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INTENSITY AND DIRECTION  
OF COMPETITIVE STATE ANXIETY  

IN THE CONTEXT OF SPORT ACHIEVEMENTS 

Abstract. The purpose of this study was to examine the relation between anxiety and 
sport achievements taking two dimension of anxiety into consideration. Because of 
some difficulties with verification of theoretical assumptions considering the dimen-
sion of intensity, in that study it was also considered the dimension of direction (the 
interpretation of anxiety as facilitative or debilitative). A sample of 175 professional 
badminton players was taken in the research. They were asked to complete two ques-
tionnaires: Sport Competitive Anxiety Test (SCAT) and The Revised Competitive State 
Anxiety Inventory-2R (CSAI-2R). The sport achievements were measured by means of 
the official ranking made by Polish Badminton Association and by means of special 
sport class appointed on the basis of sport outcomes. The results of this study indicated 
that the direction of anxiety can be better predictor of sport achievements than dimen-
sion of intensity. There were significant correlations between the direction of state 
anxiety and the sport achievements as opposed to the relation between intensity of 
anxiety and sport achievements. A one-way analysis of variance (ANOVA) also re-
vealed significant differences in the direction of state anxiety between the group of the 
best badminton players and the rest of them. 

 

Zagadnienie dotyczące znaczenia emocji w działalności sportowej od lat cieszy 
się duŜym zainteresowaniem z uwagi na udział emocji we współzawodnictwie 
i niewątpliwy ich wpływ na jakość podejmowanej aktywności (Lazarus, 2000). 
Emocje, chociaŜ konieczne ze względu na pełnioną przez nie funkcję pobudza-
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jącą, mogą być związane nie tylko z wyraźną poprawą wykonywanych czynno-
ści, ale równieŜ ze znacznym pogorszeniem poziomu wykonania. Znaczenie 
emocji w działalności sportowej jest więc zaleŜne od cech, które charaktery-
zują kaŜdą emocję. W pierwszej kolejności wskazuje się na istotność wymiaru 
intensywności, bazując w tym przypadku na klasycznym prawie Yerkesa-Dod-
sona (1908). Wyniki badań ukazują jednak niedoskonałości takiego podejścia, 
niejednokrotnie zmuszając badaczy do szerszego spojrzenia na problematykę 
emocjonalnych predyktorów efektywności działania sportowego. 

Do najczęściej badanych emocji charakterystycznych dla współzawodnic-
twa sportowego naleŜy lęk, który pojawia się zarówno przed rozpoczęciem 
rywalizacji, jak i w jej trakcie. Jest on wszechobecny w Ŝyciu zawodowym kaŜ-
dego sportowca, a jego wpływ wywołuje wiele kontrowersji z uwagi na niejed-
noznaczne wyniki badań (Krawczyński, 1991, 1993). Obserwując zawodników 
moŜna zauwaŜyć, Ŝe z jednej strony odczuwane napięcie przedstartowe moŜe 
motywować ich do działania, z drugiej strony – paraliŜować w momencie 
startu i dezorganizować wykonywane czynności. Z tego względu problematyka 
dotycząca lęku, zwłaszcza w kontekście poziomu osiągnięć sportowych, jest 
często podejmowana i szeroko dyskutowana na bazie znanych koncepcji teore-
tycznych i prowadzonych badań naukowych (Karolczak-Biernacka, 1986; 
Gracz, 1998; Czajkowski, 2000; Kuczek, 2002; Krawczyński, 2004). 

Specyfika lęku występującego we współzawodnictwie sportowym opisy-
wana jest z uwzględnieniem klasycznego juŜ podziału na lęk jako cechę i lęk 
jako stan (Spielberger, 1966). Cecha lęku współzawodnictwa sportowego 
(competitive trait anxiety) – termin wprowadzony przez Martensa (1977) – 
rozumiana jest jako tendencja do spostrzegania rywalizacji jako sytuacji za-
groŜenia i odpowiadania na to zagroŜenie stanem lęku o zróŜnicowanym po-
ziomie. Stan lęku współzawodnictwa sportowego (competitive state anxiety) to 
reakcja zawodnika na specyficzną sytuację sportową pojawiająca się w formie 
obawy i napięcia związanego z aktywacją w obrębie autonomicznego układu 
nerwowego (Martens, Vealey, Burton, 1990). 

Przy analizie lęku i jego wpływu na ludzką działalność w pierwszej kolej-
ności bierze się pod uwagę jego intensywność (Bird, Cripe, 1986; Martens, 
Vealey, Burton, 1990; Krawczyński, 1993; Anshel, 1995). W tym wymiarze 
przyjmuje się korzystny wpływ lęku na poziomie umiarkowanym (zgodny  
z prawem Yerkesa-Dodsona). W tej koncepcji optymalny poziom lęku ma cha-
rakter przystosowawczy i wywiera pozytywny wpływ na funkcjonowanie spor-
towca. Nadmierny lęk dezorganizuje działanie sportowca, zaś obniŜony – po-
woduje demobilizację i zniechęcenie. Model ten pozwala jednak tylko na for-
mułowanie ogólnych wniosków i nie wyjaśnia występowania róŜnic w poziomie 
wykonania pozostającymi pod wpływem tego samego stresora (Humara, 1999). 
Krytykowany jest równieŜ z uwagi na jego teoretyczny charakter, zbytnie 
uproszczenie w opisie badanej relacji oraz niewielkie zastosowanie praktyczne 
(Kuczek, 2002; Tokarz, 2009). Przykładowo Hanin (2000) uwaŜa, Ŝe zawodnik 
moŜe osiągać dobre wyniki, pozostając pod wpływem wysokiego poziomu lęku. 
Wynika to stąd, Ŝe optymalny poziom lęku nie jest identyczny dla kaŜdego 
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zawodnika i to zagadnienie naleŜy rozpatrywać indywidualnie. Dla kaŜdego 
zawodnika istnieje bowiem jego specyficzna optymalna sfera, w której funk-
cjonuje na najlepszym poziomie sportowym. Wyznaczając tę sferę, naleŜy brać 
pod uwagę między innymi rodzaj wysiłku fizycznego, jaki występuje w danej 
dyscyplinie sportowej (Anshel, 1995), oraz cechy temperamentalne zawodnika 
i jego zapotrzebowanie na stymulację (Strelau, 1998). 

Stan lęku moŜe wynikać zarówno z pobudzenia korowego (lęk poznawczy), 
jak i ze wzbudzenia autonomicznego układu nerwowego (lęk somatyczny) (Łu-
kaszewski, Doliński, 2000; Matysiak, 2000 ). Oba wyróŜnione rodzaje charak-
terystyczne są dla działalności sportowej, a ich znaczący wpływ rozpatrywany 
jest powszechnie na gruncie psychologii sportu. Lęk poznawczy pojawia się  
u zawodników juŜ kilka dni przed zawodami i objawia się rozdraŜnieniem, 
problemami z koncentracją lub negatywnymi myślami na temat zbliŜających 
się zawodów, podczas gdy lęk somatyczny występuje krótko przed rozpoczę-
ciem rywalizacji, a jego poziom stopniowo wzrasta aŜ do momentu startu 
(Krawczyński, 1993). 

Burton (1988) oraz Martens i jego współpracownicy (1990), twórcy wielo-
czynnikowej teorii lęku, załoŜyli negatywną liniową zaleŜność między poznaw-
czym stanem lęku a efektywnością działania oraz zaleŜność w kształcie od-
wróconej litery U pomiędzy somatycznym stanem lęku a efektywnością dzia-
łania. Inaczej ujął ten problem Hardy (1999) – autor modelu katastroficznego 
(Catastrophe Model of Anxiety and Performance). Stwierdził on, Ŝe lęk po-
znawczy nie musi wpływać negatywnie na efektywność wykonywanych czyn-
ności. Wpływ lęku jest zaleŜny od poziomu pobudzenia fizjologicznego. W tym 
ujęciu najlepsze wykonanie czynności uzyskuje się w warunkach wysokiego 
poziomu lęku poznawczego przy równoczesnym niŜszym poziomie pobudzenia 
fizjologicznego. Wykonanie ulega gwałtownemu obniŜeniu (moment katastro-
fy) w sytuacji, gdy występuje kombinacja wysokiego lęku poznawczego i wy-
sokiego poziomu pobudzenia fizjologicznego. 

Jeśli chodzi o lęk somatyczny (Martens i in., 1990) lub o pobudzenie fizjo-
logiczne (Hardy, Jones, Gould, 1996; Hardy, 1999), autorzy wymienionych 
koncepcji, pomimo innej terminologii, zgodni są co do krzywoliniowej zaleŜno-
ści między czynnikiem somatycznym a poziomem wykonania czynności. Ba-
dania dotyczące tej zaleŜności (w postaci I prawa Yerkesa-Dodsona) wykazały 
jednak sprzeczne wyniki nawet przy uwzględnieniu rozróŜnienia na aspekt 
somatyczny i poznawczy. Część badań potwierdzała krzywoliniową zaleŜność, 
pozostała część wykazywała niezgodność (Krawczyński, 1993; Łukaszewski, 
Doliński, 2000). Z tego względu zaleŜność ta poddawana była dyskusji, a na-
wet krytyce, ze względu na duŜo większą złoŜoność ludzkiego zachowania oraz 
bogactwo czynników modyfikujących to zachowanie. 

W związku z brakiem potwierdzenia teoretycznych zaleŜności między lę-
kiem a poziomem wykonania, zakładanych między innymi w wieloczynniko-
wej teorii lęku (Martens, Vealey, Burton, 1990) i w modelu katastroficznym 
(Hardy, Jones, Gould, 1996; Hardy, 1999), zaczęto badać nie tylko intensyw-
ność lęku, ale równieŜ jego kierunek (direction of anxiety) – rozumiany jako 
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ocena lęku na kontinuum mobilizujący–deprymujący (facilitative-debilitative) 
(Jones, Swain, 1992; Jones, Hanton, 1996). Jones sugerował, Ŝe nie tylko in-
tensywność, ale przede wszystkim sposób interpretacji symptomów lęku jest 
waŜny dla zrozumienia wielowymiarowości lęku w sporcie. W swojej koncepcji 
opierał się on głównie na załoŜeniach modelu Carvera i Scheiera (conceptual 
model) (1988), w którym lęk moŜe mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny 
wpływ na skuteczność działania, w zaleŜności od przekonania osoby, czy sobie 
z nim poradzi. Lęk moŜe być zatem emocją racjonalną, ale równieŜ irracjo-
nalną – w zaleŜności od oceny okoliczności wzbudzającej tę emocję oraz rezul-
tatów, jakie wynikają z jego pojawienia się (Frijda, 2005). Zgodnie z poznaw-
czym podejściem do emocji, to od oceny danego zdarzenia zaleŜą rezultaty 
wynikające z występowania danej reakcji emocjonalnej i jej wpływu na funk-
cjonowanie człowieka. 

Po przeprowadzeniu badań wśród przedstawicieli róŜnych dyscyplin spor-
towych Jones stwierdził, Ŝe określenie ukierunkowania lęku jest lepszym pre-
dyktorem poziomu osiągnięć sportowych niŜ analizowanie wyłącznie jego in-
tensywności. ZaleŜność tę potwierdził, badając między innymi zawodników 
trenujących rugby, koszykówkę, piłkę noŜną i hokej na trawie (Jones, Swain, 
1992), gimnastyczki (Jones, Swain, Hardy, 1993), reprezentantów pływania 
(Jones, Hanton, Swain, 1994) i zawodników uprawiających krykiet (Jones, 
Swain, 1995). We wszystkich przypadkach nie otrzymano róŜnic między naj-
lepszymi i najsłabszymi zawodnikami w zakresie intensywności lęku. RóŜnice 
wystąpiły w przypadku oceny odczuwanych symptomów. Najlepsi zawodnicy 
wybranych dyscyplin oceniali swój stan (poznawczy w kaŜdym przypadku, 
somatyczny tylko w przypadku pływania i krykieta) jako mobilizujący, w prze-
ciwieństwie do zawodników najsłabszych, którzy oceniali ten stan jako 
deprymujący. 

Podsumowując wyniki dotychczas prowadzonych badań nad emocjami 
sportowymi moŜna zauwaŜyć, Ŝe nie wykazano jednoznacznych zaleŜności 
między intensywnością odczuwanego lęku a poziomem osiągnięć sportowych. 
Rozwiązanie tego problemu moŜe stanowić analiza oceny symptomów lęku  
w kategoriach mobilizujący–deprymujący (Jones, Swain, 1992; Jones, Swain, 
Hardy, 1993; Jones, Hanton, Swain, 1994; Jones, Swain, 1995), która wydaje 
się lepszym wyznacznikiem wyników w sporcie. W związku z tym celem podję-
tych badań jest ustalenie zaleŜności między intensywnością i oceną odczuwa-
nego lęku a poziomem osiągnięć sportowych w kierunku określenia większej 
przydatności praktycznej w przewidywaniu wyników we współzawodnictwie 
sportowym. Opierając się na dotychczasowej literaturze i omawianych wyni-
kach badań, moŜna sformułować pewne hipotezy. 

W przypadku wymiaru intensywności klasyczne załoŜenia przewidują za-
leŜność krzywoliniową (w kształcie odwróconej litery U) dla objawów soma-
tycznych i zaleŜność prostoliniową w przypadku objawów poznawczych. Kie-
runek tej drugiej zaleŜności jest róŜnie spostrzegany w róŜnych koncepcjach 
teoretycznych – dodatni w teorii katastroficznej, ujemny w wieloczynnikowej 
teorii Lęku. ZałoŜenia te bazują na teoretycznych koncepcjach i stanowią kla-
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syczne ujęcie, które nie zawsze znajdowało potwierdzenie w badaniach empi-
rycznych. Jednak ze względu na pewien tradycyjny nurt badawczy zostaną 
one uwzględnione w ramach tych badań. MoŜna zakładać, Ŝe: 

(1) Im wyŜszy jest poziom cechy lęku u zawodników, tym niŜsze osiągają 
oni wyniki sportowe. 

(2) Poziom osiągnięć sportowych wzrasta wraz ze wzrostem intensywności 
lęku somatycznego do uzyskania punktu optymalnego, po przekroczeniu któ-
rego ulega obniŜeniu. 

(3) Im wyŜsza jest intensywność lęku poznawczego, tym niŜszy jest poziom 
osiągnięć sportowych. 

W przypadku wymiaru oceny lęku sformułowano następną hipotezę: 
(4) Im bardziej odczuwany lęk oceniany jest przez zawodnika jako mobili-

zujący, tym wyŜszy jest poziom osiągnięć sportowych. 
W tej hipotezie uwzględniony jest aspekt somatyczny i poznawczy, których 

znaczenie pozostaje w zbliŜonej relacji z poziomem osiągnięć sportowych. 

METODA 

Osoby badane i przebieg bada ń 

Badania kwestionariuszowe zostały przeprowadzone na grupie 175 wyczyno-
wych zawodników uprawiających badminton (72 kobiety i 103 męŜczyzn; 
średnia wieku badmintonistów 19,71 roku, SD = 1,57). Podczas badań 
uwzględniono wyłącznie zawodników wyczynowych, którzy mają waŜną licen-
cję Polskiego Związku Badmintona (PZBad). Według regulaminu licencjono-
wania zawodników „Zawodnikiem jest osoba uprawiająca badminton oraz 
uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym i z tego tytułu posiadająca 
licencję” (rozdz. I – Przepisy ogólne1). Badania były dobrowolne, a uczestnicy 
zostali poinformowani o poufności zebranych danych. 

Zastosowane metody 

Zawodnicy, którzy zostali poproszeni o wzięcie udziału w badaniu kwestiona-
riuszowym, otrzymali do wypełnienia polską wersję skali SCAT (Sport Com-
petition Anxiety Test) do badania cechy lęku (Martens, 1977), a następnie 
polską wersję skali CSAI-2R (The Revised Competitive State Anxiety Inven-
tory-2) do badania intensywności stanu lęku somatycznego i poznawczego2 
(Martens, Vealey, Burton, 1990). Obie skale zostały przetłumaczone na język 
polski i uŜyte w badaniach polskich sportowców (Borek-Chudek, 2007, 2009). 

Skala do badania cechy lęku współzawodnictwa sportowego jest polską 
adaptacją metody anglojęzycznej o nazwie Sport Competition Anxiety Test 

                                                 
1 Źródło: www.badminton.com.pl – oficjalna strona internetowa PZBad. 
2 Oprócz intensywności stanu lęku somatycznego i poznawczego, w skali CSAI-2R 

występuje równieŜ wymiar pewności siebie, który nie został ujęty w przedstawionych 
badaniach.  
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(SCAT) (Martens, 1977). Składa się z 15 zdań, które opisują, co zawodnik 
moŜe odczuwać i z jaką częstotliwością („rzadko”, „czasami” lub „często”) pod-
czas rywalizacji sportowej. Skala została przetłumaczona na język polski dwu-
etapowo, według procedury: tłumaczenia grupowego i tłumaczenia odwrotnego 
(Brzeziński, 2003). Tłumaczenia dokonywali studenci anglistyki, a wyboru naj-
lepszych twierdzeń dopasowanych do sytuacji sportowej – zawodnicy uprawia-
jący wybraną dyscyplinę sportową. W pierwszych badaniach adaptacyjnych 
uzyskano wynik rzetelności α Cronbacha 0,87 (Borek-Chudek, 2007), a w na-
stępnych porównywalny wskaźnik rzetelności 0,88 (Borek-Chudek, 2009). 

Do badania intensywności stanu lęku wykorzystano skalę CSAI-2R (The 
Revised Competitive State Anxiety Inventory-2) (Martens i in., 1990) zmody-
fikowaną przez Coxa, Martensa i Russella (2003). Skala ta ujmuje stan lęku 
współzawodnictwa sportowego w trzech komponentach: lęku poznawczego, 
lęku somatycznego i pewności siebie. W badaniach prowadzonych wśród pol-
skich sportowców uzyskano wyniki, które po przeprowadzonych analizach 
statystycznych i psychometrycznych dały moŜliwość skonstruowania polskiej 
wersji skali. Wyniki uzyskane podczas pierwszych badań zostały poddane 
analizie czynnikowej, wykonanej z uŜyciem rotacji Varimax z normalizacją 
Kaisera-Mayera-Olkina. W efekcie uzyskano skalę zbliŜoną do skali oryginal-
nej, z α Cronbacha 0,69 i miarą KMO adekwatności doboru próby 0,88.  
W większości pozycji kwestionariusza zostało potwierdzone ich oryginalne po-
grupowanie według trzech wymiarów. Potwierdzone zostały równieŜ korelacje 
między nimi, zgodne z teoretycznymi załoŜeniami autorów. Przy przeprowa-
dzonej analizie czynnikowej wzięto pod uwagę te ładunki czynnikowe, które 
były wyŜsze niŜ 0,50 (Brzeziński, Zakrzewska, 2008). Rzetelności poszczegól-
nych trzech wymiarów okazały się zadowalające: 0,87 – dla czynnika poznaw-
czego, 0,86 – dla czynnika somatycznego i 0,81 – dla pewności siebie. Ogólny 
procent wyjaśnionej wariancji dla trzech czynników wynosił 63,70%. Dla po-
szczególnych czynników: 24,87% – dla poznawczego, 21,80% – dla somatycz-
nego i 17,03% – dla pewności siebie (Borek-Chudek, 2007). Podczas drugiego 
badania ogólny procent wyjaśnionej wariancji wyniósł 59,73% (czynnik po-
znawczy – 22,54%, czynnik somatyczny – 18,10% i pewność siebie – 19,09%). 
Rzetelność mierzona wskaźnikiem α Cronbacha była równa 0,63 dla pełnej 
skali, a dla poszczególnych skal kolejno: 0,84 – czynnik poznawczy, 0,76 – 
czynnik somatyczny i 0,81 – wymiar pewności siebie (α Cronbacha dla wersji  
z lękiem poznawczym i somatycznym bez wymiaru pewności siebie – 0,85) 
(Borek-Chudek, 2009). 

W celu dokonania pomiaru wymiaru oceny stanu lęku, do metody CSAI-2R 
została dołączona skala 5-stopniowa (od +2 do -2), za pomocą której zawodnik 
moŜe określić odczuwany lęk w kategoriach mobilizujący–deprymujący, zgod-
nie z procedurą stosowaną przez Jonesa i jego współpracowników (Jones, 
Swain, 1992, 1995). Zadaniem zawodników była ocena odczuwanych objawów 
pobudzenia jako pozytywnych, czyli mobilizujących ich do podjęcia walki spor-
towej, lub negatywnych, czyli deprymujących i dezorganizujących podejmo-
wane przez nich czynności (Jones, 1991; Jones, Hanton, Swain, 1994; Jones, 
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Hanton, 1996). We wstępnych badaniach adaptacyjnych uzyskano następujące 
wskaźniki rzetelności α Cronbacha: dla całej skali – 0,83, dla czynnika 
poznawczego – 0,76, dla czynnika somatycznego – 0,69 i dla pewności siebie 
0,76 (Borek-Chudek, 2009). 

Wymienione metody badawcze zostały zastosowane do pomiaru następu-
jących zmiennych niezaleŜnych: cecha lęku, intensywność stanu lęku i ocena 
stanu lęku. Do określenia poziomu osiągnięć sportowych – zmiennej zaleŜnej – 
uŜyto dwóch wskaźników: punktacji pochodzącej z oficjalnej listy rankingowej 
PZBad oraz klasy sportowej przyznawanej za ściśle określone osiągnięcia 
sportowe. Punktacja z listy rankingowej PZBad stanowi sumę turniejów, 
w których zawodnik uczestniczy w czasie całego sezonu sportowego (przez 
okres roku) i w ten sposób odzwierciedla średni poziom sportowca, niwelując 
tym samym ewentualne przypadkowe słabsze wyniki – w przeciwieństwie do 
pozycji na pojedynczych zawodach, która moŜe być uzaleŜniona od czynników 
losowych. NaleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe punktacja stanowi dokładniejszy 
wskaźnik poziomu osiągnięć niŜ pozycja na liście rankingowej. Związane jest 
to z tym, Ŝe punkty uszczegółowiają róŜnicę, jaka dzieli zawodników uplaso-
wanych na sąsiednich pozycjach klasyfikacyjnych. Ponadto suma uzyskiwa-
nych punktów jest stała dla zdobytej pozycji – bez względu na grę, w której 
zawodnik występuje (w badmintonie jest to gra pojedyncza, podwójna lub 
mieszana). Daje to moŜliwość porównania wszystkich osób uczestniczących  
w rozgrywkach sportowych. Wyniki surowe punktacji poszczególnych zawod-
ników mieszczą się w przedziale od 37 do 1170 (M = 899,43; SD = 539,09). 
Surowe wyniki zostały przekształcone na wyniki standaryzowane na skali 
tenowej (skala T), której M = 50, a SD = 10 (Hornowska, 2001; Brzeziński, 
2003; Zawadzki, Hornowska, 2008). 

Klasa sportowa – drugi wskaźnik poziomu osiągnięć sportowych – przy-
znawana jest na podstawie ściśle określonych wyników sportowych. Dzieli 
przebadanych zawodników na sześć grup, które odzwierciedlają poziom ich 
osiągnięć. Najsłabsi zawodnicy nie mają Ŝadnej klasy, a silniejsi – kolejno: 
klasę III, II, I, M (mistrzowską) i MM (międzynarodową mistrzowską)3. 

Przy analizowaniu związków między zmiennymi niezaleŜnymi a pozio-
mem osiągnięć mierzonym punktacją z listy rankingowej PZBad zastosowano 
współczynnik korelacji r Pearsona, a w przypadku porównywania średnich 
wartości w grupach (klasy sportowe) – jednoczynnikową analizę wariancji 
ANOVA. Istotność róŜnic między średnimi sprawdzono za pomocą testów post- 
-hoc. Przy załoŜeniu o równości wariancji uŜywany był test Tukeya. Gdy zało-
Ŝenie to nie zostało spełnione, stosowany był test Gamesa-Howella (Ferguson, 
Takane, 1999; Francuz, Mackiewicz, 2007). Wyniki surowe zmiennych nieza-
leŜnych uzyskane w obrębie tych grup zostały przekształcone na wyniki 
standaryzowane na skali stenowej, której średnia wartość wynosi M = 5,5,  

                                                 
3 Szczegółowe normy dla wszystkich klas moŜna odnaleźć na stronie internetowej 

Polskiego Związku Badmintona – www.badminton.com.pl/grafika/pliki/strona/Normy_ 
klasy_sportowe.htm 
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a odchylenie standardowe SD = 2. Taki zabieg daje moŜliwość dokonywania 
porównań pomiędzy poszczególnymi skalami. 

WYNIKI 

Intensywność a poziom osiągnięć sportowych. W celu weryfikacji hi- 
potezy dotyczącej związku między intensywnością aspektów emocjonalnych  
a poziomem osiągnięć sportowych zostały przeprowadzone analizy, w których 
obliczono zaleŜności korelacyjne oraz porównano średnie wartości zmiennej 
niezaleŜnej w obrębie grup zawodników o zróŜnicowanym poziomie osiągnięć 
sportowych. 

W wynikach nie uzyskano Ŝadnych istotnych korelacji między zmiennymi 
niezaleŜnymi a punktacją z listy rankingowej PZBad. W celu sprawdzenia, czy 
jest prawdopodobna zaleŜność krzywoliniowa między pobudzeniem somatycz-
nym a poziomem osiągnięć, powtórzono procedurę zastosowaną przez twórców 
wieloczynnikowej teorii lęku (Martens i in., 1990), a mianowicie wyodrębniono 
trzy grupy osób: z niską, średnią i wysoką intensywnością pobudzenia 
(stosując regułę odchylenia standardowego). Następnie porównano średnie 
wartości punktacji kaŜdej z tych grup za pomocą testu t. Wyniki pokazały, Ŝe 
średnie (Mn = 50,64; Mśr = 48,96; Mw = 51,05) nie róŜniły się istotnie, co 
wskazuje na brak zaleŜności w kształcie odwróconej litery U. 

Pomimo braku istotnych korelacji, wykazano istotne róŜnice u osób, któ-
rym przyznano róŜną klasę sportową. Przyjrzyjmy się zatem bliŜej tym zaleŜ-
nościom. Uzyskano tutaj istotne efekty główne dla cechy lęku, intensywności 
lęku somatycznego i poznawczego. 

 
Tabela 1.  

RóŜnice w zakresie intensywności cechy i stanu lęku w zaleŜności od 
przyznanej klasy sportowej (N = 175) 

      Klasa sportowa 
Istotność róŜnic  

pomiędzy grupami 

     brak III II I M* MM** 

     N = 19 N = 26 N = 36 N = 50 N = 30 N = 14 
ŋ2 test 

      [1]*** [2] [3] [4] [5] [6] 

F(5,169) p< 

% post-hoc 

M 5,96 4,84 6,52 5,19 5,51 4,58 [2-3] 
Cecha lęku 

SD 1,84 2,04 1,71 2,02 1,98 1,89 
3,73 0,003 10 

[3-4;6] 

M 6,35 5,38 6,08 4,91 5,75 4,68 Intensywność 
stanu lęku 
somatycznego SD 1,84 2,02 2,16 1,95 1,65 1,94 

2,89 0,016 8 n.i. 

M 5,98 4,76 6,66 5,05 5,96 3,86 [1-6][2-3] Intensywność 
stanu lęku 
poznawczego SD 1,84 1,67 1,69 2,09 1,89 1,44 

7,09 0,000 17 
[3-4;6][5-6] 

*M – klasa mistrzowska; **MM – klasa międzynarodowa mistrzowska; ***numery [1], [2], [3] itd., 
oznaczające przynaleŜność osób do odpowiedniej grupy, występują zarówno w tabelach i wykre-
sach, jak i w tekście. Symbole numeryczne zostały równieŜ zastosowane w ostatniej kolumnie 
testów post-hoc, wskazując na róŜnice między poszczególnymi grupami. Zapis [3-4;6] oznacza, Ŝe 
istotna róŜnica wystąpiła między grupą [3] i [4] oraz [3] i [6]. 
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Jak wynika z tabeli 1, najlepsi badmintoniści, z klasą MM [6], charaktery-
zują się istotnie niŜszą cechą lęku niŜ zawodnicy z klasą II [3]. Szczególnie  
w przypadku stanu lęku poznawczego stwierdzono wyraźne róŜnice, które 
wskazują, Ŝe najlepsi zawodnicy, z klasą MM [6], uzyskują istotnie niŜszą 
średnią od swoich słabszych przeciwników – z klasą M [5], z klasą II [3] oraz 
bez klasy sportowej [1]. Przy stanie lęku somatycznego nie odnotowano 
wprawdzie istotnych róŜnic w teście post-hoc, ale średni wynik zawodników  
z klasą MM – podobnie jak w przypadku cechy lęku i stanu lęku poznawczego 
– jest najniŜszy ze wszystkich badanych zawodników. 

Otrzymane wyniki wskazują na grupę najlepszych zawodników z klasą 
MM jako tych, którzy charakteryzują się niŜszą intensywnością cechy lęku, 
stanu lęku somatycznego i poznawczego w porównaniu z pozostałymi słab-
szymi zawodnikami. Pod tym względem wyniki są zgodne z załoŜonymi hipo-
tezami mówiącymi, Ŝe im niŜszą cechą lęku, niŜszym stanem lęku charaktery-
zują się badmintoniści, tym wyŜsze osiągają wyniki sportowe. W sytuacji, gdy 
weźmie się pod uwagę zróŜnicowanie słabszych zawodników pod względem ich 
poziomu osiągnięć, wyniki badań nie wskazują na jednoznaczny trend, który 
potwierdzałby te hipotezy.  
Ocena lęku a poziom osiągnięć sportowych. Celem zweryfikowania hipo-
tezy dotyczącej związku między subiektywną oceną wybranych aspektów emo-
cjonalnych a poziomem osiągnięć sportowych zostały przeprowadzone analizy 
statystyczne, w których obliczono zaleŜności korelacyjne oraz porównano 
wskaźniki zmiennej niezaleŜnej w obrębie grup zawodników o zróŜnicowanym 
poziomie osiągnięć sportowych. 

Dla punktacji z listy rankingowej PZBad stwierdzono dodatnią zaleŜność 
między oceną stanu lęku somatycznego a punktacją (r = 0,17; p<0,014). Wynik 
ten wskazuje, Ŝe im bardziej zawodnicy oceniają swój stan somatyczny  
w aspekcie pozytywnym (mobilizującym do walki sportowej), tym wyŜsze osią-
gają wyniki sportowe. 

Przy klasach sportowych odnotowano istotne efekty główne zarówno dla 
oceny stanu lęku somatycznego, jak i poznawczego. Jak wynika z tabeli 2, 
przy ocenie stanu lęku somatycznego najwyŜszą średnią wartość stwierdzono 
w grupie najlepszych zawodników – z klasą MM [6]. Średnia ta okazała się 
istotnie wyŜsza od średniej wartości zawodników najsłabszych bez Ŝadnej 
klasy sportowej [1]. Podobnie było przy ocenie stanu lęku poznawczego – za-
wodnicy z klasą MM [6] charakteryzowali się najwyŜszym wynikiem – istot-
nie wyŜszym od wyniku zawodników bez klasy sportowej [1] i od zawodników 
z klasą II [3]. 
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Tabela 2. 
RóŜnice w zakresie oceny stanu lęku somatycznego i poznawczego w zaleŜ-
ności od klasy sportowej (N = 175) 

      Klasa sportowa 
Istotność róŜnic  
między grupami 

     brak III II I M MM 

     N = 19 N = 26 N = 36 N = 50 N = 30 N = 14 
ŋ2 test 

      [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

F(5,169) p< 

% post-hoc 

M 4,42 5,53 5,30 5,81 5,38 6,56 Ocena  
stanu lęku 
somatycznego SD 1,84 1,69 2,30 1,72 2,20 1,94 

2,32 0,045 6 [1-6] 

M 4,70 6,24 4,52 5,69 5,48 7,13 [2-3] Ocena  
stanu lęku  
poznawczego SD 2,15 1,54 2,06 1,81 2,02 1,43 

5,69 0,001 14 
[1-6][3-6] 

 

W analizie wyników stanu lęku dostrzega się nie tylko róŜnice między 
najlepszymi zawodnikami klasy MM a pozostałymi osobami, ale równieŜ wy-
raźnie rosnący trend – wskazujący na coraz pozytywniejszą ocenę wraz ze 
wzrostem poziomu osiągnięć. Na wykresie 1 został przedstawiony graficzny 
obraz trendu oceny stanu lęku somatycznego. 

 
 

 

 
 

Wykres 1. Średnie wyniki oceny stanu lęku somatycznego w uzyskanych klasach 
sportowych 

 

Otrzymane wyniki analiz korelacyjnych i wariancyjnych potwierdziły hi-
potezy mówiące, Ŝe im pozytywniej zawodnicy oceniają odczuwany lęk, tym 
wyŜsze osiągają wyniki sportowe. 
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DYSKUSJA 

Przedstawione wyniki nie potwierdzają jednoznacznie hipotezy, w której 
przypuszczano, Ŝe im wyŜsza jest intensywność lęku, tym niŜszy jest poziom 
osiągnięć sportowych. Nie uzyskano zakładanych korelacji przy punktacji  
z listy rankingowej i nie potwierdzono zaleŜności krzywoliniowej. Otrzymano 
jedynie najniŜsze wartości cechy i stanu lęku w grupie najlepszych zawodni-
ków – z klasą MM. Wartości te były istotnie niŜsze od wszystkich pozostałych, 
charakteryzujących zawodników słabszych. Pod tym względem otrzymane 
wyniki są podobne do wyników uzyskanych we wcześniej prowadzonych bada-
niach wśród badmintonistów (Borek-Chudek, 2007). W badaniach tych grupa 
najlepszych zawodników równieŜ uzyskała najniŜsze wskaźniki lęku w porów-
naniu z pozostałymi osobami, a grupy ze średnim i niskim poziomem osiągnięć 
nie wykazały Ŝadnych róŜnic w tym względzie. 

W dotychczasowych badaniach występowały juŜ trudności z ustaleniem 
kierunku zaleŜności między intensywnością lęku a osiągnięciami, a wśród ich 
rezultatów dostrzegano wiele rozbieŜności. Mogły one wynikać z zastosowania 
róŜnych metod badawczych, które ujmowały lęk jednowymiarowo lub badały 
te konstrukty, nie uwzględniając ich swoistości w sporcie. Przykładowo Cox  
i współautorzy, mimo duŜej liczby badań, nie odnotowali Ŝadnej znaczącej za-
leŜności między poznawczym i somatycznym aspektem lęku a poziomem osią-
gnięć sportowych (Cox, Robb, Russell, 2000; Russell, Cox, 2000, 2002). W in-
nym przypadku Craft i jego współpracownicy (2003) dokonali analizy 30 ba-
dań poszukujących takich zaleŜności i równieŜ nie udało im się ich ustalić. 

Pomimo braku potwierdzenia poszukiwanych zaleŜności podejmowane są 
kolejne próby ze względu na istotność lęku w sporcie, podkreślaną przez tre-
nerów i zawodników. W przypadku tych badań uwzględniono wymóg ujednoli-
cenia grupy do przedstawicieli jednej dyscypliny sportowej oraz zastosowano 
zrewalidowaną metodę badawczą o potwierdzonych lepszych właściwościach 
psychometrycznych (Cox, Martens, Russell, 2003; Lundqvist, Hassmen, 2005), 
dzięki której dokonuje się pomiaru specyficznych symptomów występujących 
we współzawodnictwie sportowym. Badanie to pozwoliło wprawdzie stwierdzić 
znaczącą róŜnicę pomiędzy „elitą” polskiego badmintona a pozostałymi za-
wodnikami, zgodną z zakładaną hipotezą. Nie ukazało jednak zaleŜności wy-
stępujących wśród wszystkich badanych sportowców. 

W przeprowadzonych badaniach badmintoniści oceniali równieŜ, czy od-
czuwany poziom lęku somatycznego i poznawczego mobilizował ich, czy de-
prymował w kontekście podjętej walki sportowej. Otrzymane wyniki były 
zgodne z przewidywaniami. Im wyŜszym poziomem osiągnięć sportowych cha-
rakteryzowali się zawodnicy, tym pozytywniej oceniali swój stan somatyczny 
i poznawczy. Tę prawidłowość stwierdzono zarówno przy punktacji, jak i przy 
klasach sportowych. 

Wyjaśnienie braku zaleŜności w przypadku wymiaru intensywności lęku 
podejmowali róŜni badacze zajmujący się tą problematyką. Hanin (2000) 
wskazywał, Ŝe istnieją zawodnicy, którzy osiągają najwyŜszy poziom sportowy 
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pod wpływem wysokiego poziomu lęku. Na podstawie swoich badań podkreślał 
indywidualny charakter odczuwanego lęku i konieczność określenia jego opty-
malnego poziomu oddzielnie w przypadku kaŜdego sportowca. Z kolei Jones ze 
współpracownikami (Jones, Swain, 1992, 1995; Jones, Swain, Hardy, 1993; 
Jones, Hanton, Swain, 1994) udowadniał, Ŝe koncentrowanie się tylko na wy-
miarze intensywności jest niewystarczające. Wskazywał przy tym na koniecz-
ność uwzględniania w badaniach oceny pojawiającego się lęku, poniewaŜ jego 
zdaniem taki zabieg pozwoli na pełniejsze zrozumienie zaleŜności między od-
czuwanymi symptomami a osiągnięciami w sporcie. W większości badań, które 
prowadził ze swoimi współpracownikami, wykazał pozytywną zaleŜność mię-
dzy oceną a poziomem osiągnięć, przy braku zaleŜności pomiędzy intensyw-
nością a osiągnięciami przedstawicieli róŜnych dyscyplin sportowych. W ni-
niejszych badaniach uwzględniono badminton, co stanowi pewnego rodzaju 
novum ze względu na mniejsze zainteresowanie tą dyscypliną jako podmiotem 
badań psychologicznych. W ramach tej dyscypliny wyniki badań potwierdziły 
ogólny trend, jaki zachodzi między badanymi zmiennymi. W dalszej kolejnoś-
ci, w celu uzyskania pełniejszego obrazu podejmowanego problemu, warto 
przeprowadzić badania z tej tematyki równieŜ wśród przedstawicieli innych 
dyscyplin sportowych. 

Uzyskane wyniki korzystnie wpisują się w nurt psychologii poznawczej,  
w której na pierwszy plan wysuwa się znaczenie procesów poznawczych i do-
konywanej oceny w kontekście pojawiających się stanów emocjonalnych  
i związanej z nimi efektywności zachowania sportowca. Rezultaty badań po-
kazały, Ŝe ocena odczuwanych objawów somatycznych i poznawczych jest bar-
dziej wiarygodnym czynnikiem wyjaśniającym poziom osiągnięć sportowych 
niŜ – jak sądzono do niedawna – wyłącznie jego intensywność. Wytłumaczenie 
znaczenia oceny w wyjaśnianiu osiągnięć sportowych moŜna odnaleźć między 
innymi w poglądach Lazarusa, który podkreśla ocenę sytuacji, w jakiej znaj-
duje się osoba (ocena pierwotna) oraz ocenę moŜliwości poradzenia sobie 
(ocena wtórna). Sposób dokonywanej oceny wpływa w tym przypadku na ro-
dzaj odczuwanych emocji i w konsekwencji na efektywność podejmowanego 
działania (Lazarus, Folkman, 1984). Pozytywna ocena ukierunkowuje postawę 
zawodnika, myśli i zachowanie na podjęcie efektywnej walki sportowej.  
W przypadku oceny negatywnej widoczny jest u zawodnika nadmiernie pod-
wyŜszony poziom pobudzenia, a zmiany fizjologiczne wówczas zachodzące pro-
wadzą do dezorganizacji jego czynności poznawczych i motorycznych. 

Na gruncie psychologii sportu przyjmuje się, Ŝe sytuacja współzawodnic-
twa sportowego jest swoistą sytuacją trudną, przede wszystkim z uwagi na 
duŜe wymagania stawiane zawodnikowi i związane z tym obciąŜenie psy-
chiczne (Karolczak-Biernacka, 1986). Reakcją zawodnika na tę sytuację trud-
ną jest zazwyczaj stan stresu, który – w ujęciu znanego endokrynologa ka-
nadyjskiego Hansa Selyego – nie musi być stanem jednoznacznie negatywnym 
(Selye, 1977). Zmiany fizjologiczne, jakie wówczas zachodzą, są bowiem nie-
zbędne, aby przystosować organizm do wymagań otoczenia i pozwalają na 
zmobilizowanie sił potrzebnych do wypełnienia tych wymagań. Z tego względu 
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autor rozróŜnia stres konstruktywny (eustres) od destruktywnego (dystres). 
RóŜnica między tymi stanami wyraŜa się przede wszystkim w ocenie poznaw-
czej, od której zaleŜy, jaki sens nadaje się odczuwanemu stresowi. Jeśli zawod-
nik ocenia sytuację rywalizacji sportowej jako wyzwanie, pozostaje pod wpły-
wem eustresu i odczuwa emocje, które mobilizują go do walki sportowej.  
W konsekwencji efektywność jego funkcjonowania jest wysoka, w przeciwień-
stwie do sytuacji, w której rywalizacja oceniana jest jako zagroŜenie, co wy-
wołuje dystres i negatywne emocje zazwyczaj związane z lękiem. 

W koncepcji Jonesa występuje lęk mobilizujący (facilitative anxiety) jako 
emocja pozytywna w stanie stresu konstruktywnego. Mechanizm działania tej 
emocji wynika z postawy psychicznej, jaką przyjmuje zawodnik, a jej działanie 
w znacznym stopniu poprawia poziom wykonywanych czynności. Będąc pod jej 
wpływem, zawodnik jest bowiem pewny siebie, szybki i zdecydowany, między 
innymi z uwagi na zmiany fizjologiczne, jakie zachodzą w jego organizmie 
(śukowski, 2007). Czy jednak tę poŜądaną emocję moŜna nazwać za Jonesem 
lękiem? ChociaŜ kontynuatorzy tego załoŜenia równieŜ posługują się w swoich 
badań taką terminologią (Edwards, Hardy, 1996; Wiggins, Brustad, 1996; 
Hale, Whitehouse, 1998; Perry, Williams, 1998; Ntoumanis, Biddle, 2000; 
Butt, Weinberg, Horn, 2003; Robazza, Bortoli, 2007), to jednak nasuwa się 
pytanie, czy rzeczywiście emocją, która mobilizuje do działania, jest lęk – po-
wszechnie uwaŜany za emocję negatywną. Zgodnie z tym, co wcześniej suge-
rowali Schachter i Singer, dopiero ocena odczuwanego pobudzenia moŜe sta-
nowić o rodzaju pojawiającej się emocji (Maruszewski i in., 2008). Biorąc pod 
uwagę, Ŝe pobudzenie jest naturalnym zjawiskiem w sporcie ze względu na 
występowanie wysiłku fizycznego, od tego, jak zawodnik je oceni, moŜe zale-
Ŝeć, jakiej emocji będzie doświadczać. MoŜe interpretować pobudzenie pozy-
tywnie i wykazywać wówczas pewność siebie i podekscytowanie przed podej-
mowaną walką sportową. MoŜe równieŜ oceniać negatywnie i w konsekwencji 
odczuwać lęk i obawę. Takie podejście nasuwa pytanie o róŜnorodność emocji 
sportowych oraz ich podstawę, czyli pobudzenie, którego znaczenie w sporcie 
jest niekwestionowane, a zarazem złoŜone, w kontekście poziomu osiągnięć. 

Warto na koniec zauwaŜyć, Ŝe psychologowie zajmujący się tematyką lęku, 
pobudzenia i stresu w sporcie zwracają uwagę, Ŝe terminy te często stosowane 
są zamiennie, mimo Ŝe istnieją między nimi róŜnice (Anshel, 1995; Weinberg, 
Gould, 2007). Wynika to między innymi z podobnych objawów fizjologicznych, 
jakie występują w wymienionych sytuacjach. Być moŜe badanie zarówno wy-
miaru intensywności pobudzenia jako neutralnej podstawy róŜnych emocji, 
jak i wymiaru oceny tego pobudzenia, nadającej znak i treść występującej 
emocji, pozwoli na głębsze zrozumienie zaleŜności między emocjami a pozio-
mem osiągnięć sportowych.  
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ANEKS 

 
SKALA DO BADANIA CECHY LĘKU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO  

(NA PODSTAWIE SKALI SCAT) 
 
 
Instrukcja: Przeczytaj kaŜde zdanie poniŜej i zdecyduj, jak często („Rzadko”, „Czasami” 
czy „Często”) czujesz się w opisany sposób podczas zawodów. 
 

 
      Rzadko Czasami Często 

1 
11. Rywalizacja z innymi cieszy się powszechnym uznaniem             1             2             3 

12. Przed grą jestem niespokojny                1             2             3 

13. Przed meczem obawiam się, Ŝe źle wypadnę              1             2             3 

14. Jestem dobrym sportowcem podczas zawodów              1             2             3 

15. Obawiam się, Ŝe popełnię błędy w trakcie meczu              1             2             3 

16. Przed grą jestem spokojny                1             2             3 

17. Stawianie sobie celów jest waŜne podczas rywalizacji  
      sportowej                     1             2             3 

18. Przed meczem czuję mdłości w Ŝołądku               1             2             3 

19. Chwilę przed startem moje serce bije szybciej niŜ zwykle             1             2             3 

10. Lubię rywalizować w grach, które wymagają ode mnie  
      duŜo wysiłku fizycznego                1             2             3 

11. Przed meczem czuję się zrelaksowany               1             2             3 

12. Przed grą czuję się podenerwowany               1             2             3 

13. Sport druŜynowy jest bardziej ekscytujący niŜ rywalizacja  
      indywidualna                   1             2             3 

14. Jestem zdenerwowany, oczekując na rozpoczęcie gry             1             2             3 

15. Przed meczem czuję się spięty                1             2             3 
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SKALA DO BADANIA  
INTENSYWNOŚCI I OCENY STANU LĘKU 

(NA PODSTAWIE ZMODYFIKOWANEJ SKALI CSAI-2R) 

 
 
Instrukcja: Przypomnij sobie ostatni waŜny dla Ciebie mecz (zawody), w którym brałeś 
udział. W tym czasie mogły pojawiać się u Ciebie róŜne objawy lęku i zdenerwowania. 
PoniŜej podane są zdania, które opisują, co moŜe odczuwać zawodnik w takiej sytuacji. 
Przeczytaj te zdania i w pierwszej kolejności zaznacz kółeczkiem odpowiednią cyfrę  
od 1 do 4, która określa, czy czułeś to przed waŜnym dla Ciebie meczem, uwzględ-
niając, Ŝe: 

1 – wcale nie 
2 – raczej nie 
3 – raczej tak 
4 – zdecydowanie tak. 
Następnie na skali od -2 do 2 zaznacz, czy to, co odczuwałeś, bez względu na 

intensywność, oceniasz jako negatywne (-2, -1), niewaŜne (0) czy pozytywne (1, 2) dla 
Twojej gry. Nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Nie zastanawiaj się długo, tylko 
wybierz odpowiedź, która opisuje, jak się wtedy czułeś i jak to oceniasz. 
 

11. Byłem roztrzęsiony     1    2    3  4    -2   -1    0    1    2 
12. Obawiałem się, Ŝe mogę nie zagrać  
      tak dobrze jak mógłbym     1    2    3  4    -2   -1    0    1    2 

13. Czułem się pewnie     1    2    3  4    -2   -1    0    1    2 

14. Moje mięśnie były spięte     1    2    3  4    -2   -1    0    1    2 

15. Obawiałem się przegranej    1    2    3  4    -2   -1    0    1    2 

16. Czułem ścisk w Ŝołądku     1    2    3  4    -2   -1    0    1    2 

17. Byłem pewny siebie przed tym wyzwaniem   1    2    3  4    -2   -1    0    1    2 
18. Obawiałem się, Ŝe „sparaliŜuje” mnie 
      pod wpływem stresu     1    2    3  4    -2   -1    0    1    2 

19. Czułem szybkie kołatanie serca    1    2    3  4    -2   -1    0    1    2 

10. Byłem pewny, Ŝe dobrze zagram    1    2    3  4    -2   -1    0    1    2 

11. Bałem się, Ŝe zagram słabo    1    2    3  4    -2   -1    0    1    2 

12. Czułem skurcz w Ŝołądku    1    2    3  4    -2   -1    0    1    2 
13. Byłem pewny siebie, poniewaŜ widziałem w wyobraźni,  
      jak osiągam mój cel     1    2    3  4    -2   -1    0    1    2 
14. Obawiałem się, Ŝe inni będą rozczarowani    
      moją grą      1    2    3  4    -2   -1    0    1    2


