczeni przez specjalistów, jak rozmawiać z zawodnikiem i 
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jakie metody stosować. Kluby w większości nie mają budżetu na psychologa. Prędzej 

te pieniądze dadzą na fizjologa. 

- Czy w takim razie odpowiednio do tego przygotowany trener może zastąpić na 

tym polu pomoc psychologa? 

Myślę że tak. Oczywiście mówię tu o sprawach sportowych. Bo, gdy zawodnik ma 

większe problemy, depresję lub inne poważniejsze, to psycholog jest wskazany. 

 

Metryczka 

1. Jakiej dyscypliny jest Pani/Pan trenerem? 

Pływanie. 

2. Od ilu lat jest Pani/Pan Trenerem? 

Od 13 lat. 

3. Czy trenuje Pani/Pan osoby w okresie adolescencji? 

Tak, trenuję. 

4. Jaki był największy sukces Pani/Pana zawodnika? 

Medale MP od 14 latków do medalu seniorskiego, awans zawodniczki na ME 

juniorów, rekordy Polski w kat. juniorskich. 
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Załącznik IX. Streszczenie 

 

W przedstawionej rozprawie ukazano teoretyczne podstawy, mechanizmy reakcji na 

sytuacje stresowe i lękowe oraz sposoby na radzenie sobie ze stresem wśród sportowców 

trenujących pływanie. Wiek badanych pływaków mieścił się w przedziale 14-18 lat. 

Dodatkowo podjęto się próby scharakteryzowania poziomu lęku oraz zależności między płcią 

i wiekiem dla wszystkich badanych grup. W ramach wywiadów pogłębionych z trenerami  

usiłowano rozpoznać źródła lęków, a ostatecznie przejąć nad nimi kontrolę tak, aby wyciągnąć 

wszystkie pozytywne następstwa.  

Pierwszy rozdział zatytułowany Kontrola emocjonalna w sporcie jest obszernym 

zbiorem informacji oraz nazewnictwa związanego z badaniami. Kolejny rozdział pt. Rozwój 

inteligencji emocjonalnej w adolescencji przedstawia przebieg rozwoju inteligenc ji 

emocjonalnej wśród młodzieży w okresie adolescencji. Szczególną uwagę poświęcono w nim 

na wpływ lęków i stresu na młodzież w okresie dorastania oraz sklasyfikowano główne 

problemy. Trzeci rozdział zawiera metodologiczne podstawy badań. Zawarto w nim 

podstawowe informacje na temat genezy problemu oraz przedmiot i cel badań, a także 

problemy i hipotezy badawcze. W tym rozdziale omówiono także  aktualny stan wiedzy w 

danym temacie oraz dokonano pełnej analizy piśmiennictwa. 

W przedostatnim omówiono wyniki zebrane w ramach badań własnych. Dalej w 

rozdziale przeanalizowano wszystkie zebrane dane oraz przedstawiono wnioski. Ostatni 

rozdział zawiera dyskusję na temat wyników badań własnych. Przedstawiono także wyniki 

pogłębionych wywiadów eksperckich oraz podjęto próbę ustalenia modelu zwalczania 

negatywnego wpływu lęku na zawodników trenujących pływanie. Kończąc pracę 

podsumowano zebrane wyniki pod kątem dalszej dyskusji oraz ewentualnych badań 

długoterminowych prowadzonych w przyszłości. 

 

 

 

 

 

 



189 
 

Załącznik X. Abstract 

 

The presented dissertation shows the theoretical foundations, mechanisms of reaction to 

stress and anxiety situations, and ways of coping with stress among athletes training swimming. 

The age of the studied swimmers was between 14 and 18 years. Additionally, experiment were 

made to characterize the level of anxiety and the relationship between sex and age for all studied 

groups. As part of in-depth interviews with the coaches, attempts were made to identify the 

sources of the fears and finally take control over them so as to extract all positive consequences.  

The first chapter, Emotional Control in Sport, is a comprehensive collection of 

information and terminology related to research. The next chapter is the development of 

emotional intelligence in adolescence and presents the development of emotional intelligence 

among adolescents. It focuses on the effects of anxiety and stress on adolescents and classifies 

the main problems. The third chapter contains the methodological foundations of the research. 

It contains basic information on the genesis of the problem, subject, purpose of the research, as 

well as research problems and hypotheses. This chapter also discusses the current state of 

knowledge in a presented topic and provides a complete analysis of the literature. 

The penultimate chapter discusses the results collected as part of the author's own 

research. Later, all the collected data were analyzed. Finally, the conclusions drawn by the 

author are presented. The last chapter contains a discussion on the results of own research. The 

results of in-depth expert interviews were also presented and an attempt was made to establish 

a model of combating the negative impact of anxiety on swimmers. At the end of the paper, the 

collected results were summarized for further discussion and possible long-term studies to be 

conducted in the future. 


