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Dr. Balogh László PhD. 

A teljesítmény összetevői a sportban 

Teljesítőképesség Teljesítőkészség 

A sportoló személyéhez kapcsolódó, edzéssel befolyásolható tulajdonság együttese, 
mely meghatározó szerepet játszik az adott teljesítményben (Nádori, 1991).  
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Motorikus 
képességek 

Technikai, 
taktikai 

ismeretek 

Értelmi 
képességek 

Edző, sportág, környezete, 
életrendje 

Jó egyesületi, szakosztályi 
légkör, egységes 

csapatszellem (Rókusfalvy, 
1992) 

Sportszakmai Pszichológiai 

Egyéni Motorikus, testi képességek, technikai, egyéni taktikai 

képzettség, egészségi állapot, sérülés, betegség 

Motiváltság, igényszint, személyiség 

típus, bizalom, kötődés, megelégedettség 

Csapat Játékosállomány, csapatrész-, csapattaktika minősége, 

edzéselméleti, módszertani felkészültség 

Kohézió, klíma, interakciók, 

interperszonális kapcsolatok minősége, 

szerepek, bizalom  

1. Táblázat  A sportteljesítményt befolyásoló lehetséges tényezők az egyén és a csapat 

szintjén 

„Motivációs  

bázis” 



Mi  bizalom? 

Pszichológiai állapot: Kedvező elvárás a másik 
szándékaira, viselkedésére vonatkozóan, ami alapján 
vállalja a sebezhetőséget. 

• Kockázat 

• Kölcsönös függés 
 

Bizalomadó és bizalomkapó kapcsolata: 

• Megbízhatósági ítélet a bizalomkapóra vonatkozóan 

• Bizalomadás mint viselkedéses szándék 
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•növeli a csapattagok egymással való együttműködési képességet és 

hajlandóságát, a kooperációt 

 

•javítja a tagok közötti információáramlást, a kommunikációt, az 

interakciók számát, vagyis csökkenti a nagyon gyakran előforduló „öltözői 

betegség”-ből (a csapattagok nem megfelelő kommunikációjából, 

pletykából, meg nem értésből) eredő konfliktusokat, félreértéseket 

 

•segíti az új tagok, játékosok beilleszkedését, elfogadását, a toleranciát, 

elősegíti a szervezeti szocializációt 

 

•javítja a csoportkohéziót, a csoport identitást 

 

•segíti az edző, vezetők munkáját szakmai kérdések megoldásában (például 

melyik játékosát tudja egy bizonyos részfeladat ellátásával megbízni, stb.) 

 
Balogh, 2015 



A bizalom lehetséges alapjai a 
szervezetben 

 (Kramer, 1999 alapján, Sass, 2002, 2005, Sass, Kovács, 2007, Balogh, 

2008, 2009, 2010) 

• Általános bizalom 

• Kapcsolati bizalom (kognitív és érzelmi) 

• 3. fél 

• Kategória-alapú bizalom 

• Szerep- és szabály-alapú bizalom 
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A szervezeti bizalom 
 (Sass, 2005, Balogh, 2008, 2009) 

Szervezeti bizalom kapcsolódó jelenségszintjei: 

 
• Munkatársak – csapattársak – kapcsolati, kategória  

 

• Vezető – edző/klubvezető – kapcsolati, szerepalapú 

 

• Szervezet/intézmény – klub/csapat – kategória,   
     szerep, szabály 

 

(Robinson, Rousseau, 1995, 
2005) 
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Sport vonatkozásában… 

• Játékos-játékos 

• Játékos-edző 

• Játékos-sportszervezete/klubja 

 

• Kapcsolati: egyenrangú és hierarchikus felek 
között (+3. fél) 

• Szervezeti: szabályokra, procedúrákra vonatkozó 
bejósolhatóság, megbízhatóság, jóindulat 
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Deutsch (1973) szerint az olyan csoportokban, 
ahol az együttműködés magas fokára van 

szükség, különösen fontos a bizalom kérdése: az, 
hogy az együttműködés szempontjából szóba 

jöhető TAGOK MEGBÍZNAK-E EGYMÁSBAN 
ELÉGGÉ AHHOZ, HOGY VÁLLALJÁK AZ 

EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL JÁRÓ KOCKÁZATOT 



A bizalom lehetséges hatásai a társas 
rendszerben 

• Kapcsolati és feladat vonatkozások 
• Kedvező és kedvezőtlen hatások (edző és játékos 

viszonylatában) 
• Egyéni és csoport/rendszer szint 
 

kapcsolat feladat 

kedvező egyén alacsony stressz támogatás –  

hatékonyság 

csoport társas  harmónia koordináció 

erőfeszítés 

kedvezőtlen egyén bizalom méltatlanra 
pazarlása 

kihasználás 

csoport kategorizációs torzítások csoportgondolkodás 
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K. Dirks (1999) bizalom és 
csoportteljesítmény 

Bizalom moderáló hatású: facilitálja más változók 
hatását a csoportfolyamatokra, teljesítményre 

A teljesítmény a motivációtól, szükségletektől, céloktól függ.  

 

Magas bizalom Alacsony bizalom 

A csoport közös célra  

irányítja erőfeszítéseit 

Elkülönült, egyéni célok 
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Az igazságossági észlelés típusai 
(Sass, Bodnár 2008, Balogh, 2009, Balogh , Rédli 2009) 

 Disztributív igazságosság – kimenet, elosztás eredménye  - (pl. 
fizetések elosztása, prémium) 

 

 Procedurális igazságosság – döntéshozatal, eljárás – (pl. 
kezdőcsapat összeállítása, cserék a mérkőzés alatt ) 

 

 Interakciós igazságosság 

Interperszonális (viselkedéses) igazságosság– tisztelet, 
bánásmód az eljárás során 

Információs igazságosság – őszinteség, nyitott-e a 
kommunikáció (pl. a vezető elfogadja-e egy játékosa 
javaslatait) 



Disztributív igazságosság sérülése 

Saját befektetés  Másik befektetése 
Saját haszon  Másik haszna 

 

Adams méltányosság elmélete 

Lehetséges reakciók: 
• Befektetés csökkentése 
• Másokat befektetésre bír 
• Mások hasznát csökkenti 
• Megfelelőbb másikat keres 
• Helyzet elhagyása 



Összefoglalás 

bizalom bizalmatlanság 
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A BIZALOM HELYREÁLLÍTÁSA KÖLTSÉGES, IDŐIGÉNYES, MINDKÉT FÉL 
AKARATA SZÜKSÉGES HOZZÁ, KIMENETELE BIZONYTALAN. 


