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Izvleček
Namen magistrske naloge je bil razviti vprašalnik za merjenje konstruktov pri športnikih, ki
pomembno vplivajo na športnikovo psihološko funkcioniranje. Manj optimalno psihološko
stanje privede do slabših rezultatov v športu in predčasnega zaključka kariere mladih športnikov.
Vprašalnik, v katerem so bili zajeti konstrukti tekmovalna anksioznost, izgorelost,
perfekcionizem, motivacija, odnos s trenerjem in samoučinkovitost, so izpolnjevali športniki (N =
179, stari od 12 do 30 let), ki se v svojih športnih panogah udeležujejo tekmovanj.
Konfirmatorna faktorska analiza ni potrdila obstoja šestfaktorske strukture, zato sem izvedla
eksploratorno faktorsko analizo, ki je s tremi faktorji pojasnila 33 % skupne variance. Prvi faktor
meri negativne vidike v športu, drugi pozitivne vidike, tretji pa tekmovalnost športnika. Vse tri
lestvice imajo ustrezen koeficient zanesljivosti. V mojem vzorcu je glede na spol prišlo do razlik
na lestvici Tekmovalna motivacija – tekmovalnost. Športniki iz ekipnih in individualnih športov
pa so se statistično pomembno razlikovali na lestvici Pozitivni vidiki in Tekmovalna motivacija –
tekmovalnost. V prihodnje bi bilo smiselno preverjanje veljavnosti in zanesljivosti na vprašalniku
s popravljenimi in izločenimi postavkami.
Ključne besede: Vprašalnik za ocenjevanje psiholoških konstruktov pri športnikih, sestava testa,
športniki
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The Development of the Questionnaire for Evaluating Psychological Constructs
in Athletes
Abstract
The purpose of the master's thesis was to develop the questionnaire for the measurement of
constructs which significantly influence the athlete's psychological functioning. Less optimal
psychological condition leads to dissatisfaction with the results and achievements in sports and,
consequently, the early finishing of the young athletes' career. The athletes (N = 179, aged 12 to
30), who actively participate in competitions, have responded to a questionnaire measuring the
following constructs: competition anxiety, burnout, perfectionism, motivation, athletes’
relationship with the coach, and self-efficiency. Confirmatory factor analysis rejected the
expected six-factor model. The exploratory factor analysis showed a more acceptable division of
items into three factors, explaining together about 33% of the total variance. The first factor is
measuring the negative aspects of sport, the second positive aspects, and the third is measuring
the athletes' competitive characteristics. All three factors have an adequate reliability
coefficient. In the studied sample, the two genders differed only in the Competitive
characteristics
scale
score.
Results
showed
statistically
significant differences between team and individual sports athletes on Positive aspects scale and
Competitive characteristics scale. In the future, the validity and reliability of the questionnaire
with corrected items will need to be checked.
Keywords: Questionnaire for evaluating psychological constructs in athletes, test construction,
athletes
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Uvod v raziskovalno vprašanje
Športna psihologija je aplikativna veja psihologije, ki splošna spoznanja psihologije prenaša
v športno okolje z namenom športniku pomagati, da bo čim bolj uspešen (Kajtna, 2018). Ukvarja
se s psihološkimi in mentalnimi faktorji, ki vplivajo na športni nastop, fizično aktivnost ali vadbo.
Sekcija za psihologijo športa Društva psihologov Slovenije skrbi za visok nivo športne psihologije,
saj se od leta 2008 trudi sistematično izobraževati psihologe za naziv »športni psiholog«. S tem
se kaže tudi vse večja aktivnost psihologov na področju športa in njihova umeščenost v ta
prostor. Športnik psihologa navadno poišče takrat, ko na tekmah ali treningih ne pokaže vsega,
kar zmore, ko želi odstraniti določeno oviro, razrešiti težavo (Kajtna, 2018). Še vedno pa je pri
določenem odstotku ljudi prisotno mnenje, da športni psiholog ni potreben, in prav trenerji so
tisti, ki velikokrat menijo, da lahko sami pomagajo športniku. Z ozaveščanjem in rednim
spremljanjem mladih perspektivnih športnikov bi lahko ta trend delno omejili. Prav
nezadovoljstvo z dosežki, pretreniranost, izgorelost in slabe izkušnje vodijo do predčasnega
konca kariere, kar imenujemo osip v športu. Problematika osipa ni naključna, se še zdaleč ne
dogaja samo v Sloveniji in je razširjena v vseh športnih panogah (Železnik, 2018). S tem pojavom
izgubljamo številne talente, ki bi z ustrezno podporo lahko tudi na najvišjih tekmovanjih dosegali
uspehe.
Trenutno je v Sloveniji v veljavi zakon, ki pravi, da morajo vsi kategorizirani športniki pri
Olimpijskem komiteju Slovenije s statusom kategorizacije mladinskega, državnega,
perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda vsako leto opraviti redni letni zdravstveni
pregled (Zakon o športu, 1998). Omenjeni zdravstveni pregled ne zajema pregleda psihološkega
funkcioniranja športnika, kar se mi zdi zaskrbljujoče in pomembno.
Glavni namen moje magistrske raziskave je razviti nov vprašalnik za športnike, ki bi ga
postopno smiselno umestili v kontekst rednih letnih zdravstvenih pregledov športnikov. Služil bi
za ocenjevanje manj ustreznega psihološkega funkcioniranja športnikov in morebitnega tveganja
za predčasno prekinitev športne kariere.
Pred oblikovanjem samega vprašalnika je pomembno dobro preučiti teoretične
predpostavke. Izpostavljam teorijo, na kateri temelji novo razviti vprašalnik, kasneje pa bom
predstavila empirične izsledke raziskave, katere del je bil vprašalnik.

Predčasna prekinitev športne kariere – osip v športu
V današnjem času smo priča trendu, ko se otroke že zelo zgodaj vključuje v vrhunski šport
in posledica tega je tudi zgodnji konec kariere. Vedno več mladih vrhunskih športnikov se odloči,
da bo svojo kariero končalo še pred vstopom v članske kategorije, ta fenomen je opaziti tudi v
Sloveniji. Gre za pojav predčasne prekinitve športne kariere pri kategoriziranih športnikih, ki so
svojo kariero končali, še preden so dosegli svoj vrhunec v obdobju odraslosti (Fišer, 2007). Pri
odločitvi o prekinitvi športne poti pa ne prevlada samo en vzrok, ampak pride do prepletanja več
vzrokov (Cecić Erpič, 2002). Raziskava na odraslih slovenskih športnicah je pokazala, da so
najpomembnejši dejavnik za prekinitev športne kariere poškodbe in težave z zdravjem. Kot drugi
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najpomembnejši dejavnik pa se je izkazala naveličanost nad športnim načinom življenja in
finančne težave (Cecić Erpič, 2002). Podobne rezultate je pokazala raziskava na mladih
vrhunskih športnicah, ki so pred 19. letom zaključile športno kariero (Fišer, 2007). Kot
najpomembnejši dejavnik za prekinitev kariere se je izkazalo pomanjkanje motivacije, sledijo
poškodbe in težave z zdravjem. Na tretjem mestu so bili slabi odnosi v klubu in s trenerjem
(Fišer, 2007).
Fišer (2007) povzema ugotovitve več raziskav, ki pravijo, da se največkrat kot vzrok za
predčasen konec kariere pojavlja vzrok iz kategorije socialnih vzrokov (novi interesi in hobiji,
ostale aktivnosti v prostem času). Podobne ugotovitve navaja tudi Holz (1988), ki je ugotovil tri
pomembne skupine vzrokov, te so prednost šole, pomanjkanje prostega časa in upad
motivacije. Tudi Cahill in Pearl (1993, v Fišer, 2007) sta ugotovila, da so najpogostejši razlogi za
umik iz športnega življenja druge zanimivosti in negativne športne izkušnje. Med negativnimi
športnimi izkušnjami najbolj izpostavljajo tekmovalnost in prevelik poudarek na zmagah.
Novejša študija, ki je združila ugotovitve različnih avtorjev za predčasno prekinitev športne
kariere, navaja model treh sklopov omejitev, intrapersonalne, interpersonalne in strukturne, ki
privedejo do predčasne prekinitve športne kariere (Crane in Temple, 2015). Med
intrapersonalne omejitve spadajo pomanjkanje užitka, nizko zaznavanje fizičnih sposobnosti,
pritiski in stres, negativni odnosi v skupini in s trenerjem. Pritisk s strani družine, trenerja,
vrstnikov in druge socialne prioritete uvrščamo med interpersonalne omejitve. Pod strukturne
omejitve pa štejemo poškodbe, povezane s športom, izgorelost in finančne težave.
Najnovejša raziskava, ki se je ukvarjala z osipom mladih slovenskih atletov, ugotavlja, da je
osip v slovenski tekmovalni atletiki izredno velik (Železnik, 2018). Do tega pa najverjetneje
prihaja zaradi zgodnje specializacije otrok, ki izvajajo prenaporne treninge za njihova rastoča
telesa. Porast mednarodnih tekmovanj v mlajših kategorijah spodbuja takšen način dela, ki
privede do izčrpanosti in izgube motivacije. Skupek vseh dejavnikov privede do prenehanja
ukvarjanja s športom in izgubo marsikaterega talenta.

Optimalno psihološko stanje
Temeljni cilj psihološkega dela s športniki je izboljšanje tekmovalnega nastopa športnika
(Ohuruogu, Jonathan in Ikechukwu, 2016). Pri ugotavljanju dejavnikov uspeha v športu se v
raziskovanju največ pozornosti namenja fiziološkim in morfološkim aspektom, motoričnim
sposobnostim in nivoju splošne in specialne telesne pripravljenosti (Kotnik, 2009). Tovrstno
raziskovanje je usmerjeno v iskanje dejavnikov uspeha in načine proučevanja uspešnosti v
športu. Mnogi avtorji so raziskovali predvsem možnosti predvidevanja, usmerjanja in
napovedovanja uspeha v športu. S pomočjo teh osnov nam je omogočeno boljše predvidevanje,
kam koga usmeriti, da bo dosegel boljši športni rezultat. Prav tako so avtorji definirali tudi
dejavnike, ki vplivajo na dosego vrhunskega rezultata. Psihološke dejavnike in njihov vpliv na
športni rezultat sta med prvimi odkrivala Coleman R. Griffith (Združene države Amerike) in Peter
Rudnik (Sovjetska zveza) (Kotnik, 2009). Pomembne determinante obnašanja in uspešnosti v
športu je opredelil Lazarević (1987), te so emocionalna stabilnost, ekstravertnost, sociabilnost,
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dominantnost, integrativne funkcije, mentalna ostrina, orientacija na dosežek, kontrolirana
agresivnost, samozaupanje in vztrajnost. Mnogo drugih avtorjev je raziskovalo celo paleto
značilnosti, ki vplivajo na dosežek v posameznem športu in na iskanje razlik med bolj in manj
uspešnimi športniki (Kotnik, 2009). Psihološka priprava športnika skupaj z ostalimi področji
omogoča, da športnik doseže optimalno psihološko stanje in posledično tudi vrhunski športni
dosežek. Vrhunski športni dosežek, ki je posledica naključja in/ali sreče, ne omogoča razvoja
športnika in oblikovanja strategij za dosego vrhunskega športnega dosežka.
Optimalno psihološko stanje pomeni zaporedje idealnih dogodkov (Csikszentmihalyi, 1997).
Kadar športniki poročajo o tem stanju, govorijo, da imajo ogromno energije, so veseli in
sproščeni, nimajo občutkov pritiska, so mirni in si popolnoma zaupajo (Kajtna in Jeromen, 2013).
Med osnovne značilnosti idealnega nastopa uvrščamo mentalno sproščenost, fizično
sproščenost, optimizem, zaupanje, osredotočenost na sedanjost, veliko količino energije,
odlično zavedanje, kontrolo nad situacijo in občutek ločenosti od okolja ali potencialnih motenj.
Fizične sposobnosti, ki so potrebne za uspeh, se razlikujejo od panoge do panoge, psihološke
sposobnosti pa so enake. Tako so elementi idealnega nastopnega stanja pri različnih panogah
enaki. Potrebne so želja, odločenost, samomotivacija in zrelost, ki se kaže v dobro postavljenih
ciljih in samonadzoru. Verjetnost, da bo športnik doživel optimalno psihološko stanje, lahko
povečamo tako, da spodbujamo občutke veselja, zabave, veliko energije, optimizma,
pozitivnosti, samozaupanja in občutek nadzora nad situacijo (Kajtna in Jeromen, 2013).

Dejavniki uspeha v športu
''V vrhunskem športu na končni rezultat na tekmovanju vpliva mnogo dejavnikov. Med
dejavnike uspeha štejemo med drugim: tehnično, telesno, taktično in psihološko pripravo … Bolj
kot poznamo vsakega od teh dejavnikov, bolj imamo proces, ki mu pravimo športno treniranje,
pod kontrolo in večja je možnost za uspeh na tekmovanju'' (Kotnik, 2009, str. 20).
Psihološki faktorji, ki vplivajo na vrhunski športni dosežek, vključujejo osebnostne,
motivacijske in kognitivne dejavnike (Ohuruogu idr., 2016). Če želimo doseči popoln oziroma
vrhunski dosežek, morajo vsi ti faktorji medsebojno pozitivno delovati.
Vrhunski nastop je nastop, v katerem športnik ali ekipa tekmuje na najvišjem možnem
nivoju (Ohuruogu idr., 2016). Tekmovalcu omogoči, da doseže harmonično stanje pripravljenosti
(fizične, kognitivne in čustvene). Privette (1983) poudarja, da je vrhunski športni dosežek
občutek intenzivnega veselja ali trenutek največje sreče. Doživetje se povezuje s pozitivnimi
čustvi izpolnjenosti, pomembnosti in duhovnosti (Privette, 1983). Prav tako se vrhunski dosežek
razlaga kot superirorna uporaba človeškega potenciala, ki se kaže v epizodi superiornega
funkcioniranja (Privette, 1983). Večinoma se trenerji in športniki posvečajo predvsem fizični
komponenti nastopa, manj pozornosti pa namenijo kognitivni komponenti (Ohuruogu idr.,
2016). Vloga športnega psihologa se pokaže ravno na tem področju. Že obstoječe raziskave so
potrdile, da na psihološko pripravljenost športnika vplivajo številni dejavniki. Med njimi najbolj
izpostavljajo motivacijo, samozaupanje, pozitivno in optimistično naravnanost športnika ter
čustveno stabilnost oziroma učinkovito spoprijemanje s stresom.
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Vrhunski nastop v športu je nekaj zelo redkega in po mnenju številnih športnikov tudi
nezavednega. Ali je vrhunski nastop res nekaj nezavednega in ali lahko športnika natreniramo,
da večkrat nastopa v optimalnem psihološkem stanju? Ali lahko treniramo športnika, da večkrat
nastopi blizu nivoja vrhunskega nastopa? Pomembno je vedeti, ali obstaja profil idealnega
kognitivnega in fizičnega stanja, ki se povezuje z vrhunskim nastopom, ali se to idealno stanje
razlikuje med športniki in različnimi športi, ali lahko te kvalitete treniramo, ali jih lahko sploh
določimo. Kognitivnih in fizičnih dejavnikov ne moremo obravnavati ločeno, ker jih ne moremo
ločiti. Predpogoj za vrhunski nastop je določena mera fizične pripravljenosti. Torej višji nivo
fizičnih sposobnosti in kondicije omogoča večji potencial pri športniku, da kontrolira svoj nastop.
Do vrhunskega nastopa najpogosteje pride, ko so sposobnosti športnika usklajene z zahtevami
situacije (Jackson, 2000, v Williams in Krane, 2001). Pri vrhunskem nastopu ni pomemben
absolutni nivo znanja v športu, temveč koliko se znanje športnika ujema z zahtevami situacije.
Torej je doseganje idealnega miselnega in fizičnega stanja pomembno tudi za mlade športnike in
njihove trenerje.
Dosedanje raziskave so se ukvarjale s proučevanjem doživljanja idealnega nastopnega
stanja pri športnikih. V študiji V. Krane in J. Williams (2006, v Harmison, 2011) so preučevali
subjektivna doživetja športnikov med vrhunskim nastopom, primerjali psihološke značilnosti
manj in bolj uspešnih športnikov in anketirali športne delavce, kaj je potrebno za dosego visoke
ravni. Na podlagi te študije sta raziskovalca zaključila, da se določen psihološki profil povezuje z
vrhunskim nastopom pri večini športnikov. Stanje idealnih misli in telesa vključuje občutja visoke
samozavesti in pričakovanja uspeha, občutek energičnosti in sproščenosti, občutek
kontroliranosti, občutek popolne koncentracije, občutek ostre pozornosti na sledečo nalogo,
pozitivne občutke in misli o nastopu ter občutek predanosti in zavzetosti. Na drugi strani se je
mentalno stanje, povezano s slabšimi nastopi, kazalo v občutkih dvoma vase, pomanjkanju
koncentracije, motnje pozornosti, pretirani obremenjenosti z rezultatom tekme in previsoki ali
prenizki vzburjenosti. Športni psihologi se ukvarjajo s tem, kako športniku pomagati, da bo pri
sebi zaznal idealno nastopno stanje, da bi dosegel vrhunski nastop. Pomembni dejavniki, ki se
povezujejo z nastopom, vključujejo športno samozavest, tekmovalno anksioznost, stil pozornosti
in orientacijo k nalogi oziroma ego orientacijo (Harmison, 2011).
Idealno predtekmovalno in tekmovalno stanje je težko določiti, saj se razlikujeta med
posamezniki.
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Vprašalnik za ocenjevanje psiholoških konstruktov pri
športnikih
Razvoj Vprašalnika za ocenjevanje psiholoških konstruktov pri športnikih
Na podlagi omenjenih raziskav in področij delovanja športnika vidim potrebo po razvoju
vprašalnika, ki bo namenjen športnikom in bo ocenjeval osnovne konstrukte, ki so pomembni pri
športnikovem psihološkem funkcioniranju.
Izsledki vseh omenjenih raziskav nakazujejo na obstoj skupine dejavnikov, ki pripeljejo do
optimalnega psihološkega stanja in posledično do vrhunskega športnega dosežka. Najpogosteje
se omenja pozitivno naravnanost, sproščenost, samozaupanje in občutek kontroliranosti.
Dejavnike, vezane na sproščenost, sem zajela v lestvico anksioznost, samozaupanje v lestvico
samozaupanje ter občutek kontroliranosti in pozitivno naravnanost v lestvico perfekcionizem.
Ker pa so športniki največ časa v interakciji s svojim trenerjem, ki pomembno vpliva na njihov
razvoj in rast, sem v vprašalnik vključila še dejavnike, ki se nanašajo na odnos s trenerjem.
Raziskave s področja predčasnega zaključka kariere najpogosteje navajajo razloga upada
motivacije in izgorelosti. Poleg tega so raziskovalci pogosto omenjali tudi porast zanimanja za
druge stvari, kar se v določeni meri odraža na pomanjkanju motivacije. Prav motivacija in
izgorelost se mi zdita pomembna konstrukta pri definiranju osipa v športu in ju zato tudi
vključujem v Vprašalnik za ocenjevanje psiholoških konstruktov pri športnikih.

Teoretične predpostavke Vprašalnika za ocenjevanje psiholoških konstruktov pri
športnikih
Glede na pregledano literaturo o optimalnem psihološkem stanju in osipu v športu
izpostavljam šest pomembnih faktorjev za dosego optimalnega psihološkega stanja in
preprečitev predčasne prekinitve športne kariere. Ti so tekmovalna anksioznost, izgorelost,
perfekcionizem, odnos s trenerjem, motivacija in samoučinkovitost.
Tekmovalna anksioznost
Anksioznost ima z vzburjenjem sicer nekaj skupnega, vendar pa vsebuje tudi doživljajske
komponente. Vsaka močna situacija povzroči vzburjenje, vendar pa le ogrožajoča povzroči
anksioznost (Kotnik, 2009).
Različni stresorji, ki delujejo na športnika, in kombinacija potez anksioznosti povzročijo
nastanek predtekmovalne anksioznosti (Endler in Edwards, 1982, v Tušak in Tušak, 2003).
Predtekmovalna anksioznost se kaže v neravnovesnih reakcijah na fiziološkem, doživljajskem in
vedenjskem nivoju. Velikokrat pa pride do situacije, ko imajo športniki težave z neučinkovito
ravnjo anksioznosti. Zdi se jim, da na tekmovanju ne zmorejo pokazati vsega, kar znajo. Športnik
lahko anksioznost občuti pred tekmovanjem ali med samim tekmovanjem. Tekmovalno
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anksioznost lahko opredeljujemo v okviru različnih strahov, s katerimi se soočajo športniki.
Pogosto se pri športnikih pojavi tekmovalna anksioznost zaradi strahu pred porazom ali zmago.
Poraz za športnika pomeni zmanjšanje njegove samopodobe in znižanje samozaupanja. Nekateri
športniki se tudi bojijo, kaj bodo rekli oziroma. kako bodo poraz sprejeli njihovi starši, trener,
javnost in navijači. Poraz za športnika predstavlja na nek način negativno spremembo statusa.
Včasih je neuspeh športnika lahko povezan tudi s konkretnimi negativnimi posledicami, kot na
primer s prenehanjem podpore, zamenjavo trenerja ipd. Pri strahu pred zmago pa gre za to, da
se športnik boji spremembe položaja, ki sledi ob njegovi zmagi. Zmagovalec postane središče
nasprotnikovih napadov, vsa energija tekmovalcev, ki ga želijo premagati, je usmerjena vanj.
Tako se športnik boji, da ne bo kos psihičnim obremenitvam, ki mu jih nalaga množica, ki od
njega pričakuje stalne ponovitve rezultatov. Pri dobrih športnikih pride do straha pred
tekmovanjem, ravno zaradi tega strahu pred zmago, saj ob zmagi doživljajo občutek premoči
nad drugimi. Če se ti občutki premoči kombinirajo s pritiskom, ki ga izvaja javnost, pogosto pride
do omenjenega strahu, ki lahko onemogoči športnikovo zmagoslavje. Strah pred agresivnostjo
se pojavlja predvsem pri kontaktnih športih. Športnik se lahko boji, da bi poškodoval
nasprotnika, lahko pa ga je tudi strah, da bo nasprotnik agresiven do njega, zato se mu morda
izogiba in posredno negativno vpliva na razplet tekme. Podoben strah je tudi strah pred
bolečino. S to vrsto strahu se soočajo vzdržljivostni športniki (npr. maratonec se boji bolečine, ki
nastopi ob zaključku maratona) in športniki v kontaktnih športih.
Večina športnikov poroča, da se na svojih tekmovanjih počutijo preveč anksiozne ali
vzburjene, kar vpliva na njihov nastop. Fiziološka vzburjenost je avtomatski odziv, ki se pokaže
na telesnem nivoju. To športnik občuti kot potenje rok, povečano potrebo po uriniranju, povišan
srčni utrip, pospešeno dihanje, povečano mišično napetost. Anksioznost je lahko obravnavana v
luči stanja ali poteze. Pri potezi govorimo o anksioznosti, ki je del posameznikove osebnosti. Gre
za nagnjenost posameznika, da dogodke v okolju označi za ogrožujoče ali neogrožujoče.
Anksioznost kot stanje pa pomeni posameznikov emocionalni odziv na specifično situacijo, ki se
kaže kot občutje strahu, napetosti, vzburjenja. Trenerji se trudijo najti optimalen nivo vzburjenja
za najboljši nastop. Prenizek ali previsok nivo vzburjenja ima lahko negativen vpliv na nastop.
Nizek nivo vzburjenja je povezan z vedenji nizke motivacije, pozornosti in nepripravljenimi ter
počasnimi gibi. Visok nivo vzburjenja pa je povezan z vedenji poslabšane koordinacije,
neprimernega osredotočanja pozornosti, motnjami pozornosti in pomanjkanja fleksibilnosti pri
gibalnih odzivih (Ohuruogu idr., 2016). Pomembno je, da vsak športnik najde optimalen nivo
vzburjenja zase.
Tekmovalno anksioznost lahko zmanjšamo z ustrezno psihološko pripravo na tekmovanja in
z odstranjevanjem možnih izvorov stresa. Pomemben dejavnik je tudi športnikova reakcija v
stresni situaciji. H konstruktivnemu reagiranju prištevamo emocionalne stabilne in mirne
reakcije (samozaupanje, dobro voljo, optimizem, pripravljenost na hitro ukrepanje),
nevrotičnost oziroma labilnost (različne telesne motnje, motnje spanja, napetosti, vremenska
občutljivost, depresivnost, potrtost) pa rušita konstruktivno reagiranje (Tušak in Tušak, 2003).
Eden izmed vprašalnikov, ki je na voljo za merjenje anksioznosti pri športnikih, je Sport
Anxiety Scale-2 (Smith, Smoll, Cumming in Grossbard, 2006), ki vključuje naslednje podlestvice:
somatska anksioznost, zaskrbljenost in motnje koncentracije. Pogosti znaki somatske
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anksioznosti so znojenje, »metuljčki« v trebuhu, povečana mišična napetost. V Vprašalnik za
ocenjevanje psiholoških konstruktov pri športnikih sem za merjenje tekmovalne anksioznosti
vključila postavke, ki se nanašajo na različne strahove, ki jih lahko športnik doživlja med ali pred
tekmovanjem, prav tako pa tudi postavke, ki se nanašajo na občutke somatske anksioznosti,
zaskrbljenosti in motnje koncentracije.
Perfekcionizem
Perfekcionizem je multidimenzionalna osebnostna lastnost, ki se kaže v nerealistično
visokih osebnih standardih in nagnjenosti k preveč kritičnim ocenam sebe. Perfekcionizem se
povezuje s številnimi negativnimi posledicami.
Perfekcionizem se širše opredeljuje kot težnja k doseganju visokih standardov, ki jo
spremlja močna samokritika (Frost, Marten, Lahart in Rosenblate, 1990). Eden izmed
večrazsežnih modelov perfekcionizma ga deli na šest dimenzij (Frost idr., 1990): zaskrbljenost
zaradi napak (negativne reakcije ob napakah in neuspehih), osebni standardi (visoki standardi,
cilji in pričakovanja glede lastne uspešnosti), dvom v dejanja (posameznik dvomi, da je sposoben
učinkovito opraviti svoje delo), organiziranost (pomen, ki ga pripisuje redu in organiziranosti),
starševska kritika (pretirano kritični starši in vzgoja) in pričakovanja staršev (visoki standardi in
pričakovanja do posameznikov). Prve štiri odsevajo znotrajosebne perfekcionistične tendence,
preostali dve dimenziji pa predstavljata medosebne perfekcionistične tendence.
Drugi model perfekcionizma je povezan z medosebnimi in znotrajosebnimi kvalitetami, ki se
kažejo v treh specifičnih dimenzijah. Vase usmerjen perfekcionizem je znotrajosebna dimenzija,
ki jo opredeljuje notranja tendenca k previsoko zastavljenim osebnim standardom in zelo močna
samokritika (Hewitt in Flett, 1991). Nase usmerjen perfekcionizem vključuje zelo visoke lastne
standarde in zelo strogo ocenjevanje lastnega vedenja. Hewitt in Flett (1991) povezujeta nase
usmerjen perfekcionizem z motivacijsko komponento, ki se primarno odseva tako v težnji po
doseganju popolnosti kot tudi v težnji po izogibanju neuspehu. Na druge usmerjen
perfekcionizem pa se nanaša na strogo ocenjevanje drugih in pričakovanje, da bodo drugi
ravnali popolno. Prav tako vključuje nerealistične standarde do pomembnih drugih. Medtem ko
naj bi nase usmerjen perfekcionizem vodil do samokritike in samokaznovanja, naj bi na druge
usmerjen perfekcionizem vodil do pomanjkanja zaupanja in občutkov sovražnosti do drugih
(Hewitt in Flett, 1991). Tretja dimenzija pa je družbeno predpisana težnja k perfekcionizmu, ki
predstavlja potrebo po doseganju standardov in izpolnjevanju pričakovanj pomembnih bližnjih
oseb in družbe. Značilno je prepričanje, da jih drugi strogo ocenjujejo in od njih zahtevajo, da so
popolni (Hewitt in Flett, 1991).
Perfekcionistične tendence se lahko pojavijo na vseh področjih življenja, vendar njihova
vloga pride najbolj do izraza pri aktivnostih, ki so usmerjene v dosežke (Sherry, Hewitt, Flett in
Harvey, 2003). Ker je zmaga oziroma vrhunski dosežek glavni motiv športnika, je ravno šport
tisto področje, ki omogoča raziskovanje izvora in funkcije različnih oblik perfekcionizma (Dunn,
Causgrove Dunn in Syrotuik, 2002, v Greblo, 2011).
V zadnjem času je prišlo do velikega porasta v raziskovanju perfekcionizma, saj se različne
teorije med seboj precej razlikujejo. Do trenj prihaja v konceptualizaciji perfekcionizma kot eno13

ali večdimenzionalnega konstrukta. Pri čemer Sherry idr. (2003) zagovarjajo večdimenzionalno
pojmovanje, R. Shafran, Z. Cooper in Fairburn (2002) pa zagovarjajo perfekcionizem kot
enodimenzionalni konstrukt, za katerega so kasneje pojasnili, da ga je potrebno obravnavati v
kliničnem kontekstu. Za razliko od obeh omenjenih skupin avtorjev, ki perfekcionizem opisujejo
zgolj z negativnega vidika, pa Dunkley, Zuroff in Blankstein (2003) izpostavljajo, da postavljanje
visokih osebnih standardov ni le disfunkcionalno.
V vprašalnik sem vključila nase usmerjen in družbeno predpisan (predvsem s strani
trenerja) perfekcionizem, postavke v Vprašalniku za ocenjevanje psiholoških konstruktov pri
športnikih pa se nanašajo na disfunkcionalni perfekcionizem.
Izgorelost
Nekoč so izgorelost dojemali kot pojav, pri katerem pride do izgube motivacije. Med
kazalnike izgorelosti namreč spada tudi pomanjkanje motivacije, vendar je ta odnos veliko bolj
zapleten. Pomembna je prepoznava narave izgorelosti in dejavnikov, ki povečajo tveganje za
izgorelost. V športnem okolju se pogostokrat izraz izgorelost zamenjuje z izrazom osipa v športu.
Do športnega osipa pride zaradi različnih dejavnikov in izgorelost je eden izmed njih. Pogosto se
izgorelost uporablja tudi v kontekstih pretreniranosti. Čeprav igra pretreniranost pomembno
vlogo pri izgorelosti in obstajajo enakosti pri izgorelosti in sindromu pretreniranosti, pa to ni
identičen konstrukt (Raedeke, Smith, Kentta, Arce in Francisco, 2014). V kontekstu športa se
izgorelost povezuje s fizično utrujenostjo, izhajajočo iz treningov in tekem. Prav utrujenost je
ena izmed glavnih dimenzij izgorelosti. Izgorelost je torej reakcija na kronični stres, ki se kaže v
utrujenosti. Multidimenzionalna konceptualizacija izgorelosti je pomembna pri razlikovanju
izgorelosti od ostalih konstruktov, za katere je značilna utrujenost, to so depresija, obup,
kronična utrujenost in sindrom pretreniranosti. V procesu treninga se športnik izpostavlja
čezmernim treningom, ki so potrebni za doseganje višjega nivoja uspešnosti. Čezmernost je
kratkoročna pretreniranost, ki je del normalnega trenažnega procesa. Če pa pretiravanje v
treningu poteka daljše obdobje, pa je to pretreniranost.
Izgorelost je multidimenzionalni konstrukt, ki ga povzročajo številni dejavniki. Je kronični
sindrom, ki ga sestavljajo fizična in čustvena izčrpanost (občutja ekstremno nizke energije in
utrujenost), športno razvrednotenje (občutka oddaljene in negativne zadržanosti do športa) in
občutek pomanjkanja spretnosti (občutek pomanjkanja napredovanja in uspeha) (Raedeke,
1997). Številne študije, ki so se naslanjale na to definicijo, so pokazale, da je izgorelost povezana
z občutji ujetosti (pomanjkanjem zadovoljstva, pomanjkanjem zanimanja za druge aktivnosti,
visokim socialnim pritiskom, veliko truda, malo ugodnosti, visokimi vložki), nizko notranjo
motivacijo, nezadovoljenostjo treh temeljnih potreb (avtonomnosti, kompetentnosti in
sorodnosti) in neprilagojenim perfekcionizmom (zaskrbljenost z napakami, visoko kritiziranje in
starševska pričakovanja, dvomi o dejanju, visoki osebni kriteriji). Pri športnikih se izgorelost kaže
z negativnimi izidi, kot so poslabšanje nastopa, znižan užitek, depresivno razpoloženje, zaključek
športne kariere.
Različne teorije so si izgorelost razlagale različno. Stresni model izgorelosti v športu razlaga,
da je stres glavni dejavnik pri pojavu izgorelosti (Cox, 2002). Model trenažnega stresa (Cox,
2002) predpostavlja, da je vse odvisno od adaptacije športnika na stres, s katerim se sooča na
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treningu. Za lažje razumevanje modela prikazujem strukturo na sliki 1. V kolikor se športnik
pozitivno adaptira na stres, ki ga povzroča trenažni proces, se to pokaže v trenažnem napredku.
Trenažni napredek je tisto, k čemur stremijo trener in športnik (izboljšanje spretnosti, hitrosti,
moči itd.). V kolikor se športnik negativno adaptira na trenažni stres, pride do zaostanka v
trenažnem napredku, saj športnik zaradi različnih razlogov ne more normalno slediti
trenažnemu procesu. Posledica tega je sindrom trenažnega stresa. Prvi pokazatelj je stagnacija,
ko športnik ne izboljšuje več svojih spretnosti, nato se pojavi pretreniranost, ki jo športnik občuti
kot čezmerno utrujenost, ki ji nato sledi izgorelost. Če športnik izgorelosti ne zazna pravočasno,
se kot posledica pojavi umik iz športne aktivnosti.

Slika 1. Negativna in pozitivna adaptacija na trenažni stres (Cox, 2002).
Coakley (1992) pravi, da je stres simptom izgorelosti in ne njegov glavni povzročitelj.
Športnik na neki točki želi alternativno identiteto, ločeno od športne, in nadzor nad svojim
življenjem, kar privede do tega, da športnik zaključi športno kariero. To je zanj boleča izkušnja, ki
vključuje stresu podobne simptome, ki jih povezujemo z izgorelostjo. Želja po alternativni
identiteti in osebnem nadzoru sta močni potrebi pri mladih. Če mlademu šport onemogoča
izpolnjevanje teh potreb, lahko pride do izgorelosti.
Preučevanje športne izgorelosti je pomembno, saj lahko privede do številnih zdravstvenih
zapletov pri športniku in vpliva na njegov nastop (Goodger, Gorely, Lavallee in Harwood, 2007).
Izgorelost se povezuje s številnimi zdravstvenimi težavami, ki vključujejo čustvene (občutja
depresije), kognitivne (cinizem), fizične (bolezen), vedenjske (slabši nastop) in motivacijske
(pomanjkanje užitka) simptome. Razumevanje mehanizma izgorelosti lahko pomaga trenerju ali
drugim, ki delajo s športnikom, da preprečijo te simptome in tako izboljšajo športni nastop.
Raziskovanje izgorelosti lahko pomaga tudi trenerju in ostalim, da preprečijo osip v športu.
Eden izmed vprašalnikov za merjenje izgorelosti je Athletic Burnout Questionnaire (ABQ;
Isoard-Gautheur, Oger, Guillet in Martin-Krumm, 2010), ki meri tri dimenzije izgorelosti:
fizična/čustvena izčrpanost, zmanjšan občutek spretnosti in športno razvrednotenje. Športno
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razvrednotenje se kaže kot izguba motivacije, prenehanje skrbi o prej zaželenem športu. Iz tega
vprašalnika sem v svoj vprašalnik vključila postavke, ki se nanašajo na občutja prekomerne
utrujenosti, občutke športnega razvrednotenja in zmanjšanega občutka spretnosti.
Odnos s trenerjem
Avtorji številnih knjig o športu opredeljujejo trenerja kot ključno osebo v oblikovanju
športnikove kariere in športne osebnosti (Gummerson, 1992; Krevsel, 2001; Martens, 1997;
Sabock, 1985 in Tušak in Tušak, 2001 v Kajtna in Jeromen, 2013). Poleg tega, da je trenerjeva
naloga načrtovanje in izvajanje treninga, kontrola uspešnosti treninga in vloga na tekmovanju,
spada med naloge trenerja tudi vsestranska skrb za varovanca in svetovanje ter pomoč svojim
varovancem. Trener ima tako v obdobju športnikovega odraščanja pomembno vlogo. Raziskave
ugotavljajo, da je pri uspehu športnika pomemben tudi odnos s trenerjem (Jowett in Cockerill,
2002). Ker je večina interakcij znotraj športne aktivnosti vezanih na trenerja, je za uspešno
sodelovanje pomembno, da so občutja, misli in vedenja med trenerjem in športnikom
soodvisna. Pri tem se športni psihologi osredotočajo predvsem na to, kako športnik zaznava svoj
odnos s trenerjem, in v tem tudi iščejo možnosti za morebitne izboljšave.
Raziskave iz razvojne psihologije in psihologije športa kažejo, da imajo trenerji pomembno
vlogo v življenju mladega športnika (Smith in Smoll, 1997). Odvisno od motivacijske klime,
specifičnega načina komunikacije in podajanja povratne informacije je trener izvor čustveno
nabitih pozitivnih in negativnih izkušenj (Stirling in Kerr, 2007), ki v veliki meri vplivajo na
psihosocialni razvoj otroka in mladostnika. Trenerjev vpliv se še posebej kaže v vrhunskem
športu, kjer je močno izražen pritisk po dosežku. Pri tem se trenerji zaznavajo, da so oni tisti, ki
imajo ključ do uspeha (Stirling in Kerr, 2007).
Jowett (2005, v Rhind, Jowett in Yang, 2012) navaja, da je odnos med trenerjem in
športnikom temelj trenerstva. Zato ga vključujem tudi v Vprašalnik za ocenjevanje psiholoških
konstruktov pri športnikih. Tudi Tušak in Tušak (2003) navajata Vprašalnik o trenerju, ki pa
vključuje tri področja: trenerjeve sposobnosti, trenerjevo socialno izkušenost in strokovno
znanje ter posebne vidike trenerjevega dela pri delu s športnikom. Zanimalo me je predvsem
zadnje področje, ki vključuje trditve o odnosu športnika s trenerjem. To vključuje postavke, kot
so Trener je pošten, Trener ima do mene prenizke zahteve, Zame je trenerjeva ocena zelo
pomembna in Moj odnos do trenerja je popolnoma neoseben. Postavke se vsebinsko povezujejo
tudi s postavkami Vprašalnika o odnosu trener – športnik.
Vprašalnik o odnosu trener – športnik (CART-Q; Jowett in Ntoumanis, 2004) je edini
vprašalnik, ki ocenjuje kvaliteto in vsebino odnosa med športnikom in trenerjem. Temelji na
modelu, ki je definiral odnos trenerja in športnika kot situacijo, v kateri so občutja, misli in
vedenja soodvisna. Vključuje bližino, predanost in komplementarnost. Bližina se nanaša na
čustvene vezi, na primer vzajemno zaupanje, spoštovanje, hvaležnost in všečnost. Predanost
predstavlja kognitivno navezanost in namere vzdrževati odnos dlje časa. Komplementarnost se
navezuje na vedenjske izmenjave, ki so sodelovalne. Ko športnik in trener zaznavata njune
interakcije kot vzajemno vključene, odzivne in sproščene, je njun odnos pojmovan kot
komplementaren (Yang in Jowett, 2013). Pomembni dejavniki, ki vplivajo na kvaliteto odnosa, so
seveda medosebne razlike, širši socio-kulturni športni kontekst in značilnosti odnosa, posledice
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kvalitete odnosa pa so razvidne na nivoju posameznika, diadnega odnosa in na nivoju skupine
(Jowett in Poczwardowski, 2007). Pomembno je poudariti, da ima opisan vprašalnik dve obliki,
eno za trenerje in drugo za športnike, medtem ko sama oblikujem vprašalnik le za športnike.
Zato poudarjam, da bodo moji dobljeni podatki o odnosu s trenerjem le enostransko subjektivno
doživljanje odnosa. Za celostno oceno bi bilo potrebno pridobiti tudi ocene trenerja. V
vprašalnik sem vključila postavke, ki se nanašajo na športnikovo doživljanje odnosa s trenerjem.
Motivacija
Motivacija se nanaša na usmerjeno vedenje in je doživljana napetost, ki je usmerjena k
nekemu ciljnemu objektu. Prav tako se raziskovalci strinjajo, da je motivacija notranji proces, ki
vpliva na smer, vztrajnost in intenzivnost vedenja, ki je usmerjeno k cilju (Kobal Grum in Musek,
2009). Pri motivaciji ima pomembno vlogo specifična potreba, ki spodbudi k cilju usmerjeno
vedenje. Gre za psihološki proces, ki spodbuja (zaradi specifične potrebe) in usmerja (zaradi
doživljane napetosti, ki stremi k cilju) naše vedenje (Kobal Grum in Musek, 2009). Značilnosti
motiviranega vedenja so povečana mobilizacija energije (pojem aktivacije, gona); vztrajnost,
intenzivnost in učinkovitost vedenja; usmerjenost k cilju, ki zajema različne ravni – od
nezavednih teženj do zavestnih prizadevanj; motivirano vedenje pa se tudi spreminja pod
vplivom njegovih posledic – v nekaterih primerih ga zadovoljitev začasno zavre, v drugih ga še
okrepi (Lamovec, 1986).
Motivacija je eno izmed najpomembnejših področij športnikovega funkcioniranja, saj je
temelj nastopanja v športu in napredovanja. Brez motivacije še najbolj talentirani športniki ne
dosežejo svojega potenciala. Motivacija je zelo kompleksen in večfacetni konstrukt, zato prihaja
do razhajanja v poimenovanju motivacije med posamezniki.
Pri športniku se notranja motiviranost kaže v zadovoljstvu zaradi stvari, ki se jih naučijo in ki
ga doživljajo ob tem, da neprestano izboljšujejo svoje spretnosti. Zunanja motivacija pa se kaže v
razlogih za ukvarjanje s športom, ki so zunaj športnika. Za amotiviranega športnika je značilno,
da ni ne zunanje ne notranje motiviran, temveč je nemotiviran, saj ne zaznava več lastne
kontrole v aktivnosti. Storilnostna motivacija je lahko pozitivna ali negativna (Jakončič, 2010). Pri
pozitivni gre za željo po dosežku, pri negativni pa za težnjo po izogibanju kazni oziroma
neuspehu. Raziskave ugotavljajo, da se športnik počuti in vede bolj motivirano, ko ima občutek,
da zmore opraviti nalogo, da ima pri tem avtonomnost oziroma kontrolo. Tesno z motivacijo se
povezuje samoučinkovitost.
Za doseganje optimalne motivacije so pomembnejši notranji motivi, saj posamezniki uspeh
in neuspeh pripisujejo notranjim faktorjem oziroma faktorjem, ki jih lahko nadzirajo (Tušak in
Tušak, 2003). Gould in sodelavci (1982, v Tušak in Tušak, 2003) so navajali nekatere pomembne
izvore motivacije pri športnikih, in sicer status uspešnosti, timska atmosfera, razburljivost ali
izziv, sposobnosti, potrošnja energije, razvoj sposobnosti in prijateljstva. Pomembna dejavnika
notranje motivacije sta tudi izziv in kompetentnost, kar se povezuje tudi z občutji uživanja
(Tušak in Tušak, 2003).
Športnik, ki je visoko usmerjen na nalogo, bo na svoj športni uspeh gledal kot na osebni
napredek v spretnostih in sposobnostih glede na vloženi trud. Športnik je orientiran preko
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učenja in izpopolnjevanja naloge. Svoj nastop oceni glede na kriterij, ki si ga je sam postavil,
prejšnjo stopnjo sposobnosti in dosežen napredek (Barić in Horga, 2006). Osredotočen je na
učenje, izboljšanje sposobnosti in izziv ob soočanju z novimi zahtevami aktivnosti (Tušak in
Tušak, 2003). Športnik, ki je usmerjen na ego, bo svoj dosežek ocenil glede na dosežke drugih.
Uspešen bo šele takrat, ko bo boljši od ostalih (Barić in Horga, 2006). Tovrstna orientiranost
predstavlja izrazito tekmovalno motivacijo, pri kateri je zaznan uspeh odvisen od primerjave z
drugimi (Tušak in Tušak, 2003). Vprašalnik orientiranosti k nalogi ali k sebi v športu (TEOSQ;
Duda, Newton, Chi in Fry, 1995), ki temelji na nivojih zaznane kompetentnosti različnih populacij
športnikov, je pokazal, da so posamezniki z večjo orientiranostjo k sebi izkazovali manj nadzora
nad trudom, nižjo samoučinkovitost in višjo anksioznost. Kot najbolj optimalna za uspeh v
športu se je pokazala kombinacija orientiranosti k sebi in k nalogi (Salmela, 2000).
Teorija potrebe po storilnosti govori o dveh motivacijskih stanjih: motivu za doseganje
uspeha (pozitivna storilnostna motivacija) in motivu za izogibanje neuspeha (negativna
storilnostna motivacija) (Tušak in Tušak, 2003). Motivi naj bi se povezovali z dražljaji v okolju in
na ta način spodbudili čustvena stanja, ki izzovejo vedenja približevanja ali izogibanja.
Pomembna je tudi teorija samoučinkovitosti (Bandura in Adams, 1977), ki predstavlja
prepričanje posameznika o tem, kaj lahko doseže z lastnimi sposobnostmi.
V Vprašalnik za ocenjevanje psiholoških konstruktov pri športnikih vključujem motivacijo,
saj je eno ključnih področij v psihologiji športa. Osredotočila sem se na storilnostno motivacijo,
notranjo in zunanjo motivacijo. Avtorji ček liste motečih dejavnikov v športu (Sport Interference
Checklist; Donohue, Silver, Dickens, Covassin in Lancer, 2007) so ugotovili, da se posameznikova
motivacija razlikuje glede na to, ali športnik ocenjuje situacijo treninga oziroma tekme. Van de
Pol in M. Kavussanu (2012) ugotavljata, da se športniki razlikujejo v ciljni orientiranosti glede na
to, ali je šport individualni ali skupinski in glede na situacijo (tekmovanje ali trening).
Orientiranost na nalogo je pozitivno napovedovala trud pri treningu, na tekmovanju pa le v
individualnih športih pri posameznikih, ki so imeli nizko ciljno usmerjenost nase. Prav tako je
orientiranost na nalogo pozitivno napovedovala uživanje pri treningu, na tekmovanju pa le pri
individualnih športih. Orientiranost nase je napovedovala uživanje v tekmovalni situaciji. Pri
individualnih športih se je usmerjenost na nalogo negativno povezovala z anksioznostjo na
tekmovanjih (Van de Pol in Kavussanu, 2012). Zaradi razlik pri dojemanju motivacije na treningu
in tekmi tudi sama v vprašalniku ločim kontekst tekme in treninga.
Samoučinkovitost
Samozaupanje je ena izmed ključnih psiholoških lastnosti, ki so pomembne za uspeh v
športu. Je subjektivna ocena lastnih sposobnosti, ki se včasih ne sklada z dejanskimi
sposobnostmi in znanji športnika (Vičič in Holsedl, 2018). Močno vpliva na športnikovo
uspešnost pri izvajanju nalog v športu, saj večinoma deluje po principu, da če bo močno verjel,
da zmore opraviti neko nalogo, potem jo najverjetneje tudi bo. Samoučinkovitost je lahko trajna
lastnost ali samo trenutno stanje. Tako se lahko zgodi, da športnik, ki večino časa trdno verjame
v svoje sposobnosti, na nekem tekmovanju za trenutek podvomi vase, čemur rečemo, da se mu
je dobro samozaupanje oziroma samoučinkovitost začasno zmanjšalo (Vičič in Holsedl, 2018). Po
drugi strani se lahko zgodi, da športnik, ki ima večino časa težave s samozaupanjem, preseneti
samega sebe in opravi nalogo nad svojimi pričakovanji, kar mu začasno da več samozaupanja
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(Vičič in Holsedl, 2018). Občutja samoučinkovitosti so lahko previsoka, realna ali prenizka.
Prenizka ali previsoka samoučinkovitost ni koristna za uspeh v športu. Za dobro psihološko
pripravljenega športnika v športni psihologiji velja, da ima realno samoučinkovitost, kar pomeni,
da je v skladu z njegovimi dejanskimi sposobnostmi in znanjem.
Da bi športnik lahko občutil samoučinkovitost, mora najprej občutiti uspeh. Če se športnik
sooča s pretežkimi nalogami, je nerealistično pričakovati, da jih bo uspešno opravil. Naloga
trenerja je, da oblikuje tako nalogo, da jo bo športnik zmogel opraviti, in s tem vpliva na njegov
občutek samoučinkovitosti. Občutek samoučinkovitosti se povezuje z motivacijo, namreč
športnik, ki ima izraženo samoučinkovitost, bo motiviran za trdo delo, saj verjame, da mu lahko
uspe. Na drugi strani športnik, ki ne verjame, da mu lahko uspe, tudi ne bo motiviran za
opravljanje treningov. Drugi pomemben dejavnik, ki vpliva na samozaupanje, je mnenje drugih.
Če drugi športnika nenehno kritizirajo, mu poudarjajo, česa ne zna, bo to vplivalo na njegovo
samozaupanje. Prav tako je samozaupanje močno odvisno od splošne samopodobe, saj bo
športnik, ki ima slabo mnenje o sebi na drugih področjih, to kazal tudi na športnem (Vičič in
Holsedl, 2018).
Socialno kognitivna teorija preučuje samoučinkovitost kot zaupanje v lastne sposobnosti,
da uspešno opravimo z dodeljeno nalogo. Pri samoučinkovitosti igrajo pomembno vlogo
pretekle izkušnje, socialni model, socialna prepričanja in psihično vznemirjenje. Teorija
samoučinkovitosti skuša razložiti vedenjske povzročitelje sprememb vedenja, fizioloških in
kognitivnih faktorjev ter okolja, ki delujejo vzajemno (McAuley in Blissmer, 2016).
Visoko samozaupanje se pri športniku kaže tako, da se zaveda lastne vrednosti in ima
realen vpogled v svojo trenutno pripravljenost, nasprotnikov ne precenjuje ali podcenjuje,
sodeluje s trenerjem in je čustveno stabilen (Tušak in Tušak, 2003). Če želimo izboljšati
športnikovo samozaupanje, je bistveno, da mu omogočimo dobre izkušnje in doseganje
uspehov. Za doseganje uspehov pa so pomembni dobro postavljeni cilji, ki niso previsoki,
omogočajo pozitivne izkušnje in so za športnika dosegljivi. Tudi pri samozaupanju velja
optimalna stopnja, pri kateri je športnik najuspešnejši. Ko samozaupanje naraste do neke
optimalne točke, se nastop izboljša, če pa še narašča, se začne slabšati, saj pride v tem primeru
do pretiranega hvalisanja in precenjevanja lastnih spretnosti.
V vprašalnik sem vključila postavke, ki se nanašajo na športnikovo zaupanje v lastne
sposobnosti in pričakovanje uspeha v športu.

Sestava Vprašalnika za ocenjevanje psiholoških konstruktov pri športnikih
Vprašalnik je sestavljen iz 46 postavk, na katere udeleženci odgovarjajo na 5-stopenjski
Likertovi lestvici. Hierarhično strukturo vprašalnika prikazujem na sliki 2. Posamezne postavke se
po ključu vrednotijo v šest lestvic, te so tekmovalna anksioznost, perfekcionizem, izgorelost,
odnos s trenerjem, motivacija in samoučinkovitost. Gre za samoocenjevalni vprašalnik, ki ga
lahko izvedemo individualno ali skupinsko. Vprašalnik je časovno neomejen.
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TEKMOVALNA
ANKSIOZNOST

P1, P4, P5, P18, P23,
P25, P27, P30, P36,
P40

Primer: Noč pred
tekmovanjem spim
nemirno.

PERFEKCIONIZEM

P7, P9, P10, P11, P16,
P22, P24, P26, P28,
P31, P34, P37

Primer: Trener
pričakuje popolnost
pri mojih tekmovanjih.

IZGORELOST

P12, P13, P17, P19,
P33, P41

Primer: V zadnjem
času čutim negativen
odnos do športa.

ODNOS S TRENERJEM

P3, P32, P35,P39, P42,
P46

Primer: Zdi se mi, da
me trener spoštuje.

MOTIVACIJA

P6, P15, P20, P29, P43,
P44, P45

Primer: Treniram zato,
da se sprostim.

SAMOUČINKOVITOST

P2, P8, P14, P21, P38

Primer: Verjamem v
svoje športne
sposobnosti.

VPRAŠALNIK

Slika 2. Hierarhična struktura Vprašalnika za ocenjevanje psiholoških konstruktov pri športnikih.
Rezultat vprašalnika ne daje skupnega dosežka, ampak le povprečne vrednosti na šestih
lestvicah – konstruktih. S tem pridobimo vpogled v izraženost vsakega konstrukta pri športniku.
Višji rezultat na posameznem konstruktu pomeni višjo izraženost merjenega konstrukta. Ključ za
vrednotenje je v prilogi II.
Vprašalnik nima kriterijev in norm, saj ne moremo določiti ustrezne izraženosti konstrukta
za uspeh v športu. Gre namreč za individualno odvisne konstrukte, ki jih športnik skupaj s
športnim psihologom določi in izpopolnjuje. Namen vprašalnika je zgolj preveriti razvejanost
izraženosti konstruktov in določiti morebitno ekstremno izraženost katerega od konstruktov. Na
sliki 3 vidimo, da je pri odnosu s trenerjem vrednost zelo nizka, srednje izstopa tudi
perfekcionizem. V tem primeru bi bil profil udeleženca X določen kot manj ustrezen profil in
napoten na nadaljnjo obravnavo. Za napotitev v obravnavo bi se odločili, v kolikor bi posameznik
na eni lestvici izražal neugodno vrednost.
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Vprašalnik za ocenjevanje psiholoških
konstruktov pri športnikih

Samoučinkovitost
Motivacija
Odnos s trenerjem
Izgorelost
Perfekcionizem
Tekmovalna anksioznost
1

2

3

4

5

M

Slika 3. Prikaz primera profila udeleženca X na šestih konstruktih, izraženih z aritmetičnimi
sredinami.

Namen, cilj in predpostavke magistrske raziskave
Glede na izsledke raziskav lahko rečem, da je za dosego optimalnega psihološkega stanja in
posledično vrhunskega tekmovalnega dosežka pomembno dobro poznavanje lastnih občutkov in
stanj. V samem tekmovalnem kontekstu pridejo do izraza predvsem ustrezni občutki
samozavesti in tekmovalne anksioznosti. V trenažnem procesu pa so pomembni tudi
perfekcionizem, motivacija, izgorelost in odnos s trenerjem. Vsi ti vodijo k ustreznemu razvoju
športnika. Z rednim spremljanjem športnika na omenjenih konstruktih bi lahko športniku
pomagali pri doseganju optimalnega psihološkega stanja pripravljenosti ter mu pomagali,
preden bi zaradi težav na katerem od konstruktov predčasno prekinil športno kariero.
Z magistrsko nalogo želim ozaveščati o pomembnosti športnega psihologa pri delu s
športniki, ki imajo težave, ali športniki, ki želijo svoj vrhunski dosežek še izboljšati. Vprašalnik, ki
ga razvijam, bi lahko služil kot presejalna preizkušnja za iskanje športnikov, ki izkazujejo manj
optimalno psihološko funkcioniranje. Torej je glavni namen mojega magistrskega dela oblikovati
vprašalnik, ki bi z razmeroma majhnim številom postavk dobro izmeril športnikovo
funkcioniranje na šestih glavnih področjih: tekmovalna anksioznost, perfekcionizem, izgorelost,
odnos s trenerjem, motivacija in samoučinkovitost, na podlagi katerih bi lahko ocenili psihološko
stanje športnika in morebitno tveganje za predčasno prekinitev kariere. Želim razviti vprašalnik,
ki bi veljavno in zanesljivo izmeril šest glavnih konstruktov in imel jasno faktorsko strukturo.
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Metoda
Udeleženci
V magistrski raziskavi je bilo udeleženih 179 udeležencev, vendar 19 udeležencev ni dalo
svojih demografskih podatkov. Ostalih 160 udeležencev je bilo povprečno starih 20 let.
Udeleženih je bilo 59 moških in 101 ženska. V vzorec so bili vključeni le športniki, ki se v svoji
športni panogi udeležujejo tekmovanj, saj je v vprašalniku pomemben del postavk vezan na
kontekst tekmovanja. V raziskavi so bile najbolj zastopane športne panoge atletika (n = 43) in
rokomet (n = 42), sledijo ples (n = 13), nogomet (n = 12), gimnastika (n = 11) in odbojka (n = 10).

Pripomočki
Vprašalnik za ocenjevanje psiholoških konstruktov pri športnikih je namenjen ocenjevanju
psihološkega funkcioniranja športnika na šestih konstruktih. S 46 postavkami ocenjuje
konstrukte tekmovalna anksioznost, perfekcionizem, izgorelost, odnos s trenerjem, motivacija in
samoučinkovitost. Vprašalnik je časovno neomejen in se ocenjuje na 5-stopenjski Likertovi
lestvici.
STAI X-1 (kratka različica; Abed, Hall in Moser, 2011; Testen, 2015) je vprašalnik za merjenje
trenutnega emocionalnega stanja posameznika, za katerega so značilna anksiozna občutja.
Sestavljen je iz 6 postavk, ki se ocenjujejo na 5-stopenjski lestvici.
Vprašalnik ciljnih orientacij (TEOSQ; Ames in Nicholls, 1989; Deželak, 2010) je sestavljen iz 13
postavk, na katera športnik odgovarja s 5-stopenjsko lestvico. Meri dva faktorja, orientacijo k
nalogi in orientacijo k sebi.
Vprašalnik RESTQ-76 (lestvica Izgorelost, izčrpanost in lestvica Samučinkovitost; Kellmann in
Kallus, 2001; Auersperger, 2012) je sestavljen iz 77 postavk, ki se ocenjujejo na 7-stopenjski
Likertovi lestvici. Uporabila sem dve podlestvici, in sicer Izgorelost, izčrpanost (4 postavke) in
Samoučinkovitost (4 postavke). Postavke opisujejo športnikovo psihično, čustveno in telesno
stanje ter aktivnost v preteklih treh dneh in nočeh. Koeficient α za lestvico Izgorelost, izčrpanost
je 0,67 in za lestvico Samoučinkovitost 0,78.
Lestvica perfekcionizma (PANPS; Terry-Short, 1995; Rotovnik, 2015) je sestavljena iz 40
postavk, ki merijo negativni in pozitivni perfekcionizem. Odgovarjanje poteka na 5-stopenjski
lestvici. Koeficient α za lestvico perfekcionizma je 0,85.
Lestvica vodenja v športu (LSS; Chelladurai, 1984; Jeromen, 2002), ki je bila razvita za
merjenje vedenja vodje. Tega meri na tri različne načine, za namene svojega magistrskega dela
sem uporabila samo način, ki ugotavlja, kako športniki zaznavajo različna vedenja trenerja.
Odgovarjanje je na 5-stopenjski lestvici pogostosti. Z vprašalnikom dobimo pet dimenzij vedenja
vodje: trening in poučevalno vedenje, demokratično vedenje, avtokratično vedenje, socialno
podpirajoče vedenje in pozitivna povratna informacija.
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Postopek
Sprva sem kontaktirala športna društva in jih povabila k sodelovanju. Ko sem pri športnih
društvih prejela privolitev in soglasja staršev za sodelovanje v magistrski nalogi, sem trenerjem
posredovala vprašalnike, ki so jih razdelili med svoje varovance. Športniki so vprašalnik reševali
na način papir – svinčnik. Preostali del športnikov sem pridobila preko poznanstev in jim
posredovala povezavo do spletne ankete, ki je bila objavljena na spletni strani 1ka. Reševanje ni
bilo časovno omejeno, v povprečju pa so udeleženci porabili 20 minut. Poleg novorazvitega
Vprašalnika za športnike so udeleženci rešili šest vprašalnikov, ki so služili za preverjanje
veljavnosti, in vprašanja o demografskih podatkih. Od udeležencev sem pridobila tudi
informacijo o njihovem najboljšem rezultatu, ki služi za kategoriziranje športnikov v skupine
glede na uspešnost. Po končanem zbiranju podatkov, sem opravila statistične analize v
programu MS Office Excel, IBM SPSS Statistics in Lisrel. Vse hipoteze sem testirala pri 5-odstotni
stopnji alfa napake.
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Rezultati
Najprej bom podala osnovne podatke o vprašalniku v obliki opisnih statistik, sledili bodo
rezultati validacije testa, nato pa psihometrične značilnosti testa in rezultati statističnih analiz
razlik med skupinami.

Opisne statistike Vprašalnika za merjenje psiholoških konstruktov pri športnikih
Opisne statistike so prikazane v tabeli 1. Zaradi majhnega vzorca sem uporabila ShapiroWilkov koeficient normalnosti porazdelitve. Vidimo lahko, da so porazdelitve odgovorov pri
postavkah statistično pomembno odstopale od normalne. Aritmetične sredine odgovorov na
postavke so se gibale med vrednostma 2,16 in 4,05.
Tabela 1. Mere centralne tendence, razpršenosti in mere oblike porazdelitve za postavke (N =
179)
Št. Postavka
M
SD
As
Spl
W
1 Preden začnem s tekmovanjem, razmišljam o
2,70 1,11
0,02 –1,01 0,90
tem, kaj bo trener rekel na moj nastop.
2 Zdi se mi, da sem sposoben/-a doseči dobre
3,94 0,82 –1,27
2,82 0,77
rezultate.
3 Moja komunikacija s trenerjem se mi zdi
3,80 0,91 –0,89
0,92 0,84
ustrezna.
4 Noč pred tekmovanjem spim nemirno.
2,72 1,16
0,20 –0,82 0,91
5 Med tekmovanjem razmišljam o stvareh, ki niso
2,56 1,09
0,32 –0,69 0,90
povezane z mojim nastopom.
6 Treniram zato, da se sprostim.
3,47 1,09 –0,48 –0,37 0,90
7 Nikoli ne smem izpustiti treninga, saj bo to
3,10 1,14 –0,04 –0,93 0,91
vplivalo na moje tekmovalne dosežke.
8 Pričakujem pozitiven izid, tudi če se zdi
3,20 0,97 –0,12 –0,37 0,91
neuspeh neizogiben.
9 Če nekaj ne gre popolno med treningom, sem
2,87 1,06
0,06 –0,69 0,91
razočaran/-a nad celotnim treningom.
10 Navadno ne krivim drugih za svoj neuspeh.
3,98 0,88 –1,05
1,39 0,81
11 Trener pričakuje popolnost pri mojih
3,16 1,08 –0,13 –0,72 0,91
tekmovanjih.
12 Zdi se mi, da v šport vlagam veliko, dobim pa
2,76 1,06
0,24 –0,71 0,90
malo.
13 V zadnjem času čutim negativen odnos do
2,30 1,28
0,65 –0,75 0,85
športa.
14 Verjamem, da zmorem uspešno doseči
3,75 0,95 –1,02
1,03 0,82
postavljene cilje v športu.
15 Treniram zato, ker uživam v treningu.
4,05 0,83 –0,75
0,53 0,83
16 Pred tekmovanjem podvomim v svoj uspeh.
2,78 0,96
0,16 –0,44 0,90
17 Zdi se mi, da na tekmi ne pokažem vsega, kar
3,15 1,07 –0,05 –0,56 0,91
zmorem.
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p
< ,001
< ,001
< ,001
< ,001
< ,001
< ,001
< ,001
< ,001
< ,001
< ,001
< ,001
< ,001
< ,001
< ,001
< ,001
< ,001
< ,001

Št. Postavka
18 Pred tekmovanjem sem vznemirjen/-a, tako da
me moti že najmanjša motnja ali problem.
19 Zadnje čase ne uspem dosegati postavljenih
kriterijev.
20 Tekmujem zato, ker želim biti boljši/-a od
drugih.
21 Med tekmovanjem verjamem v lastne
sposobnosti.
22 Velikokrat nisem zadovoljen/-a s svojimi
dosežki.
23 Med tekmovanjem razmišljam o tem, da se
moram izogibati poškodbam.
24 Zdi se mi, da bom ljudi razočaral/-a, če ne bom
uspešen/-a.
25 Pred tekmovanjem sem sproščen/-a in dobro
razpoložen/-a.
26 Zaskrbljen/-a sem, če nečesa ne naredim
popolno.
27 Zdi se mi, da sem včasih preveč obremenjen/-a
s tem, kakšen vtis bom naredil/-a med
tekmovanjem.
28 Trener mi vedno govori, naj dam več od sebe.
29 Treniram zato, da se izognem neuspehu.
30 Med tekmovanjem sem po navadi zaskrbljen/a, kakšen vtis bom naredil/-a na druge.
31 Trener pričakuje popolnost pri mojih treningih.
32 Zdi se mi, da lahko trenerju zaupam.
33 Od moje udeležbe na tekmovanju se počutim
prekomerno utrujen/-a.
34 Med treningom se zelo razburim, če naredim
napako.
35 Trener mi daje povratno informacijo o moji
pripravljenosti.
36 Pred tekmovanjem me je strah, da se mi bo
nastop ponesrečil.
37 Med treningom razmišljam o svojih
pomanjkljivostih.
38 Verjamem v svoje športne sposobnosti.
39 Zdi se mi, da s trenerjem pri načrtovanju
treningov sodelujeva.
40 Pred tekmovanjem me je strah kritik s strani
občinstva.
41 Čeprav ogromno treniram, se mi pojavljajo
dvomi v lastne sposobnosti.
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M

SD

As

Spl

W

p

2,66

0,97

0,36

–0,37

0,89

< ,001

2,84

1,06

0,23

–0,72

0,90

< ,001

3,02

1,11

0,18

–0,78

0,91

< ,001

3,80

0,90

–0,77

0,60

0,85

< ,001

3,32

0,95

–0,37

–0,46

0,88

< ,001

2,51

1,15

0,50

–0,52

0,89

< ,001

2,82

1,06

0,00

–0,89

0,90

< ,001

3,25

0,95

–0,31

–0,13

0,90

< ,001

3,20

0,95

–0,12

–0,72

0,89

< ,001

3,26

1,00

–0,48

–0,58

0,87

< ,001

2,98
2,69

1,08
1,11

0,06
0,13

–0,66
–0,90

0,91
0,90

< ,001
< ,001

2,83

0,99

0,03

–0,76

0,90

< ,001

3,22
3,73

1,06
1,10

–0,27
–0,68

–0,55
–0,22

0,91
0,87

< ,001
< ,001

2,65

1,01

0,41

–0,19

0,90

< ,001

2,68

0,99

0,05

–0,60

0,90

< ,001

3,63

0,84

–0,65

0,63

0,85

< ,001

3,09

1,04

–0,16

–0,69

0,91

< ,001

3,20

0,99

–0,33

–0,66

0,88

< ,001

3,85

0,87

–0,39

–0,24

0,87

< ,001

3,10

1,13

–0,20

–0,69

0,91

< ,001

2,54

1,07

0,19

–0,96

0,89

< ,001

2,87

0,99

0,34

–0,60

0,89

< ,001

Št.
42
43
44
45

Postavka
Zdi se mi, da me trener spoštuje.
Nimam želje po tekmovanjih.
Treniram zato, ker želim biti najboljši/-a.
Pričakujem, da bom na tekmi dosegel/-a dober
rezultat, ne glede na vložen trud.
46 S trenerjem sva čustveno povezana.

M
3,84
2,16
3,27

SD
0,92
1,13
1,12

As
–0,68
0,78
–0,11

Spl
0,14
–0,06
–0,78

W
0,86
0,85
0,91

p
< ,001
< ,001
< ,001

2,69

1,04

0,37

–0,61

0,89

< ,001

2,37

1,17

0,37

–0,84

0,88

< ,001

Opomba: Standardna napaka za asimetričnost je znašala 0,18, standardna napaka za sploščenost je
znašala 0,36.

Ker nobena postavka ni ustrezala kriterijem normalne porazdelitve, sem za računanje
korelacije uporabila Spearmanov koeficient korelacije. Podatki namreč niso zadostili pogojem za
uporabo Pearsonovega koeficienta korelacije, saj se niso porazdeljevali normalno.
Izračunala sem korelacije med postavkami, ki so bile srednje visoke. Najnižja korelacija med
postavkami je znašala 0,000, najvišja korelacija pa 0,664.

Validacija Vprašalnika za ocenjevanje psiholoških konstruktov pri športnikih
Analiza strukture vprašalnika
Konfirmatorna faktorska analiza
S konfirmatorno faktorsko analizo sem želela preveriti šestfaktorski model oziroma obstoj
šestih konstruktov, ki sem jih merila z vprašalnikom. Za preverjanje modela sem uporabila
metodo najmanjših kvadratov. Vrednost χ2(974) = 3425,34, p = ,000, RMSEA = 0,119 (meje 90
odstotnega intervala zaupanja so znašale od 0,114 do 0,123) in NFI = 0,379 so pokazatelji, da so
podatki statistično pomembno odstopali od predpostavljenega modela s šestimi faktorji.
Eksploratorna faktorska analiza
Z eksploratorno faktorsko analizo sem želela odkriti latentno strukturo vprašalnika, saj so
rezultati konfirmatorne faktorske analize pokazali, da je šestfaktorska struktura nesprejemljiva.
Za odločitev o številu izločenih faktorjev sem najprej naredila graf drobirja, ki je eden izmed
načinov pri določanju števila izločenih faktorjev. Glede na graf drobirja, ki ga prikazujem na sliki
4, se mi je zdelo smiselno, da izločim tri faktorje. Čeprav je imelo prvih 13 faktorjev lastno
vrednost višjo od 1 in so pojasnili skupaj 57 % skupne variance, se mi je zdelo smiselno, da
izločim prve tri faktorje, ki so na grafu vidno izstopali od ostalih.
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Slika 4. Graf drobirja vseh izločenih faktorjev.
Za preverjanje prileganja modelu sem uporabila metodo posplošenih najmanjših kvadratov
in rotacijo promax. Dobljene nasičenosti posameznih postavk s pripadajočim faktorjem so
prikazane v tabeli 2.
Kriterij višine nasičenosti, pod katero bi izločila postavko, sem določila na vrednost 0,32.
Razlika med dvema nasičenostma pa je morala biti najmanj 0,20, da sem jo štela k
posameznemu faktorju. Postavke, ki niso ustrezale tem kriterijem, sem v tabeli 2 zapisala s
poudarjenim tiskom.
Tabela 2. Nasičenost postavk s faktorji po rotaciji
Postavka
F1
F2
F3
P30
0,791
0,068
0,100
P40
0,744
0,079 –0,054
P41
0,707
0,029 –0,042
P24
0,669 –0,010
0,124
P36
0,663
0,117 –0,070
P27
0,662
0,068
0,169
P17
0,641
0,023 –0,098
P16
0,573 –0,061 –0,156
P1
0,571
0,195 –0,024
P19
0,552 –0,148 –0,190
P26
0,537
0,134
0,189
P18
0,510
0,040 –0,105
P22
0,486
0,149 –0,075
P37
0,485
0,059
0,095
P9
0,447
0,002
0,228
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Postavka
P4
P28
P34
P12
P7
P29
P33
P25
P5
P32
P42
P3
P35
P39
P13
P15
P43
P6
P2
P46
P38
P10
P23
P11
P31
P44
P20
P21
P14
P45
P8

F1
0,418
0,417
0,412
0,401
0,371
0,366
0,334
–0,293
0,256
0,095
0,171
–0,012
0,132
0,154
0,401
–0,153
0,189
0,186
–0,141
0,266
–0,294
–0,091
0,192
0,025
0,137
0,091
–0,069
–0,245
–0,104
0,023
0,081

F2
0,093
–0,071
–0,124
–0,259
0,227
–0,106
–0,192
0,103
–0,053
0,880
0,851
0,680
0,592
0,553
–0,442
0,437
–0,373
0,352
0,346
0,346
0,324
0,283
0,268
–0,092
–0,090
–0,043
–0,147
0,236
0,283
–0,128
0,082

F3
0,021
0,240
0,318
0,027
0,232
0,235
0,097
0,208
–0,094
–0,047
–0,109
–0,178
0,110
–0,083
0,110
0,000
–0,292
–0,222
0,255
–0,036
0,306
–0,129
–0,090
0,800
0,783
0,618
0,601
0,421
0,290
0,281
0,274

Model s tremi faktorji je pojasnil 33 % skupne variance in 41 % skupne variance, ko sem
izločila neustrezne postavke, torej se je z izločitvijo neustreznih postavk zvišal odstotek
pojasnjene variance. Ugotovljeni χ2(900) je znašal 990,632 (p = ,019), ko sem izločila neustrezne
postavke, pa je χ2(250) znašal 339,243 (p<= ,001). Statistično pomembna vrednost χ2 kaže na
neustrezno prileganje modelu. Ker pa je ta vrednost močno pod vplivom velikosti vzorca (Avsec
in Kavčič, 2012), je bila statistična pomembnost te vrednosti pričakovana in ne odraža nujno
slabega prileganja. Vrednost RMSR mora biti čim bližje nič, da nakazuje na plavzibilnost modela
(Bucik, 2003). V merskem modelu z vsemi postavkami je vrednost RMSR znašala 0,067, v modelu
z izločenimi postavkami pa 0,059, kar je nekoliko ustreznejša vrednost.
V tabeli 3 so prikazane nasičenosti ustreznih (tj. neizločenih) postavk s posameznim
faktorjem po rotaciji. Vse vrednosti dosegajo kriterij o višini nasičenosti in razliki med dvema
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nasičenostma, razen postavka P9, ki ne dosega kriterija o razliki med dvema nasičenostma, saj je
razmeroma visoko nasičena tako s prvim kot tudi tretjim faktorjem.
Tabela 3. Nasičenost ustreznih postavk s faktorji po rotaciji
Postavka
F1
F2
F3
P30
,762
,020
,109
P40
,760
,018
–,097
P41
,684
,006
–,039
P36
,668
,001
–,101
P24
,662
–,040
,155
P27
,640
,026
,141
P17
,629
–,039
–,123
P16
,578
–,117
–,128
P19
,548
–,175
–,186
P1
,540
,110
–,005
P26
,504
,076
,202
P18
,493
–,028
–,076
P22
,468
,105
–,049
P37
,439
,014
,070
P9
,394
–,014
,234
P4
,373
,048
,044
P42
,102
,874
–,068
P32
–,023
,825
,026
P3
–,043
,674
–,156
P35
,034
,588
,157
P39
,079
,492
–,043
P15
–,183
,364
,000
P11
–,057
–,016
,836
P31
,060
–,010
,810
P44
,042
,005
,576
P20
–,106
–,059
,565
Prvi faktor se je najvišje povezoval s postavkami, ki so se nanašale na strahove športnika
pred in med tekmovanjem, dvome v lastne sposobnosti, strah pred kritikami, razočaranje ob
neizpolnitvi pričakovanj publike in pomembnih drugih. V prvi faktor so bile vključene postavke,
ki so merile tekmovalno anksioznost, negativne vidike perfekcionizma in izgorelost. Glede na
postavke bi prvi faktor lahko poimenovala »negativni vidiki v športu«, saj je zajemal vse
postavke, ki so se nanašale na strahove in slabosti, s katerimi se srečujejo športniki.
Drugi faktor se je najvišje povezoval s postavkami, ki so se nanašale na dobro sodelovanje s
trenerjem in motivacijo. Drugi faktor sem poimenovala »pozitivni vidiki v športu«, saj je zajemal
postavke o pozitivnem sodelovanju s trenerjem in notranjo motivacijo za ukvarjanje s športom.
Tretji faktor se je nanašal na perfekcionizem (predvsem obremenjenost s popolnostjo) ter
zunanjo motivacijo (usmerjeno v uspehe in konkurenco). V tretjem faktorju so bile postavke, ki
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zajemajo občutke v zvezi s trenerjevim pričakovanjem popolnosti, usmerjenostjo v druge,
konkurenco in željo po biti najboljši. Poimenovala sem ga »tekmovalna motivacija –
tekmovalnost«.
Rezultati eksploratorne faktorske analize so bili vsebinsko smiselni, po izločitvi neustreznih
postavk se je tudi odstotek pojasnjene variance zvišal.
Ob ohranitvi ustreznih postavk in delitve v tri lestvice bi profil udeleženca X izgledal tako,
kot ga prikazuje slika 5. Na sliki vidno izstopa razlika med negativnimi in pozitivnimi vidiki, kar bi
pomenilo, da posameznik občuti več pozitivnih vidikov kot negativnih, tekmovalna motivacija je
nizko izražena, kar bi bila tema, s katero bi se ukvarjal športni psiholog.

Lestvica

Tekmovalna motivacija – tekmovalnost

Pozitivni vidiki

Negativni vidiki

1

2

3

4

5

M

Slika 5. Profila udeleženca X z aritmetičnimi sredinami na treh lestvicah.
Konvergentna veljavnost vprašalnika
V tem podpoglavju bom predstavila lestvice Vprašalnika za ocenjevanje psiholoških
konstruktov pri športnikih v odnosu do drugih vprašalnikov za merjenje psiholoških konstruktov.
Dobljeni rezultati, prikazani v tabeli 4, nam povejo, v kolikšni meri naš vprašalnik korelira z že
obstoječimi vprašalniki za merjenje psiholoških konstruktov, ki sem jih vključila v vprašalnik.
Ker so bili vprašalniki za preverjanje konvergentne veljavnosti predhodno izbrani glede na
konstrukte, ki sem jih želela meriti z Vprašalnikom za ocenjevanje psiholoških konstruktov pri
športnikih, prikazane korelacije lahko opredelimo kot zelo nizke. S konfirmatorno faktorsko
analizo sem namreč ugotovila, da šestfaktorska struktura ne zdrži, in sem se z eksploratorno
faktorsko analizo odločila za trifaktorski model. Verjetno so zato, ker nobeden od treh faktorjev
ne vsebuje čistih konstruktov, kot sem jih predvidevala, tudi korelacije z že obstoječimi
vprašalniki nizke. Korelacije lestvic z izločenimi postavkami so podobne kot pri lestvicah z vsemi
postavkami.
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Tabela 4. Korelacijska matrika merjenih konstruktov
Lestvice z vsemi
postavkami
1
2
3
Vprašalnik STAI X–1
Anksioznost
–,07
,11
–,17*
Lestvica perfekcionizma
Pozitivni perfekcionizem
–,11
,06
,04
Negativni perfekcionizem
,01
,05
–,16*
Vprašalnik ciljnih orientacij
Orientacija k sebi
–,11
–,07
,02
Orientacija k nalogi
,01
,01
,12
Lestvica vodenja v športu
Trening in poučevalno
,05
,15*
,09
vedenje
Demokratično vedenje
,05
,10
,17*
Avtokratično vedenje
–,16
,01
–,01
Socialno podpirajoče
–,03
,10
,12
vedenje
Pozitivna povratna
–,03
,09
,09
informacija
Vprašalnik RESTQ–76
Izgorelost, izčrpanost
,16*
,01
–,16*
Samoučinkovitost
–,09
–,09
,15*

Lestvice z izločenimi
postavkami
1
2
3
–,06

,06

–,13

–,11
,04

,09
,04

,06
–,11

–,08
–,01

–,04
–,02

–,02
,14

,05

,11

,07

,07
–,12

,05
,01

,13
–,07

–,02

,07

,10

–,02

,08

,10

,19*
–,08

–,03
–,11

–,11
,11

Opomba: 1 = lestvica Negativni vidiki, 2 = lestvica Pozitivni vidiki, 3 = lestvica Tekmovalna motivacija –
tekmovalnost.
* p < 0,05.
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Psihometrična analiza Vprašalnika za merjenje psiholoških konstruktov pri
športnikih
Izvedla sem analizo postavk, saj me je zanimalo, ali imajo postavke ustrezen koeficient
diskriminativnosti in indeks težavnosti. Prav tako sem preverila še korelacije med lestvicami in
notranjo konsistentnost lestvic. Rezultate omenjenih psihometričnih analiz prikazujem v
nadaljevanju.
Analiza postavk
Tabela 5. Indeksi težavnosti in koeficienti diskriminativnosti postavk ter njihov interval zaupanja
Lestvice z izločenimi
Lestvice z vsemi postavkami
postavkami
Postavka
It r(iT)s 95 % IZsm 95 % IZzm
r(iT)s 95 % IZsm 95 % IZzm
P1
P4
P5
P7
P9
P12
P16
P17
P18
P19
P22
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P33
P34
P36
P37
P40
P41

0,42
0,43
0,39
0,53
0,47
0,44
0,44
0,54
0,41
0,46
0,58
0,45
0,44
0,55
0,57
0,50
0,42
0,46
0,41
0,42
0,52
0,55
0,39
0,47

0,46
0,38
0,23
0,29
0,45
0,47
0,55
0,59
0,48
0,53
0,40
0,63
0,29
0,47
0,62
0,42
0,34
0,69
0,37
0,46
0,58
0,40
0,63
0,63

Negativni vidiki
0,33
0,57
0,24
0,50
0,09
0,37
0,15
0,42
0,33
0,56
0,34
0,57
0,43
0,64
0,48
0,68
0,35
0,58
0,41
0,63
0,27
0,51
0,53
0,71
0,15
0,42
0,35
0,58
0,52
0,70
0,30
0,54
0,21
0,47
0,60
0,76
0,24
0,49
0,33
0,57
0,47
0,67
0,27
0,52
0,53
0,71
0,53
0,71

0,48
0,34

0,35
0,21

0,58
0,47

0,42

0,29

0,53

0,57
0,59
0,46
0,51
0,43
0,63

0,46
0,49
0,34
0,39
0,30
0,53

0,66
0,68
0,57
0,61
0,54
0,71

0,49
0,60

0,37
0,50

0,59
0,69

0,67

0,58

0,74

0,62
0,39
0,64
0,62

0,52
0,26
0,54
0,53

0,70
0,51
0,72
0,71

0,56

0,45

0,65

Pozitivni vidiki
P2
P3

0,73
0,70

0,35
0,55

0,21
0,44

0,47
0,65
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Lestvice z vsemi postavkami
Postavka

It r(iT)s

P6
P10
P13
P15
P23
P32
P35
P38
P39
P42
P43
P46

0,62
0,75
0,67
0,76
0,38
0,68
0,66
0,71
0,53
0,71
0,71
0,34

P8
P11
P14
P20
P21
P31
P44
P45

0,55
0,54
0,69
0,51
0,70
0,55
0,57
0,42

95 % IZsm

95 % IZzm

Lestvice z izločenimi
postavkami
r(iT)s 95 % IZsm 95 % IZzm

0,28
0,14
0,41
0,25
0,10
0,38
0,45
0,32
0,56
0,49
0,37
0,60
0,37
0,24
0,09
0,37
0,63
0,54
0,71
0,67
0,54
0,42
0,63
0,54
0,40
0,27
0,52
0,48
0,36
0,59
0,45
0,63
0,53
0,71
0,70
0,35
0,22
0,48
0,22
0,08
0,36
Tekmovalna motivacija – tekmovalnost
0,28
0,13
0,40
0,55
0,34
0,57
0,58
0,27
0,12
0,39
0,45
0,27
0,51
0,52
0,35
0,19
0,45
0,54
0,33
0,57
0,59
0,49
0,30
0,54
0,55
0,25
0,10
0,37

0,24

0,49

0,58
0,43

0,75
0,64

0,33
0,62

0,56
0,77

0,36

0,59

0,32

0,55

0,37
0,34

0,59
0,57

Opomba: It – indeks težavnosti, r(iT)s – koeificent diskriminativnosti, 95 % IZsm – spodnja meja intervala
zaupanja, 95 % IZzm – zgornja meja intervala zaupanja.

V tabeli 5 so prikazani koeficienti diskriminativnosti, ki so bili izračunani s popravkom za
prekrivanje, da njihove vrednosti ne bi bile precenjene. Kot mejo ustrezne diskriminativnosti
sem vzela vrednost 0,30. Vse vrednosti pod to mejo sem zapisala s poudarjenim tiskom in sem
jih upoštevala kot neustrezne. S koeficientom diskriminativnosti ugotavljamo, v kolikšni meri
postavka meri isto kot lestvica na vprašalniku. Neustrezne koeficiente diskriminativnosti sem
obširneje komentirala kasneje, in sicer ločeno po lestvicah.
Indeksi težavnosti, ki so prikazani v tabeli 5, so variirali od vrednosti 0,34 do 0,76.
Pomembna je pazljivost pri interpretaciji indeksa težavnosti pri vprašalnikih s stopnjevanimi
odgovori. Težka postavka (vrednosti blizu 0) je tista, pri kateri je potrebna visoka izraženost
merjene lastnosti, da se bo posameznik z njo strinjal (Ferrando, 2008). Na drugi strani pa je
lahka postavka (vrednosti blizu 1) tista, ki ne zahteva visoko izražene merjene lastnosti, da se bo
posameznik z njo strinjal. Porazdelitev postavk po lestvicah je bila različna glede na indekse
težavnosti, vendar nobena lestvica ni vsebovala izjemno težke ali lahke postavke.
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Opisne statistike in korelacije med lestvicami
Pred računanjem korelacij sem preverila še porazdelitev odgovorov na lestvicah, rezultati
so prikazani v tabeli 6. Porazdelitev dosežkov na lestvicah Negativni vidiki, Pozitivni vidiki in
Tekmovalna motivacija – tekmovalnost glede na p-vrednost ni statistično značilno odstopala od
normalne (vrednost p je bila višja od 0,05).
Tabela 6. Mere centralne tendence, razpršenosti in mere oblike porazdelitve za lestvice
Lestvice z vsemi postavkami
Lestvice z izločenimi postavkami
Lestvica
M SD As
Spl W p
M
SD As
Spl W p
Negativni vidiki 2,88 ,55 –,08 –,50 ,99 ,33
2,93
,62 –,06 –,40 ,99 ,46
Pozitivni vidiki
3,56 ,53 –,09 ,13 ,99 ,61
3,69
,67 –,48 ,21 ,97 ,00
Tekmovalna
motivacija –
3,26 ,59 –,15 ,36 ,99 ,14
3,17
,83 –,23 –,01 ,98 ,02
tekmovalnost
Opomba: Standardna napaka za asimetričnost je znašala 0,18, standardna napaka za sploščenost je
znašala 0,36.

Tabela 7. Korelacijska matrika merjenih lestvic
Lestvice z vsemi postavkami
Negativni vidiki Pozitivni vidiki
Pozitivni vidiki
–,276**
Tekmovalna motivacija
,078
,084
– tekmovalnost

Lestvice z izločenimi postavkami
Negativni vidiki Pozitivni vidiki
–,185*
,077

–,023

* p < 0,05, ** p < 0,01.

Korelacije med lestvicami, prikazane v tabeli 7, so bile nizke. Za računanje korelacij med
lestvicami z vsemi postavkami sem uporabila Pearsonov koeficient. Korelacije med lestvicami z
izločenimi neustreznimi postavkami pa sem izračunala s Spearmanovim koeficientom. Lestvici
Negativni vidiki in Pozitivni vidiki sta negativno korelirali. Korelacija je bila statistično
pomembna, za razliko od njunih korelacij z lestvico Tekmovalna motivacija, ki nista bili
statistično pomembni. Korelacija med lestvicama Pozitivni vidiki in Tekmovalna motivacija –
tekmovalnost je bila v prvem primeru pozitivna, v drugem pa negativna. V primeru z izločenimi
postavkami so lestvice bolj enoznačno opredeljevale merjeni konstrukt in so morda zato nižje
korelirale med sabo. V lestvici Pozitivni vidiki so bile vključene postavke, ki so se nanašale na
kvaliteten odnos s trenerjem, v lestvici Tekmovalna motivacija – tekmovalnost pa postavke, ki so
se nanašale na trenerjeva pričakovanja popolnosti in pričakovanja biti najboljši.
Notranja konsistentnost lestvic
Vprašalnik ne daje končnega sumarnega dosežka, zato računanje interne zanesljivosti testa
kot celote ni smiselno. Izračunala sem Guttmanov koeficient λ2 in Cronbachov koeficient α za
vsako lestvico posebej, tako sem tudi komentirala ustreznost postavk ločeno po lestvicah.
Zanimalo me je tudi, koliko se je koeficient notranje konsistentnosti povečal, ko sem postavke z
neustreznim koeficientom diskriminativnosti izločila iz vprašalnika.
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Negativni vidiki
Guttmanov koeficient λ2 je znašal 0,892, za lestvico z izločenimi neustreznimi postavkami pa
0,884. Cronbachov koeficient α je znašal 0,888, za lestvico z izločenimi neustreznimi postavkami
pa 0,881.
Tabela 8. Sprememba zanesljivosti ob izločitvi postavke
Postavka
α brez postavke
Lestvica z vsemi Lestvica z izločenimi
postavkami
postavkami
P1
,884
,876
P4
,887
,882
P5
,890
P7
,889
P9
,885
,878
P12
,884
P16
,882
,872
P17
,881
,871
,876
P18
,884
,875
P19
,883
,878
P22
,886
,869
P24
,880
P25
,888
,875
P26
,884
,871
P27
,880
P28
,885
P29
,887
,868
P30
,879
P33
,886
P34
,884
,870
P36
,881
,879
P37
,886
,869
P40
,880
,870
P41
,880
Kot je razvidno iz tabele 5, so imele tri postavke koeficient diskriminativnosti nižji od
vrednosti 0,30. To so bile postavke P5, P7 in P25, pri katerih je tudi prišlo do majhnega
povečanja koeficienta α ob njihovi izločitvi (tabela 8), zato bi vse tri postavke izločila. V lestvici z
izločenimi postavkami, ki temelji na ustreznih faktorskih nasičenostih postavk (tabela 3), so
izločene tudi tri omenjene postavke. Postavka P5 (Med tekmovanjem razmišljam o stvareh, ki
niso povezane z mojim nastopom) je imela neustrezen koeficient diskriminativnosti, ker je bila
mogoče dvoumna za razumevanje in so jo udeleženci razumeli drugače, kot sem pričakovala.
Motnje pozornosti, beganje misli, skrbi in strahovi so dejavniki, ki sem jih želela zajeti s to
35

postavko in na ta način oceniti enega izmed dejavnikov anksioznosti. Glede na slabo
diskriminativnost je ta postavka bolj primerna za ocenjevanje pozornosti ali koncentracije.
Predlog za izboljšanje te postavke bi bil tak, da se natančno opiše stvari, ki niso povezane s
posameznikovim nastopom (npr. Med tekmovanjem razmišljam o šoli, počitnicah, kosilu in
ostalih stvareh, ki niso povezane z mojim nastopom). Tudi postavka P7 (Nikoli ne smem izpustiti
treninga, saj bo to vplivalo na moje tekmovalne dosežke) se je izkazala kot slab predstavnik
merjene lastnosti, saj je imela nizek koeficient diskriminativnosti. Glede na to, da je lestvica
merila negativne vidike, s katerimi se športnik sooča, ta postavka ni bila neposredni pokazatelj
negativnih vidikov v športu. Postavka je bila nekoliko dvoumna za razumevanje. Udeleženci so jo
lahko razumeli kot logično zaporedje, da je potrebno redno trenirati, če želiš dosegati dobre
tekmovalne rezultate. Prav s terminom »nikoli« pa sem želela poudariti, da se postavka nanaša
na neprilagojeni perfekcionizem, ki lahko privede do negativnih posledic v športu. Postavko bi
bilo potrebno popraviti tako, da bi bila nedvoumna (npr. Na vsakem treningu moram biti
prisoten/-a, sicer bom zagotovo imel/-a slabše tekmovalne dosežke). Poleg postavk P5 in P7 je
bila slabo diskriminativna tudi postavka P25 (Pred tekmovanjem sem sproščen/-a in dobro
razpoložen/-a) in je edina postavka lestvice, ki se vrednoti obrnjeno. V postavki sta opisani dve
situaciji, ki sta lahko za posameznika nezdružljivi. Če je posameznik pred tekmovanjem sproščen,
še ne pomeni, da je dobro razpoložen in obratno. Morda je to prispevalo k temu, da je bila
postavka slab predstavnik merjene lastnosti. Preoblikovala bi jo tako, da bi opisovala zgolj eno
situacijo (npr. Pred tekmovanjem se smejim, pogovarjam s prijatelji in se na splošno počutim
sproščeno).
Pozitivni vidiki
Guttmanov koeficient λ2 je znašal 0,802, za lestvico z izločenimi neustreznimi postavkami pa
0,801. Cronbachov koeficient α je znašal 0,791, za lestvico z izločenimi neustreznimi postavkami
pa 0,792.
Na lestvici Pozitivni vidiki so imele štiri postavke slab koeficient diskriminativnosti, kar je
razvidno iz tabele 5. Iz tabele 9 je razvidno, koliko bi se koeficient α povečal, če bi postavko
izločili. Neustrezna je bila postavka P6 (Treniram zato, da se sprostim), saj je bila morda težje
razumljiva in so jo različne starostne skupine različno razumele. Pri mlajših udeležencih je bilo
vprašljivo razumevanje besede »sprostitev«, pri starejših udeležencih, ki so v trenažnem
procesu pogosto izpostavljeni težjim fizičnim naporom, pa je vprašljivo dojemanje treninga v
smislu sprostitve. Ob izločitvi te postavke iz lestvice se koeficient α ne bi povečal; če bi jo
ohranila v lestvici, bi bila potrebna popravka (v npr. Treniram zato, ker trening pozitivno vpliva
na moje počutje). Neustrezen koeficient diskriminativnosti ima tudi postavka P10 (Navadno ne
krivim drugih za svoj neuspeh). Postavka je bila težko razumljiva, saj skupaj z odgovorom »Ne
strinjam se« vsebuje dvojno nikalnico in je manj natančno definirana, saj si lahko termin
»navadno« vsak razlaga po svoje. Vse ostale postavke se nanašajo na pozitivne vidike v športu,
razen postavka P10, ki morda bolj spada h kateremu drugemu konstruktu, ki zajema npr.
odgovornost ali lokus kontrole. Zaradi neustreznega koeficienta diskriminativnosti bi jo izločila iz
lestvice, čeprav se koeficient α ob njeni izločitvi ni povečal. Koeficient zanesljivosti se je skromno
povečal, če sem izločila postavko P23 (Med tekmovanjem razmišljam o tem, da se moram
izogibati poškodbam). Čeprav je postavka natančno opredeljena, ni bila dober predstavnik
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konstrukta, ki sem ga merila. Preostale postavke se nanašajo na pozitivne vidike v športu, za
razliko od postavke P23, ki je edina postavka, ki se je nanašala na poškodbe. Morda je imela
zaradi tega nižji koeficient diskriminativnosti in ni spadala k lestvici Pozitivni vidiki. Zaradi
neustreznosti postavke bi jo izločila iz lestvice. Po izločitvi te postavke se koeficient zanesljivosti
poveča na 0,795. Ob izločitvi postavke P46 (S trenerjem sva čustveno povezana) se je
Cronbachov α povečal na 0,796. Pri tej postavki je bilo problematično to, da zaradi besedne
zveze »čustveno povezana« zveni preveč intimno, kar so si lahko udeleženci narobe razlagali.
Ker je postavka bila slab predstavnik merjenega konstrukta, bi jo izločila iz lestvice. Vse
omenjene neustrezne postavke, so bile izločene iz lestvice tudi na podlagi višine nasičenosti s
faktorjem in razlik v nasičenosti med faktorji (tabela 3).
Tabela 9. Sprememba zanesljivosti ob izločitvi postavke
Postavka
α brez postavke
Lestvica z vsemi Lestvica z izločenimi
postavkami
postavkami
P2
,783
P3
,768
,757
P6
,790
P10
,790
P13
,776
P15
,773
,795
P23
,795
P32
,757
,726
P35
,770
,762
P38
,779
P39
,772
,789
P42
,762
,724
P43
,784
P46
,796
Tekmovalna motivacija – tekmovalnost
Guttmanov koeficient λ2 je znašal 0,727, za lestvico z izločenimi neustreznimi postavkami pa
0,770. Cronbachov koeficient α je znašal 0,707, za lestvico z izločenimi neustreznimi postavkami
pa 0,763.
V tabeli 10 so prikazani koeficienti α, če postavko izločimo iz lestvice. Neustrezen koeficient
diskriminativnosti je imela postavka P8 (Pričakujem pozitiven izid, tudi če se zdi neuspeh
neizogiben). Postavka je bila težja za razumevanje in nenatančno opredeljena (kje pričakujem
pozitiven izid). Smiselno se mi je zdelo, da jo izločim iz vprašalnika. Postavka je slab predstavnik
merjene lastnosti, saj se vse ostale postavke nanašajo na tekmovalno motivacijo oziroma željo
po uspehu in biti najboljši, za razliko od postavke P8, ki se bolj nanaša na optimizem. Postavka
P14 (Verjamem, da zmorem uspešno doseči postavljene cilje v športu) je slab predstavnik
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merjene lastnostni, saj se vse ostale postavke nanašajo na pričakovanje popolnosti in biti
najboljši, postavka P14 pa je predpostavljala, da je posameznik sposoben doseči cilje, ni pa
specifično opredeljeno, da je cilj biti najboljši. Čeprav se ob izločitvi te postavke koeficient
zanesljivosti ni povečal, bi jo vseeno izločila iz lestvice. Prav tako kot postavki P8 in P14 je bila
slab predstavnik merjene lastnosti tudi postavka P45 (Pričakujem, da bom na tekmi dosegel/-a
dober rezultat, ne glede na vložen trud). Postavka je bila težja za razumevanje, saj je
kompleksno zastavljena. Menim, da bi bila postavka bolj razumljiva, če bi jo preoblikovala (npr.
Ne glede na to, koliko se potrudim, na tekmi bom v vsakem primeru dosegel/-a dober rezultat).
Ker je lestvica merila tekmovalno motivacijo, bi postavko izločila, saj ne opisuje tekmovalnega
vedenja, temveč optimizem, kot že omenjena postavka P8. Omenjene tri postavke, ki so imele
neustrezen koeficient diskriminativnosti, so bile izločene iz lestvice tudi na podlagi višine
nasičenosti s faktorjem in razlik v nasičenosti med faktorji (tabela 3).
Tabela 10. Sprememba zanesljivosti ob njihovi izločitvi
Postavka
α brez postavke
Lestvica z vsemi Lestvica z izločenimi
postavkami
postavkami
P8
,703
P11
,644
,695
P14
,704
P20
,667
,730
P21
,688
P31
,646
,690
P44
,657
,713
P45
,711
Novo obliko vprašalnika z izločenimi postavkami prilagam v prilogo III.

Analiza statističnih razlik med skupinami
Razlike med spoloma
Zanimalo me je, ali se rezultati na vprašalniku razlikujejo glede na spol. Najprej bi bilo
potrebno narediti analizo merske invariantnosti po spolu, vendar je vzorec premajhen, da bi to
lahko naredila. Zato je potrebno dobljene rezultate interpretirati s previdnostjo. Naredila sem
neparametrični test za dva neodvisna vzorca, saj podatki niso zadostili pogojem uporabe t-testa.
Izkazalo se je, da sem lahko pri lestvicah Negativni vidiki in Pozitivni vidiki sprejela ničelno
hipotezo, ki pravi, da se porazdelitev dosežkov med skupinama ne razlikuje. Kot je razvidno iz
tabele 11, so se na lestvici Tekmovalna motivacija – tekmovalnost moški in ženske v mojem
vzorcu statistično pomembno razlikovali glede na dosežek na tej lestvici. Rezultati so bili
primerljivi glede na lestvice z vsemi postavkami in lestvice z izločenimi postavkami.
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Tabela 11. Rezultati neparametričnega testa razlik v dosežkih moških in žensk na posameznih
lestvicah
Lestvice z vsemi
Lestvice z izločenimi
postavkami
postavkami
Mann-Whitney U
p
Mann-Whitney U
p
Negativni vidiki
2434,50
,246
1891,50
,101
Pozitivni vidiki
2654,00
,237
2138,00
,177
Tekmovalna motivacija
1547,50
,001
1698,00
,004
– tekmovalnost
Razlike med športniki glede na uspešnost
Bolj kot razlike med spoloma me je zanimalo, ali se pokažejo razlike glede na uspešnost
športnika. Za ugotavljanje razlik med športniki glede na uspešnost sem naredila neparametrični
test za več neodvisnih vzorcev, in sicer Kruskal-Wallisov test. Športnike sem glede na odgovor na
vprašanje: »Kateri je vaš največji dosežek v športu?« kategorizirala v tri skupine. V prvo skupino
sem vključila odgovore, ki so se nanašali na udeležbo na mednarodnem tekmovanju in uspehe
na najvišjem nivoju tekmovanj, v drugo skupino spadajo vsi odgovori, ki so kazali na uspešnost
na državnem nivoju, v tretjo skupino pa sem zajela vse ostale odgovore, ki niso bili vezani na
dosežek v športu, ampak na druge koristi, ki jih ukvarjanje s športom prinaša (dobro počutje,
sproščenost …).
Tabela 12. Rezultati neparametričnega testa za več neodvisnih vzorcev
Lestvice z vsemi
postavkami
KruskalPovprečni Wallisov
rang
H
p
Uspešnost
N df
54,98
2,91
Negativni vidiki mednarodna 30
56 2
44,48
,23
državna
10
51,55
drugo
55,63
2,66
Pozitivni vidiki
mednarodna 34
57 2
47,40
,26
državna
11
59,95
drugo
Tekmovalna
motivacija –
mednarodna 34
57,81
4,14
tekmovalnost
2
,13
državna
57
46,24
drugo
11
59,27

Lestvice z izločenimi
postavkami
KruskalPovprečni Wallisov
rang
H
p
56,11
46,39
2,66
,26
55,40
53,50
48,46
1,93
,38
61,09
59,66
5,39
46,02
59,86

Kot je razvidno iz tabele 12, na nobeni lestvici ni prišlo do statistično pomembnih razlik
med bolj ali manj uspešnimi športniki. Pri lestvici Tekmovalna motivacija – tekmovalnost z
izločenimi postavkami je bila vrednost p nižja kot pri lestvici z vsemi postavkami, kar nakazuje,
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,07

da bi se športniki lahko statistično pomembno razlikovali med sabo glede na uspešnost na tej
lestvici.
Razlike med športniki glede na športno panogo – individualni in ekipni športi
Z neparametričnim testom za dva neodvisna vzorca sem preverila razlike med športniki iz
individualnih športov in ekipnih športov (tabela 13). Do statistično pomembnih razlik v
porazdelitvi dosežkov je prišlo na lestvici Pozitivni vidiki in na lestvici Tekmovalna motivacija –
tekmovalnost. To pomeni, da so se na omenjenih lestvicah športniki iz individualnih športov
razlikovali od športnikov iz ekipnih športov. Individualni športniki so se višje ocenjevali na lestvici
Pozitivni vidiki, ekipni športniki pa na lestvici Tekmovalna motivacija – tekmovalnost. Rezultati,
dobljeni pri lestvicah z vsemi postavkami in pri lestvicah z izločenimi postavkami, so se skladali.
Tabela 13. Rezultati neparametričnega testa razlik med individualnimi in ekipnimi športniki na
posameznih lestvicah
Lestvice z vsemi
Lestvice z izločenimi
postavkami
postavkami
Mann-Whitney U p
Mann-Whitney U p
Negativni vidiki
2008,00
,67
1956,50
,67
Pozitivni vidiki
1706,50
,05
1586,50
,01
Tekmovalna motivacija – tekmovalnost
2857,50
,00
1527,50
,01
Razlike med športniki glede na starost
Zanimalo me je, ali se na vprašalniku pokažejo razlike med starostnimi skupinami. Za lažjo
interpretacijo sem športnike razvrstila v štiri starostne skupine. V prvi skupini so bili udeleženci
stari od 12 do 14 let, v drugi skupini od 15 do 17 let, v tretji skupini od 18 do 20 let in v četrti
skupini od 21 do 30 let. Za primerjavo športnikov glede na starost sem izračunala Spearmanov
koeficient korelacije rangov, ki sem ga prikazala v tabeli 14.
Tabela 14. Korelacije rangov med lestvicami in starostnimi skupinami
Lestvice z vsemi
Lestvice z izločenimi
postavkami
postavkami
Spearmanov ρ
p
Spearmanov ρ
p
Negativni vidiki
0,10
,260
0,05
0,588
Pozitivni vidiki
0,17
,040
0,14
0,081
Tekmovalna motivacija –
0,14
,092
0,08
0,293
tekmovalnost

N
139
147
147

Pri nobeni od treh lestvic ni bilo statistično pomembne povezanosti s starostjo športnikov, tako
pri lestvicah z vsemi postavkami kot pri lestvicah z izločenimi postavkami.
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Razprava
Za glavni cilj magistrske raziskave sem si postavila razvoj instrumenta, ki bo dobro izmeril
šest konstruktov, za katere menim, da so pomembni za psihološko funkcioniranje športnikov. Za
šest konstruktov sem se odločila na podlagi obstoječe literature. Na podlagi vseh rezultatov
analiz lahko zaključim, da je kot končni produkt raziskave nastal nov merski instrument, ki slabo
odraža konstrukte, ki sem jih želela meriti. Vsebinsko primernejša je trifaktorska struktura, ki pa
bi potrebovala še dodatne popravke. To pomeni, da trenutna različica vprašalnika ni primerna za
uporabo v praksi.
Ena izmed pomanjkljivosti, ki so se pokazale, je zagotovo visoka koreliranost lestvic.
Konfirmatorna faktorska analiza ni potrdila modela s šestimi faktorji, zato sem se na podlagi
eksploratorne faktorske analize odločila za model s tremi faktorji. Faktorji, ki sem jih dobila,
združujejo postavke iz različnih predpostavljenih lestvic, kar kaže na to, da so predpostavljene
lestvice medsebojno odvisne in korelirajo med seboj. Da so konstrukti povezani med seboj
navajajo tudi v literaturi. Športniki z visoko izraženim perfekcionizmom izražajo večje tveganje za
pojav izgorelosti. Prvi je ta odnos opisal Frost s sodelavci (1990), ki je opredelil šest dimenzij,
med katerimi štiri reflektirajo intrapersonalne perfekcionistične tendence, dve pa
interpersonalne perfekcionistične tendence. Intrapersonalne vključujejo postavljanje zelo
visokih osebnih standardov in na to se navezuje tudi preokupiranost z napakami, kroničen dvom
v neustreznost in nujnost natančnosti in reda. Interpersonalne pa vključujejo zaznavanje
starševskega pritiska (nerealni standardi in kritiziranje). Raziskovalci so odkrili, da so visoko
postavljeni osebni standardi negativno povezani s športno izgorelostjo, medtem ko
obremenjenost z napakami, dvomi o delovanju in starševski pritisk kažejo pozitivno povezanost
s športno izgorelostjo (Lemyre, Hall, in Roberts, 2008). Prav tako je družbeno predpisana težnja
k perfekcionizmu pozitivno povezana z izgorelostjo pri športnikih (Appleton in Hill, 2012). V
literaturi najdemo tudi izsledke o povezanosti anksioznosti in izgorelosti. Strokovnjaki pravijo, da
se izgorelost pojavi, ko je telo podvrženo stanju intenzivnega stresa od šest do osem tednov
(Youngs, 2001 v Kajtna in Jeromen, 2013). Pri tem stres razumemo kot odziv avtonomnega
živčevja in bi ga lahko poimenovali tudi povišana anksioznost. Raziskave tudi kažejo, da bolj kot
je posameznik obremenjen z napakami, bolj ima izražene simptome anksioznosti (Martinent in
Ferrand, 2007). Prav obremenjenost z napakami pa predstavlja eno izmed komponent
perfekcionizma v športu. V literaturi se potrjuje tudi povezanost med samoučinkovitostjo in
motivacijo. Športniki z višje izraženo samoučinkovitostjo so bolj nagnjeni k temu, da se močno
trudijo, izbirajo težje naloge in doživljajo pozitivna čustva. Da je prepletenost merjenih področij
velika, kažejo tudi rezultati naslednje raziskave. Raziskovalci so ugotovili, da imajo športniki, ki
so visoko notranje motivirani, višja pričakovanja, izbirajo težje naloge, se bolj trudijo, kar pa
lahko vodi do izgorelosti (Lemyre idr., 2008). Poleg motivacije je pri pojavu izgorelosti kritičen
tudi perfekcionizem (Lemyre idr., 2008). Namreč prav težnje k popolnosti in visoka pričakovanja
skupaj z visokimi fizičnimi obremenitvami, ki jih prinaša trening, privedejo do pojava
anksioznosti, povišane agresivnosti športnika, nižje samozavesti in izgorelosti. Raziskovalci
ugotavljajo zanimivo povezavo med izgorelostjo in motivacijo, ki je lahko prilagojena ali
neprilagojena (Lemyre idr., 2008). Rezultati so pokazali, da so pri športnikih, ki so doživeli
izgorelost, našli znake neprilagojene motivacije. Pri čemer pride do neprilagojene motivacije
takrat, ko je športnik preobremenjen z lastnim vrednotenjem in doživlja poškodbo oziroma
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pretreniranost kot neuspeh pri doseganju cilja (Lemyre idr., 2008). Prav tako izsledki raziskav
kažejo, da je samozavest ali občutek, da zmorem opraviti zastavljene naloge, zaščitni dejavnik
pri pojavu anksioznosti (Hardy idr., 1996 v Martinent in Ferrand, 2007). Glede na dosedanje
raziskave lahko rečem, da ima trener pomemben vpliv na psihosocialni razvoj mladih športnikov,
prav tako pa njegova pričakovanja, cilji in vrednote vplivajo na proces razvoja različnih oblik
perfekcionizma pri športniku (Greblo, 2011). Poleg trenerja, ki je eden najpomembnejših oseb v
življenju športnika, igra pomembno vlogo tudi motivacija. Pomembna je tako pri pojavu
izgorelosti kot samoučinkovitosti in perfekcionizmu. Raziskave (Hewitt in Flett, 1991) so
pokazale, da vedenje, ki vključuje prepričanje, da je potrebno izpolniti pričakovanja nekoga
drugega, vodi do zmanjšanja notranje motivacije. Preobremenjenost z doseganjem pričakovanj
drugih pomembnih oseb, ki spada pod perfekcionizem, negativno vpliva na motiviranost
športnika. V športnem kontekstu, pa tudi povsod drugod, je najbolj zaželena notranja
motivacija. Športnik, ki je notranje motiviran, bo izkazoval voljo do učenja in razvijanja
spretnosti, kar bo vplivalo na uspešnejše opravljanje nalog, s katerimi se sooča na treningu. Prav
uspešnost pri izzivih pa daje športniku potrditev, da zmore, na podlagi katere gradi
samozaupanje.
Glede na vse pretekle raziskave in ugotovitve je jasno, da so področja, ki jih preučujem, zelo
prepletena. Nemogoče je vsako temo obravnavati in meriti ločeno od druge, saj gre pri
posamezniku za celoto različnih dejavnikov, ki ga definirajo. Zato sem postavke smiselno združila
v tri lestvice, ki vsebujejo povezane postavke.
Eden izmed ciljev magistrske naloge je bil preveriti oziroma odkriti strukturo vprašalnika. V
ta namen sem naredila konfirmatorno faktorsko analizo, ki ni potrdila obstoja šestih faktorjev.
Da bi odkrila latentno strukturo vprašalnika, sem naredila eksploratorno faktorsko analizo.
Izkazalo se je, da ima prvih 13 faktorjev lastno vrednost več kot 1, kar bi lahko upoštevala pri
številu izločenih faktorjev, vendar bi bilo to preveč. Glede na graf drobirja pa sem se odločila
izločiti le tri faktorje, ki vidno izstopajo od vseh ostalih, pa čeprav pojasnijo manjši delež
pojasnjene variance. Ko sem izločila postavke, ki niso dosegale kriterija o višini nasičenosti in o
razliki nasičenosti med faktorji, se je odstotek pojasnjene variance zvišal. Interpretacija treh
faktorjev je bila smiselna. Glede na izid eksploratorne faktorske analize lahko povzamem, da so
postavke merile tri vidike psihološkega funkcioniranja športnika. V prvem faktorju so zajete tiste
postavke, ki so negativno zastavljene oziroma se nanašajo na negativne vidike v športu.
Nasprotje temu se je pokazalo v drugem faktorju, ki je zajel vse pozitivno naravnane postavke.
Specifičnost tretjega faktorja pa sem videla v tem, da je izločil postavke, ki so se nanašale na
tekmovalni kontekst in sem jo poimenovala tekmovalna motivacija – tekmovalnost. Čeprav sem
se izogibala posploševanju konstruktov v nadredne kategorije, vidim pozitivno stran delitve v tri
faktorje v tem, da še vedno ohranim prvotne postavke in ne zanemarim nobenega vidika, ki je
pomemben za optimalno psihološko stanje. Me pa ta rešitev privede do problematičnega
odločanja o ustreznosti psihološkega funkcioniranja športnika in je manj prilagojena za namene
presejalne preizkušnje. Prav tako sem se kljub veliki prepletenosti področja, ki jo potrjuje tudi
literatura, izogibala posploševanju lestvic v skupne faktorje. Če konstrukte združimo v tri
faktorje, s tem izgubimo vpogled v izraženost posameznega konstrukta, pridobimo pa tri dobre
ocene funkcioniranja športnika, ki bi lahko bile uporabne predvsem pri delu s športniki.
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Analiza postavk je pokazala, da je nekaj postavk neustreznih in bi jih bilo bolje popraviti
oziroma izločiti iz vprašalnika. Pri neustreznih postavkah sem opazila, da so premalo specifične
in nejasne. Termini »navadno«, »pričakujem neuspeh« ipd. so težje razumljivi, saj niso dobro
določeni. Predvsem neustrezne so se izkazale postavke P5, P6, P7, P8, P10, P14, P23, P25, P45 in
P46, ki bi jih izločila iz vprašalnika. Z novo delitvijo postavk v tri lestvice, se je porušila struktura
nekaterih postavk, ki so bile oblikovane za merjenje predvidenih šestih konstruktov. Postavke so
se izkazale kot neustrezne tudi pri eksploratorni faktorski analizi, saj niso bile dovolj nasičene s
faktorjem oziroma niso bile jasno nasičene samo z enim faktorjem.
Koeficienti notranje konsistentnosti so zadovoljivo visoki. Prišlo je do razlik med koeficienti
notranje konsistentnosti med lestvicami z vsemi postavkami in lestvicami z izločenimi
postavkami. Do izboljšanja koeficienta notranje konsistentnosti je prišlo pri lestvici Tekmovalna
motivacija – tekmovalnost, pri lestvici Pozitivni vidiki se koeficient ni bistveno spremenil, pri
lestvici Negativni vidiki pa je prišlo do minimalnega zmanjšanja koeficienta notranje
konsistentnosti. Prav zanesljivost je poleg veljavnosti ključni kazalnik kakovosti vprašalnika.
Veljavnost vprašalnika sem merila na način, ki je primeren za merjenje konvergentne
veljavnosti. Primerjala sem rezultate na lestvicah Vprašalnika za ocenjevanje psiholoških
konstruktov pri športnikih in na lestvicah že uveljavljenih vprašalnikov za merjenje predvidenih
konstruktov. Pri tem sem naletela na težavo, kako izbrati primerne vprašalnike, ki ne bodo
predolgi in bodo kvalitetno izmerili želeni konstrukt. V kolikor je bilo mogoče, sem izbrala
vprašalnike, ki so bili prilagojeni na športno populacijo, vendar pri vseh konstruktih nisem
zadostila tega pogoja. Izkazalo se je, da sem s tremi lestvicami merila konstrukte, ki se ne
povezujejo s konstrukti, ki so jih merili že obstoječi vprašalniki. Vprašalnike, ki so služili
preverjanju konvergentne veljavnosti, sem izbrala na podlagi pričakovane šestfaktorske
strukture. Ker šestfaktorski model ni bil potrjen, se nove tri lestvice ne ujemajo s konstrukti, ki
so jih merili obstoječi vprašalniki. Veljavnost bi lahko v prihodnosti izboljšala s tem, da bi za
preverjanje konvergentne veljavnosti izbrala pripomočke, ki bi bili namenjeni ocenjevanju
pozitivnih in negativnih vidikov v športu ter tekmovalne motivacije – tekmovalnost. Opredeliti bi
bilo treba tudi retestno zanesljivost lestvic razvitega vprašalnika.
Ob koncu empiričnega dela magistrske raziskave sem prikazala tudi rezultate statističnih
testov razlik med različnimi skupinami, ki sem jih primerjala. Kot zanimive lahko omenim
rezultate analize med športniki in športnicami, kjer se je tekmovalnost izkazala kot tista, ki
razlikuje med spoloma (pri lestvici z vsemi postavkami in pri lestvici z izločenimi postavkami). V
literaturi najdemo izsledke raziskav o razlikah med spoloma v tekmovalnosti, ki pravijo, da so
ženske bolj zadržane na tekmovanjih in izražajo manj tekmovalnosti kot moški (Lackner, 2016).
Biološke teorije to pojasnjujejo na ravni hormonov, socialne teorije pa z vidika socialnega
okolja in osebnih izkušenj, ki vplivajo na izraženost tekmovalnosti pri ženskah in moških. Med
individualnimi in ekipnimi športniki so se statistično pomembne razlike pokazale na dveh
lestvicah, in sicer Pozitivni vidiki in Tekmovalna motivacija – tekmovalnost. Športniki v
individualnih športih so odvisni od lastne motivacije, medtem ko športniki v ekipnih športih
lahko pomanjkanje motivacije skrijejo za soigralce. Prav ta odvisnost od samega sebe, ki je
prisotna pri individualnih športih, športnika privede do tega, da je visoko motiviran in sam
doseže zastavljeni cilj. Morda se zaradi individualnosti bolj zaveda lastnih aktivnosti in stanj ter
zazna več pozitivnih vidikov v športu, kot športniki iz ekipnih športov. Na drugi strani pa je
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posebnost ekipnega športa v timskem delu, ki vse igralce povezuje med sabo. Ker je glavni cilj
ekipe, da doseže dobre rezultate, je najverjetneje celotna dinamika dela podrejena temu cilju.
V ekipnem športu se veliko bolj poudarja pomen dosežkov, medtem ko je v individualnem
športu velikokrat merilo uspeha izboljšanje lastne spretnosti in rezultata. Med različno
uspešnimi športniki ni prišlo do statistično pomembnih razlik na lestvicah, je pa bila vrednost p
pri lestvici Tekmovalna motivacija – tekmovalnost z izločenimi postavkami bližje vrednosti 0,05,
kar nakazuje, da bi se različno uspešni športniki lahko razlikovali na lestvici Tekmovalna
motivacija – tekmovalnost.
V sedanji obliki vprašalnika lahko posameznikov rezultat interpretiramo samo glede na
njegove povprečne vrednosti na lestvicah. Če ima nek športnik nadpovprečno izražene
negativne vidike v športu glede na njegove odgovore pri Vprašalniku za ocenjevanje psiholoških
konstruktov pri športnikih, še ne moremo reči, da ta posameznik trpi za izgorelostjo,
anksioznostjo ipd. Zato bi bilo potrebno določiti kritične ali mejne vrednosti, ki bi predstavljale
neke vrste opomnik, na katerega mora biti pozoren športni psiholog v nadaljnji obravnavi.
Kritične ali mejne vrednosti bi bilo smiselno določiti v sodelovanju z licenciranimi športnimi
psihologi, ki imajo veliko izkušenj in strokovnega znanja. Profil, ki ga z vprašalnikom dobimo,
nam pove samo, katera so šibka in močna področja posameznika. Razberemo lahko tudi, katero
področje je pri njem najbolj izraženo in katero najmanj ter njegov položaj v skupini. Vendar pa je
potrebno opozoriti na previdno interpretacijo rezultatov na lestvicah. Rezultat na vprašalniku je
zgolj prvi korak pri detekciji problematičnih področij pri športniku in nikakor ni dokončna ocena
njegovega funkcioniranja. Na podlagi rezultatov lahko športni psiholog in športnik lažje odkrijeta
vzroke za nastanek težav oziroma področja, na katerih bi bilo s športnikom smiselno delati.
Rezultate, dobljene z vprašalnikom, je potrebno nadaljnje raziskati s pomočjo drugih virov
informacij.
Ena izmed največjih pomanjkljivosti magistrskega dela je velikost vzorca. Pri zbiranju
podatkov sem imela velike težave z neodzivnostjo športnih društev in športnikov. Ker je zbiranje
podatkov preseglo zastavljeni čas, namenjen temu, sem ga predčasno zaključila in nadaljevala z
ostalim delom. Želela sem doseči vzorec obsega 500, dosegla pa sem zgolj 179 udeležencev.
Numerus ni bil zadovoljiv, zato zahteva previdnost pri interpretaciji rezultatov in njihovi
posplošljivosti. Ker je bilo vzorčenje priložnostno, nisem pokrila različnih športnih panog v enaki
meri, kar prispeva k omejitvam zaključkov raziskave.
Naslednja pomanjkljivost magistrskega dela je bila dolžina vprašalnika, ki so ga izpolnjevali
udeleženci. Ker sem imela poleg Vprašalnika za ocenjevanje psiholoških konstruktov pri
športnikih še šest vprašalnikov za preverjanje veljavnosti, je reševanje trajalo od 20 do 30 minut.
Vprašanja so si bila zelo podobna in verjamem, da je bilo marsikateremu udeležencu reševanje
dolgočasno. Veliko udeležencev je namreč na polovici vprašalnika odnehalo. Udeležencev z
manjkajočimi vrednostmi je bilo 210, kar je več kot polovica. V prihodnje bi bilo bolje, da bi
Vprašalnik za ocenjevanje psiholoških konstruktov pri športnikih aplicirala pri vseh, druge
vprašalnike pa pri posameznih podskupinah. Tako bi lažje prišla do večjega vzorca, saj ne bi
imela toliko manjkajočih vrednosti. Udeležence, ki so na sredini prekinili reševanje, sem izključila
iz analiz.

44

Pomanjkljivost sem videla tudi pri demografskih vprašanjih, kjer sem udeležence vprašala
tudi o najboljšem dosežku v športu. Ker sem zastavila odprto vprašanje, so bili odgovori
udeležencev zelo raznoliki in nekateri nenatančni. Ker me je zanimala razlika med različno
uspešnimi športniki, sem njihove odgovore kategorizirala v tri skupine. Na tak način sem
udeležence lahko primerjala. Kljub vsemu pa menim, da bi športnike ustrezneje primerjala, če bi
jih povprašala o statusu kategorizacije, ki ga imajo s strani Olimpijskega komiteja Slovenije
(OKS). Ocena njihove uspešnosti bi bila bolj objektivna in lažje primerljiva. Čeprav je lahko status
kategorizacije do nekaterih športnih panog strožji in nepravično razdeljuje športnike v
kategorije, so kategorije OKS natančno določene in primerljive, kar bi povečalo objektivnost
rezultatov.
Pomanjkljivost magistrske raziskave je tudi ta, da gre za razvoj samoocenjevalnega
vprašalnika, ki ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Ena glavnih pomanjkljivosti
samoocenjevalnega vprašalnika je možnost dajanja socialno zaželenih odgovorov, ki niso prava
ocena posameznikovega doživljanja. Pri samoocenjevalnih vprašalnikih pričakujemo odkritost
udeleženca in dobro poznavanje samega sebe. Kljub vsemu lahko prihaja do izkrivljenih
rezultatov, saj omenjenih pomanjkljivosti ne moremo omejiti.
Kljub vsem naštetim pomanjkljivostim je magistrsko delo zaobjelo več pomembnih področij,
ki vplivajo na psihološko funkcioniranje športnika, in je prvi poskus oblikovanja tovrstnega
vprašalnika nasploh. Športna psihologija v Sloveniji je v razvoju, zato se mi zdi pozitivno vsakršno
delo na tem področju, ki bo doprineslo k širitvi in razvoju te aplikativne veje psihologije. Na voljo
je zelo malo vprašalnikov, ki bi bili primerni za športnike, prav tako se športni psihologi izogibajo
uporabi merskih instrumentov pri svojem delu. Pri delu s športniki je namreč potrebno
upoštevati, da so to posamezniki, ki so zelo obremenjeni s treningi in ostalimi obveznostmi, zato
je potrebno delo čim bolj zgoščeno načrtovati. Ker je delo psihologa s športnikom natrpano, si
velikokrat ne vzame dovolj časa za časovno potratno psihodiagnostiko.
Vrednost magistrskega dela vidim tudi v tem, da opozarja na problematiko umeščenosti
športne psihologije v slovenskem športnem prostoru. Kot sem omenila že v uvodu, se na
preventivnih zdravniških pregledih športnikov ne obravnava psihološko, kar je morda vzrok za
osip v športu in manj optimalno funkcioniranje športnikov. Želim si, da bi se v prihodnosti
uporabljala nekakšna različica mojega vprašalnika na preventivnih športnih pregledih in bi služila
kot presejalna preizkušnja za tiste športnike, ki imajo morda izraženo manj funkcionalno
psihološko delovanje.
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Zaključki
Z magistrskim delom je nastal nov merski instrument, ki bo z dodatnimi popravki dobra
presejalna preizkušnja za iskanje športnikov z manj ustreznim psihološkim funkcioniranjem. V
nadaljnjih raziskavah bi bilo dobro aplicirati vprašalnik na večjem vzorcu in ponovno opraviti
psihometrične analize z izločenimi postavkami. Kljub vsemu je magistrsko delo korak naprej pri
obravnavi športnikov in bo morda v prihodnosti doprineslo k zmanjšanju osipa v športu in k
iskanju športnikov, ki so nagnjeni k manj funkcionalnemu delovanju.
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Priloge
Priloga I. Vprašalnik za ocenjevanje psiholoških konstruktov pri športnikih
Pred vami je vprašalnik, ki se nanaša na vaše počutje med treningi in tekmovanji. Na lestvici od 1
do 5 (1 – sploh se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam), označite, v kolikšni meri se strinjate s
trditvijo. Ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Pri odgovarjanju bodite iskreni.

sploh se ne
strinjam

1

2
3
4
5

6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

Preden začnem s tekmovanjem,
razmišljam o tem, kaj bo trener
rekel na moj nastop.
Zdi se mi, da sem sposoben/-a
doseči dobre rezultate.
Moja komunikacija s trenerjem
se mi zdi ustrezna.
Noč pred tekmovanjem spim
nemirno.
Med tekmovanjem razmišljam o
stvareh, ki niso povezane z
mojim nastopom.
Treniram zato, da se sprostim.
Nikoli ne smem izpustiti
treninga, saj bo to vplivalo na
moje tekmovalne dosežke.
Pričakujem pozitiven izid, tudi če
se zdi neuspeh neizogiben.
Če nekaj ne gre popolno med
treningom, sem razočaran/-a
nad celotnim treningom.
Navadno ne krivim drugih za
svoj neuspeh.
Trener pričakuje popolnost pri
mojih tekmovanjih.
Zdi se mi, da v šport vlagam
veliko, dobim pa malo.
V zadnjem času čutim negativen
odnos do športa.
Verjamem, da zmorem uspešno
doseči postavljene cilje v športu.
Treniram zato, ker uživam v
treningu.
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ne strinjam
se

niti se
strinjam,
niti se ne
strinjam

strinjam se

popolnoma
se strinjam

16 Pred tekmovanjem podvomim v
svoj uspeh.
17 Zdi se mi, da na tekmi ne
pokažem vsega, kar zmorem.
18 Pred
tekmovanjem
sem
vznemirjen/-a, tako da me moti
že najmanjša motnja ali
problem.
19 Zadnje čase ne uspem dosegati
postavljenih kriterijev.
20 Tekmujem zato, ker želim biti
boljši/-a od drugih.
21 Med tekmovanjem verjamem v
lastne sposobnosti.
22 Velikokrat nisem zadovoljen/-a s
svojimi dosežki.
23 Med tekmovanjem razmišljam o
tem, da se moram izogibati
poškodbam.
24 Zdi se mi, da bom ljudi
razočaral/-a, če ne bom
uspešen/-a.
25 Pred
tekmovanjem
sem
sproščen/-a
in
dobro
razpoložen/-a.
26 Zaskrbljen/-a sem, če nečesa ne
naredim popolno.
27 Zdi se mi, da sem včasih preveč
obremenjen/-a s tem, kakšen
vtis bom naredil/-a med
tekmovanjem.
28 Trener mi vedno govori, naj dam
več od sebe.
29 Treniram zato, da se izognem
neuspehu.
30 Med tekmovanjem sem po
navadi zaskrbljen/-a, kakšen vtis
bom naredil/-a na druge.
31 Trener pričakuje popolnost pri
mojih treningih.
32 Zdi se mi, da lahko trenerju
zaupam.
33 Od
moje
udeležbe
na
tekmovanju
se
počutim
prekomerno utrujen/-a.
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34 Med
treningom
se
zelo
razburim, če naredim napako.
35 Trener mi daje povratno
informacijo
o
moji
pripravljenosti.
36 Pred tekmovanjem me je strah,
da se mi bo nastop ponesrečil.
37 Med treningom razmišljam o
svojih pomanjkljivostih.
38 Verjamem v svoje športne
sposobnosti.
39 Zdi se mi, da s trenerjem pri
načrtovanju
treningov
sodelujeva.
40 Pred tekmovanjem me je strah
kritik s strani občinstva.
41 Čeprav ogromno treniram, se mi
pojavljajo dvomi v lastne
sposobnosti.
42 Zdi se mi, da me trener spoštuje.
43 Nimam želje po tekmovanjih.
44 Treniram zato, ker želim biti
najboljši/-a.
45 Pričakujem, da bom na tekmi
dosegel/-a dober rezultat, ne
glede na vložen trud.
46 S trenerjem sva čustveno
povezana.
Spol:
Moški
Ženski
V katero starostno skupino spadate?
12 – 14 let
15 – 17 let
18 – 20 let
21 – 30 let
Na katerem področju prebivate?
Murska Sobota
Maribor
Celje
Novo mesto
Ljubljana
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Kranj
Nova Gorica
Koper
Drugo:
S katerim športom se ukvarjate?
atletika
tenis
plavanje
gimnastika
nogomet
odbojka
rokomet
košarka
namizni tenis
smučanje
karate
kolesarstvo
ples
Drugo:
Kateri je vaš največji uspeh v športu?
Priloga II. Ključ za vrednotenje vprašalnika
Negativni vidiki: P1 + P4 + P5 + P7 + P9 + P12 + P16 + P17 + P18 + P19 + P22 + P24 + P25o + P26
+ P27 + P28 + P29 + P30 + P33 + P34 + P36 + P37 + P40 + P41
Pozitivni vidiki: P2 + P3 + P6 + P10 + P13o + P15 + P23 + P32 + P35 + P38 + P39 + P42 + P43o +
P46
Tekmovalna motivacija – tekmovalnost: P8 + P11 + P14 + P20 + P21 + P31 + P44 + P45
Oznaka “o” ob postavki pomeni, da se postavka vrednoti obrnjeno (1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 =
1).
Seštevek odgovorov na vsaki lestvici delimo s številom postavk.
Priloga III. Nova oblika vprašalnika z izločenimi postavkami
Pred vami je vprašalnik, ki se nanaša na vaše počutje med treningi in tekmovanji. Na lestvici od 1
do 5 (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam), označite, v kolikšni meri se strinjate s
trditvijo. Ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Pri odgovarjanju bodite iskreni.
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sploh se
ne
strinjam

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16

17
18

Preden začnem s tekmovanjem, razmišljam
o tem, kaj bo trener rekel na moj nastop.
Moja komunikacija s trenerjem se mi zdi
ustrezna.
Noč pred tekmovanjem spim nemirno.
Če nekaj ne gre popolno med treningom,
sem razočaran/-a nad celotnim treningom.
Trener pričakuje popolnost pri mojih
tekmovanjih.
Treniram zato, ker uživam v treningu.
Pred tekmovanjem podvomim v svoj
uspeh.
Zdi se mi, da na tekmi ne pokažem vsega,
kar zmorem.
Pred tekmovanjem sem vznemirjen/-a,
tako da me moti že najmanjša motnja ali
problem.
Zadnje
čase
ne uspem
dosegati
postavljenih kriterijev.
Tekmujem zato, ker želim biti boljši/-a od
drugih.
Velikokrat nisem zadovoljen/-a s svojimi
dosežki.
Zdi se mi, da bom ljudi razočaral/-a, če ne
bom uspešen/-a.
Zaskrbljen/-a sem, če nečesa ne naredim
popolno.
Zdi se mi, da sem včasih preveč
obremenjen/-a s tem, kakšen vtis bom
naredil/-a med tekmovanjem.
Med tekmovanjem sem po navadi
zaskrbljen/-a, kakšen vtis bom naredil/-a na
druge.
Trener pričakuje popolnost pri mojih
treningih.
Zdi se mi, da lahko trenerju zaupam.
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ne
strinjam
se

niti se
strinjam,
niti se
ne
strinjam

strinjam
se

popolnoma
se strinjam

19 Trener mi daje povratno informacijo o moji
pripravljenosti.
20 Pred tekmovanjem me je strah, da se mi bo
nastop ponesrečil.
21 Med treningom razmišljam o svojih
pomanjkljivostih.
22 Zdi se mi, da s trenerjem pri načrtovanju
treningov sodelujeva.
23 Pred tekmovanjem me je strah kritik s
strani občinstva.
24 Čeprav ogromno treniram, se mi pojavljajo
dvomi v lastne sposobnosti.
25 Zdi se mi, da me trener spoštuje.
26 Treniram zato, ker želim biti najboljši/-a.

Priloga IV. Ključ za vrednotenje nove oblike vprašalnika
Negativni vidiki: P1 + P3 + P4 + P7 + P8 + P9 + P10 + P12 + P13 + P14 + P15 + P16 + P20 + P21 +
P23 + P24
Pozitivni vidiki: P2 + P6 + P18 + P19 + P22 + P25
Tekmovalna motivacija – tekmovalnost: P5 + P11 + P17 + P26
Seštevek odgovorov na vsaki lestvici delimo s številom postavk.
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IZJAVLJAM,
1.1 a) da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela;
b) da je pisno zaključno delo študija rezultat lastnega dela več kandidatov in izpolnjuje pogoje,
ki jih Statut UL določa za skupna zaključna dela študija ter je v zahtevanem deležu rezultat
mojega samostojnega dela;
2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega zaključnega
dela študija;
3. da sem pridobil/-a vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem
zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označil/-a;
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal/-a v skladu z etičnimi načeli in, kjer je
to potrebno, za raziskavo pridobil/-a soglasje etične komisije;
5. soglašam, da se elektronska oblika pisnega zaključnega dela študija uporabi za preverjanje
podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je
povezana s študijskim informacijskim sistemom članice;
6. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico shranitve
avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja pisnega zaključnega
dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL;
7. [za zaključna dela na 3. stopnji študija, sestavljena iz člankov] da sem od založnikov, na katere sem
predhodno izključno prenesel/-a materialne avtorske pravice na člankih, pridobil/-a potrebna
soglasja za vključitev člankov v tiskano in elektronsko obliko disertacije. Soglasja UL omogočajo
neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno hranjenje avtorskega dela v elektronski
obliki in reproduciranje ter dajanje disertacije na voljo javnosti na svetovnem spletu preko
Repozitorija UL.
8. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu študija in
tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija.
9. dovoljujem uporabo mojega rojstnega datuma v zapisu COBISS.
V/Na: ________________________
Datum:_______________________
1

Podpis študenta/-ke: ___________________

Obkrožite varianto a) ali b).
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