LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

Katrīna VOLGEMUTE

KALNU SLĒPOTĀJU IZTĒLES SPĒJU UN FIZISKĀS
PAŠEFEKTIVITĀTES PILNVEIDE

Promocijas darbs
Zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai veselības un sporta zinātnes nozarē
sporta pedagoģijas apakšnozarē

Zinātniskās vadītājas:
Prof. Daina Krauksta
Prof. Žermēna Vazne

RĪGA, 2022

PATEICĪBA
Šie pēdējie četri gadi, kurus pavadīju studējot doktorantūrā Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijā un veicot promocijas darba pētījumu, ir bijis visnotaļ nervu kutinošs piedzīvojums,
kas sniedzis ļoti nozīmīgu pieredzi un gandarījumu par paveikto. Vēlos izteikt pateicību tiem
cilvēkiem, kas bija man līdzās šajā piedzīvojumā!
Vispirms vēlos pateikt lielu paldies manām mentorēm un darba vadītājām – profesorei
Žermēnai Vaznei un profesorei Dainai Kraukstai par sniegto atbalstu, iedrošinājumu un
motivāciju ne tikai promocijas darba pētījuma norises laikā, bet arī pēdējos 10 gados, ko esmu
pavadījusi studējot un mācoties Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Bez Jūsu
norādījumiem, atsauksmēm un padomiem šīs lielais darbs nebūtu paveicams. Paldies par
neizsīkstošo interesi un ticību man! Šis promocijas darbs ir arī Jūsu atbalsta rezultāts un par to
esmu ārkārtīgi pateicīga.
Es pateicos un saku paldies arī profesorei Andrai Fernātei par konsultācijām un
palīdzību promocijas darba tapšanas laikā, kā arī paldies par veltīto laiku un ieguldījumu
promocijas darba recenzēšanā! Pateicos arī darba recenzentam profesoram Jurim Grantam
par vērtīgajiem padomiem!
Vēlos pateikt arī sirsnīgu paldies Ronaldam un manai ģimenei par to, ka vienmēr ticējāt
man un mudinājāt mani sekot saviem sapņiem!
Esmu ļoti pateicīga arī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai par sniegto iespēju studēt
doktorantūras programmā un tās mācībspēkiem par sniegtajām zināšanām! Paldies arī
slēpošanas katedras kolektīvam par promocijas darba aizstāvēšanas un doktora grāda iegūšanas
veicināšanu!
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IEVADS
Mūsdienu sporta vidē sportistiem ir jābūt spēcīgi sagatavotiem ne tikai fiziski, taktiski
un tehniski, bet arī psiholoģiski. Lai sportisti būtu konkurētspējīgi, viņiem ir jāizmanto visi
iespējamie resursi, lai uzlabotu savu sniegumu. Iztēle tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajām
sportistu psiholoģiskajām prasmēm. Ir pierādīts, ka iztēle ir noderīgs līdzeklis sportistu
snieguma uzlabošanai dažādās sporta vidēs. Iztēle galvenokārt tiek pielietota treniņu procesā ar
mērķi uzlabot sportistu kustību kvalitāti, palielināt koncentrēšanās spējas, mazināt sacensību
spriedzi un tamdēļ, lai veicinātu sportistu pārliecību par saviem spēkiem un fizisko
pašefektivitāti (Bandura, 1997; Nordin, Cumming, 2005; Van den Broeck, Vansteenkiste,
Witte, Soenens, Lens, 2010; Mousavi, Meshkini, 2011).
Sacensību un treniņu apstākļos nereti rodas dažādi traucēkļi un šķēršļi, kas būtiski
ietekmē sportistu sniegumu. Ar iztēles palīdzību sportistiem pirms sava izpildījuma ir iespēja
apzināt iespējamos traucēkļus un atbilstoši tiem sagatavoties veicamajai darbībai. Iztēle tiek
plaši pētīta, un ir veikti daudzi pētījumi ar mērķi izpētīt iztēles izmantošanu sportistu vidū.
Pētījumu rezultāti ir atklājuši un daudzkārt apstiprinājuši, ka iztēlei sportā ir divas atšķirīgas
lomas, kas ir motivējoša un kognitīva (Nordin, Cumming, 2008).
Iztēle sportā ir kognitīva prasme, kurā visas maņas vai daļa no tām tiek izmantotas, lai
radītu vai atjaunotu sev domās kādu pieredzi (Vealey, Walter, 1993).
Fiziskā pašefektivitāte arī ir saņēmusi lielu uzmanību sportā, un tā ir saistīta ar iztēles
izmantošanu. Augsta pašefektivitāte nozīmē to, ka sportists ar prieku un baudu veic ar sportu
saistītās darbības un sportistā ir nepārtraukta vēlme pēc pilnveidošanās un attīstības. Turklāt
augsta pašefektivitāte izraisa pozitīvas izmaiņas, piemēram, vēlmi strādāt ar lielāku atdevi,
spēju objektīvāk novērtēt savas prasmes, vēlmi pārvarēt grūtības un uzsvērt spēju atrisināt
problēmas, kas rodas ceļā uz panākumiem (Carter, 2013; Beauchamp, Jackson, Morton, 2012).
Fiziskā pašefektivitāte tiek definēta kā spēja izpildīt un kontrolēt noteiktu uzdevumu mērķa
sasniegšanu (Bandura, 1997).
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Veiktie pētījumi vairākkārtīgi ir pierādījuši, ka gan iztēle, gan fiziskā pašefektivitāte
pozitīvi korelē ar sportistu sasniegumiem (Beauchamp et al., 2012; Feltz, Magyar, 2006;
Beauchamp, Bray, Albinson, 2002), ar sportistu pārliecību par savām spējām izpildīt konkrētu
uzdevumu (Kremer, Moran, Walker, Craig, 2011), ar spēju saglabāt motivāciju un cīņassparu
pat nevēlamās situācijās un pēc neveiksmes (Arslan, 2012). Sportistiem ir būtiski prast izmantot
iztēli un tās spēju izpausmes veidus, lai psiholoģisko prasmju pilnveide palīdzētu gūt arvien
labākus panākumus sportā (Weinberg, Gould, 2015; Mousavi, Meshkini, 2011; Frank, Land,
Schack, 2016). Zinātniskajā literatūrā ir plaši apskatīta iztēles ietekme uz sportistu veiktspēju,
bet daudz mazāk ir veikti pētījumi, kas skaidrotu paņēmienus un veidus, kā pilnveidot sportistu
psiholoģiskās prasmes. Iztēle neaizstāj fizisko praksi sportā, bet tās pielietošana treniņos ir
veids, kā trenēt sportistu prātu līdztekus ķermeņa fiziskai sagatavotībai. Apvienojot iztēli ar
fiziskām kustībām, var paātrināt un uzlabot sportistu mācību procesu (Plessinger, 2009;
Murphy, Martin, 2002). Iztēle sportistiem sniegs pozitīvus rezultātus tikai tad, ja sportisti būs
pārliecināti par iztēles ietekmi, tādēļ ir būtiski, uzsākot iztēles iekļaušanu treniņu procesā,
trenerim pārliecināt sportistu par to, ka mērķtiecīga iztēles uzdevumu pielietošana spēs palīdzēt
sasniegt augstākus rezultātus (Amasiatu, 2013; Cumming, Williams, 2012).
Kalnu slēpošana ir sarežģīts un tehnisks sporta veids, un katra no tās disciplīnām ir
specifiska ar tehniku, pārvietošanās ātrumu, trases parametru raksturojumu un treniņu metodēm
sportistu sagatavošanā. Arī šajā sporta veidā sportistiem ir jābūt ar augstu psiholoģisko
sagatavotību, lai sacensībās sportisti spētu īstenot visu savu potenciālu. Bieža problēma, ar ko
kalnu slēpotāji saskaras, ir saistīta ar nespēju realizēt visas savas spējas sacensībās kādu
psiholoģisku iemeslu dēļ. Iemesls tam var būt nepietiekami veltīta uzmanība psiholoģiskajai
sagatavotībai un iztēles iekļaušanai treniņu procesā. Treneri un sporta speciālisti ļoti labi
apzinās psiholoģiskās sagatavotības nozīmi sportistu sasniegumos. Taču praksē ir novērojams,
ka vēl joprojām salīdzinoši maz kas tiek darīts, lai treniņu procesā tiktu veicināta arī sportistu
psiholoģiskā sagatavotība paralēli fiziskajai, taktiskajai un tehniskajai sagatavotībai. Tā ir viena
no būtiskākajām pretrunām, kas skar sportistu psiholoģisko sagatavošanu. Tas liecina, ka
treneriem nav pietekamas informācijas un zināšanas par to, kādā veidā var risināt sportistu
psiholoģiskās sagatavotības problēmas, kas veicinātu sportistu sasniegumu izaugsmi.
Vadošās pētnieces iztēles jomā Williams un Cumming (2012) ir izstrādājušas uz sportu
balstītu apzinātās iztēles izmantošanas modeli (Revised applied model of deliberate imagery
use), kura pamatā ir pēdējās desmitgades pētījumi sporta psiholoģijā, kas saistīti ar iztēles izpēti.
Balstoties uz iztēles izmantošanas modeli sportā, Williams un Cumming ir izstrādājušas iztēles
spēju mērinstrumentu – sportistu iztēles spēju aptauju (Sport Imagery Ability Questionnaire).
Sportistu iztēles spēju aptauja mēra iztēles spējas attiecībā pret piecu veidu iztēles spēju saturu
– uz treniņu darbību, uz sacensību darbību, uz mērķi, uz emocijām un uz kompetenci orientētas
iztēles spējas.
Sportistu iztēles spēju aptauja tiek plaši pielietota pētījumos. Pētījumi ir pierādījuši, ka
Sportistu iztēles spēju aptauja ir noderīgs un ticams instruments iztēles spēju noteikšanai
sportistiem un tai ir plašs un daudzpusīgs pielietojums sportā (Anuar, Williams, Cumming,
2017; Shearer, Bruton, Short, Roderique-Davies, 2018). Lai sportistu iztēles aptauju varētu
izmantot Latvijas sporta vidē, tai ir nepieciešama adaptācija Latvijā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, tika noteikta promocijas darba tēmas izvēle “Kalnu
slēpotāju iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveide”.
Pētījuma objekts: psiholoģiskās sagatavošanas process sportā.
Pētījuma priekšmets: sportistu iztēles spēju, fiziskās pašefektivitātes pilnveides un sportisko
sasniegumu izaugsmes rādītāji.
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Pētījuma bāze: aptauju adaptācijas procesa respondenti – studējošie dažādu sporta veidu
pārstāvji. Konstatējošā eksperimenta grupa – kalnu slēpotāji (U16 un U21 vecuma grupa).
Pētījuma mērķis: sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa
sasniegumu izaugsmei sportā izstrāde, tā lietderīguma izvērtējums kalnu slēpotāju sasniegumu
izaugsmei un rekomendāciju izstrāde treneriem kalnu slēpotāju iztēles spēju, fiziskās
pašefektivitātes un sasniegumu sekmēšanai.
Pētījuma hipotēze: ja psiholoģiskās sagatavošanas procesā tiks pilnveidotas iztēles spējas un
fiziskā pašefektivitāte, tad kalnu slēpotāju sasniegumu izaugsme paaugstināsies.
Pētījuma uzdevumi:
1. Teorētiski izpētīt sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes būtību, iztēles spēju
un fiziskās pašefektivitātes pilnveidi un šo rādītāju nozīmi kalnu slēpošanā.
2. Adaptēt sportistu iztēles spēju aptauju atbilstoši Latvijas videi.
3. Izpētīt un izanalizēt sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes rādītāju
mijsakarības.
4. Izstrādāt sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeli
sasniegumu izaugsmei sportā, apkopot un aprobēt tā saturu.
5. Izanalizēt kalnu slēpotāju iztēles spēju, fiziskās pašefektivitātes un sasnieguma rādītāju
mijsakarības, izvērtēt subjektīvos un objektīvos rādītājus un izstrādāt rekomendācijas
treneriem kalnu slēpotāju iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveidei
sasniegumu izaugsmei.
Pētījuma metodes:
1. Zinātniskās literatūras avotu analīze.
2. Aptauja-anketēšana:
• sportistu iztēles spēju aptauja;
• fiziskās pašefektivitātes aptauja.
3. Modelēšana.
4. Testēšana:
• telpiskās orientēšanās testēšana (3D tests);
• attieksmes pret darbu testēšana (AHA tests).
5. Konstatējošais eksperiments.
6. Gadījuma analīze.
7. Kontrolvingrinājumu metode.
8. Matemātiskā statistika.
Pētījuma metodoloģisko pamatu veido:
• Sociāli kognitīvā teorija, kas atklāj, ka cilvēka uzvedību nosaka personiskie, uzvedības
un vides faktori, kur izziņas process tiek raksturots caur pašefektivitāti, tādā veidā iztēles
un fiziskās pašefektivitātes pilnveide veicina sportistu sasniegumu izaugsmi (Bandura,
1997; Beauchamp, Jackson, Morton, 2012; Callow, Hardy, 2001; Escarti, Guzman,
1999; Feltz, Magyar, 2006; Feltz, Short, Sullivan, 2008; Frank, Land, Schack, 2016;
Gregg, Hall, Nederhof, 2005; Haight, Moritz, Walch, 2020; Kremer, Moran, Walker,
Craig, 2011; Libby, Eibach, 2013; Morris, Spittle, Watt, 2005; Mousavi, Meshkini,
2011; Nordin, Cumming, 2005; Shearer, Bruton, Short, Roderique-Davies, 2018;
Sitzmann, Ely, 2011; Taylor, Wilson, 2005; Weinberg, 2008; Weinberg, Gould, 2015;
Woodman, Hardy, 2003).
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•

•

•

•

Sociāli kognitīvā teorija, kas atklāj arī, ka iztēle pozitīvi ietekmē sportistu fizisko
sniegumu un psiholoģiskos faktorus, kas tos ietekmē (Barkay, Freedman, Lester,
Louzoun, Sapoznikov, Luckenbaugh, Shalev, Chisin, Bonne, 2012; Callow, Jiang,
Roberts, Edwards, 2017; Collet, Di Rienzo, Hoyek, Guillot, 2013; Cumming, Ramsey,
2009; Di Corrado, Guarnera, Vitali, Quartiroli, Coco, 2019; Filgueiras, 2016; Flynn,
Jones, Ausderau, 2016; Frank, Land, Schack, 2016; Gallivan, Johnsrude, Randall,
Flanagan, 2015; Gregg, Hall, McGowan, 2011; Guillot, Collet, 2010; Hale, Seiser,
Mcguire, Weinrich, 2005; Hall, Rodger, Barr, 1990; Holmes, Collins, 2001; Kizildag,
Teriyakis, 2012; Libby, Eibach, 2013; Montuori, Curcio, Sorrentino, Belloni, Sorrentino,
Foti, Mandolesi, 2018; Moraru, Radu, Grosu, Puni, 2015; Murphy, Martin, 2002;
Parnabas, Parnabas, Parnabas, 2015; Taylor, Wilson, 2005; Vazne, 2015; Vealey,
Greenleaf, 2006; Weinberg, 2008; Williams, Cumming, 2012; Williams, Cumming,
Balanos, 2010).
Pašefektivitātes teorija, kas akcentē cilvēka uztveres par savām personīgajām spējām
nozīmi kā galveno veiksmīgu rezultātu noteicošo faktoru, kur fiziskajai pašefektivitātei
ir pozitīva ietekme uz sportistu iztēles spējām (Abma, Fry, Li, Relyea, 2002; Ashford,
Edmunds, French, 2010; Bandura, 1997; Beauchamp, Jackson, Morton, 2012; Chase,
Feltz, Lirgg, 2003; Collins, Durand-Bush, 2014; Feltz, Riessinger, 1990; Feltz, Short,
Sullivan, 2008; Horn, Weiss, 1991; Moraru, Radu, Grosu, Puni, 2015; Munroe-Chandler,
Hall, Fishburne, 2008; Nordin, Cumming, 2005; Short, Ross-Stewart, 2009; Sitzmann,
Ely, 2011; Van den Broeck, Vansteenkiste, Witte, Soenens, Lens, 2010; Wesch, Hall,
Prapavessis, Maddison, Bassett, Foley, Brooks, Forwell, 2012; Wise, Trunnell, 2001;
Woodman, Hardy, 2003).
Kognitīvi biheiviorālā teorija, ietverot bioinformatīvo teoriju (Lang, 1979) un
psihoneiromuskulāro teoriju (Jacobson, 1930), kur iztēles un fiziskās pašefektivitātes
objektīvie rādītāji apstiprina subjektīvos rādītājus (Anuar, Williams, Cumming, 2017;
Bergqvist, 2015; Cotterill, Discombe, 2016; Cumming, Ramsey, 2009; Cumming,
Williams, 2012, 2011; Ji, Heyes, MacLeod, Homes, 2016; Kaufman, 2007; Kazmi, 2013;
McEwan, Harden, Zumbo, Sylvester, Kaulius, Ruissen, Beauchamp, 2016; Nordin,
Cumming, 2008; Sadowski, Gierczuk, Miller, Cieslinski, Buszat, 2012; Simonsmeier,
Buecker, 2017; Slimani, Chamari, Boudhiba, Chéour, 2016).
Kognitīvi biheiviorālā teorija, kas atklāj apzinātas iztēles izmantošanas nosacījumus, kur
iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveidē kalnu slēpotāju psiholoģiskās
sagatavošanas procesā jāvadās pēc katra sportista iztēles spēju un fiziskā pašefektivitātes
individuālām atšķirībām, tādēļ pirms psiholoģisko prasmju vingrinājumu un uzdevumu
pielietošanas ir nepieciešams novērtēt katra sportista iztēles spējas un fiziskās
pašefektivitātes līmeni (Amasiatu, 2013; Cumming, Williams, 2012; Feltz, 2007; Gatti,
Tettamanti, Gough, Riboldi, Marinoni, Buciņu, 2013; Martin, Moritz, Hall, 1999;
Munroe, 2000; Plessinger, 2009; Weinberg, Gould, 2015).
Pētījuma zinātniskā novitāte

Adaptēta starptautiskā mērogā plaši pielietotā iztēles spēju noteikšanas aptauja –
“Sportistu iztēles spēju aptauja” latviešu valodā, kuru var izmatot Latvijā turpmākajos
zinātniskajos pētījumos. Sportistu iztēles spēju aptaujas adaptētā latviešu valodas versija ļauj
šo aptauju izmantot kā mērinstrumentu starpkultūru pētījumos, kur iegūtos datus ir iespējams
objektīvi salīdzināt ar citu valstu iegūtajiem rezultātiem.
Izstrādāts un aprobēts sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides
modelis sasniegumu izaugsmei sportā un tā saturs sportisko panākumu sekmēšanai. Novērtēta
sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa sasniegumu izaugsmei
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sportā satura pielietošana kalnu slēpošanā, kas nodrošina sasniegumu izaugsmes
paaugstināšanos. Izstrādātā modeļa satura pielietojums paaugstina kalnu slēpotāju sasniegumu
izaugsmi.
Pētījuma praktiskā nozīme
Adaptētajai sportistu iztēles spēju aptaujai ir praktisks pielietojums treneriem darbā ar
sportistiem, un to var izmantot sporta zinātnieki starpkultūru pētījumos sporta zinātnē.
Izstrādātais un zinātniski argumentētais sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes pilnveides modelis sasniegumu izaugsmei sportā ir praktiski aprobēts.
Izstrādātā modeļa saturu var pielietot treneri darbā ar sportistiem, lai veicinātu sportistu iztēles
spējas, fizisko pašefektivitāti, kā arī sportiskos sasniegumus.
Izstrādāts sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa
sasniegumu izaugsmei sportā saturs:
• “Iztēle maksimālajai veiktspējai” faktors, kas veicina sportistu iztēles spējas, kas cieši
saistītas ar sacensību darbību un palīdz pēc iespējas optimālāk sagatavoties un
noskaņoties sacensībām.
• “Iztēle iemaņu un prasmju optimizācijai” faktors, kas veicina sportistu iztēles spējas,
kas cieši saistītas ar treniņu darbību un palīdz noskaņoties treniņa procesā veicamajām
darbībām.
• “Fiziskā pašefektivitāte” faktors, kas veicina sportistu fizisko pašefektivitāti.
Izstrādātas rekomendācijas treneriem sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
sekmēšanai sportā.
Aizstāvēšanai izvirzītās tēzes
•
•
•

•

Adaptēto sportistu iztēles spēju aptauju Latvijas sporta videi var izmantot starpkultūru
zinātniskajos pētījumos sporta zinātnē un to var praktiski pielietot sportistu iztēles spēju
noteikšanā un uzraudzīšanā.
Pastāv statistiski nozīmīgas savstarpējās mijsakarības starp sportistu iztēles spējām un
fizisko pašefektivitāti.
Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeli sasniegumu
izaugsmei sportā veido savstarpēji saistītas faktoru struktūras: “iztēle maksimālajai
veiktspējai” faktors (uz sacensību darbību, uz kompetenci un uz mērķi orientētas iztēles
spējas), “iztēle iemaņu un prasmju optimizācijai” faktors (uz treniņu darbību un uz
emocijām orientētas iztēles spējas) un “fiziskā pašefektivitāte” faktors.
Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa sasniegumu
izaugsmei sportā faktoru satura realizācija veicina kalnu slēpotāju iztēles spējas un
fizisko pašefektivitāti, kā rezultātā tiek veicināta arī sportistu sasniegumu izaugsme.
Pētījuma robežas

Pētījumā noteiktās pētījuma robežas ietver sportistu iztēles spējas un fiziskās
pašefektivitātes pilnveidošanu sasniegumu izaugsmei.
Sportā iztēle un fiziskā pašefektivitāte ir ietekmējoši faktori sportistu sasniegumos.
Promocijas darbā ir noteikti rādītāji, kas veicina sportistu sasniegumus. Pētījuma gaitā ir
izstrādāts sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modelis sasniegumu
izaugsmei sportā, kur ir iekļauti sportistu sasniegumu veicinošie rādītāji.
Pētījums ir veikts, iesaistot sportistus no dažādiem sporta veidiem. Balstoties uz
pētījumā iegūtajiem rezultātiem izstrādātais strukturētais un zinātniski argumentētais sportistu
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iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modelis sasniegumu izaugsmei sportā ir
izmantojams dažādos sporta veidos, lai veicinātu sportistu sasniegumus. Modeļa saturs ir
aprobēts kalnu slēpošanas sportistiem, bet to saturu ir iespējams pielietot, pielāgojot arī citiem
sporta veidiem.
Pētījuma noslēgumā ir izstrādātas rekomendācijas treneriem kalnu slēpotāju iztēles
spēju, fiziskās pašefektivitātes un sasniegumu sekmēšanai.
Terminu skaidrojošā vārdnīca.
Termins iztēle tiek izprasts kā kognitīvs process, kas ir būtisks motoro prasmju apguvei
un veiktspējai. Iztēle ir arī mentāla tehnika, ko var pilnveidot un izmantot treniņu procesā
dažādos veidos, lai veicinātu treniņu un sacensību darbību (Cumming, Williams, 2012).
Uz sportu balstīta vadītā iztēle ir iztēles process, kas tiek apzināti un mērķtiecīgi vadīts
uzdevuma atrisināšanai (Cooley, Williams, Burns, Cumming, 2013; Vazne, 2015).
Zinātniskās literatūras analīze norāda, ka autori izmanto dažādus terminus (piemēram,
vadītā iztēle, mentālā iztēle, vizualizācija, mentālais treniņš u. c.), kas raksturo sportistu iztēli,
ko izmanto sporta vidē. Termins iztēle promocijas darbā ir attiecināms uz sportistu iztēli, kas ir
process, kas notiek apzināti un tiek mērķtiecīgi vadīts vēlamā uzdevuma sasniegšanai.
Vadītās iztēles specifika ir tā, ka iztēles process notiek apzināti un mērķtiecīgi vadīts
vēlamā uzdevuma atrisināšanai.
Termins iztēles spējas – kā spēja iztēlē radīt spilgtus attēlus, manipulēt ar radītajiem
attēliem un kontrolēt tos (Morris et al., 2005). Iztēles spējas tiek iedalītas piecos veidos attiecībā
pret iztēles funkciju:
• uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas – spēja veidot attēlus iztēlē, kas saistās ar
sportista izpildījuma prasmēm;
• uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas – spēja veidot attēlus iztēlē, kas saistās ar
izpildījuma stratēģijām sacensību norisē;
• uz mērķi orientētas iztēles spējas – spēja veidot attēlus iztēlē, kas saistās ar konkrētu
mērķu sasniegšanu;
• uz emocijās orientētas iztēles spējas – spēja veidot attēlus iztēlē, kas apraksta sajūtas un
emocijas;
• uz kompetenci orientētas iztēles spējas – spēja veidot attēlus iztēlē, kas raksturo
kontroles saglabāšanu neveiksmēs vai grūtās situācijās (Williams, Cumming, 2011).
Promocijas darbā termins fiziskā pašefektivitāte tiek izprasts kā sportista pārliecība par
spēju mācīties vai veikt fiziskas aktivitātes.
Termins sasniegumi tiek izprasts kā mērķtiecīgi realizēta darbība, panākumu veicinošs
faktors sportā, kas uzlabo sportistu sniegumu un veicina labāku rezultātu sasniegšanu
(Adeyeye, Vipene, Asak, 2013). Sasniegumu izaugsme attiecas uz progresu, kas veikts noteiktā
laika periodā (Adeyeye et al., 2013).
Promocijas darbs “Kalnu slēpotāju iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveide”
ir eksperimentāls un kvantitatīvas pieejas pētījums.
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1. SPORTISTU IZTĒLES SPĒJU UN FIZISKĀS
PAŠEFEKTIVITĀTES PILNVEIDES TEORĒTISKAIS
PAMATOJUMS
1.1. Iztēles koncepta teorētiskais raksturojums un tās nozīme sportā
Sporta psiholoģijā iztēle ieņem būtisku lomu. Iztēli izmanto gandrīz visi izcilie sportisti,
un pētījumi ir vairākkārtīgi pierādījuši, ka, apvienojot to ar fiziskajiem treniņiem, sportistu
snieguma izaugsme tiek veicināta daudz efektīvāk un ātrāk. Šajā nodaļā tiek veikta iztēles un
iztēles spēju analīze. Izklāstīta iztēles būtība un tās nozīmīgums sportā dažādos teorētiskajos
kontekstos, kā arī analizēti iztēles veicinošie komponenti un iztēles rādītāju mijsakarības ar
fiziskās pašefektivitātes rādītājiem sportistu sasniegumu izaugsmei.
1.1.1. Vispārējs iztēles un vadītās iztēles raksturojums
Iztēlei piemīt apzināts (tīši radīta iztēle) un neapzināts (netīši radīta iztēle) līmenis, un
tas atkarīgs no tā, kā iztēles procesā iesaistās apziņa. Neapzināta iztēle ir patvaļīga iztēle un tā
norit bezmērķīgi. Neapzinātas iztēles attēlus bieži vien rada zemapziņa. Tas nozīmē, ka iztēles
process netiek mērķtiecīgi vadīts un radītos tēlus neveido apziņa. Visbiežāk šādi – neviļus –
iztēlē radītie attēli veidojas cilvēkam sapņos vai arī veicot kādu monotonu darbu. Apzinātai
iztēlei ir raksturīga apzināta un mērķtiecīga iztēles satura veidošana, kas tiek apzināti kontrolēts
un vadīts. Apzināts iztēles līmenis ir raksturīgs iztēlei, ko izmanto sportā. Caur tīši radītu iztēli
tiek risināti dažādi uzdevumu (Kondrova, 2010). Šāda līmeņa iztēli literatūrā bieži dēvē par
vadīto iztēli, ko visbiežāk izmanto sportisti.
Iztēle ir cieši saistīta ar cilvēka sajūtām un apkārtējās vides informācijas uztveršanu.
Termins sajūtas raksturo elementāro perceptīvo attēlu un to uzbūves mehānismu. Sajūtas rodas
brīdī, kad kaut kāda veida signāls ir nonācis cilvēka sajūtu orgānos. Izmaiņas apkārtējā vidē,
kuras tiek uztvertas ar maņām, psiholoģijā tiek raksturotas par sajūtām. Sajūtas var izskaidrot,
kā psihisku procesu, kas sastāv no apkārtējās vides priekšmetu un parādību īpašību
atspoguļošanas, kā arī organisma iekšējiem stāvokļiem, kad uz kādu no maņām iedarbojas
kairinātāji (Nikiforovs, 2007). Caur sajūtām, cilvēks ir spējīgs atpazīt un uztvert apkārtējās
vides informāciju. Sajūtas var iedalīt divās grupās pēc to izcelsmes.
1. Sajūtas, kas informē par iekšējās vides vajadzībām, piemēram, izsalkumu un iekšējo
orgānu darbības disfunkcijas pazīmēm.
2. Sajūtas, kas nodrošina dažādas kustības un darbības, piemēram, kustību koordinācija.
Sajūtas sniedz iespēju cilvēkam adekvāti orientēties telpā un laikā. To palīdz veikt
apkārtējās vides novērtēšana ar maņu palīdzību, piemēram, ar redzi, dzirdi vai ožu. Psihiskie
procesi, kas nodrošina informācijas iegaumēšanu, saglabāšanu un reproducēšana balstās uz
cilvēka sajūtām. Šīs informācijas apstrādes process veido atmiņas bāzi (Firsts, Robiņa, Bunne,
2015). Iztēle ir cieši saistīta ar cilvēka atmiņu. To veido iepriekšējās pieredzes pārstādīšana, kas
tiek veikta no atmiņā noglabātās informācijas. Līdz ar to, tas ko cilvēks redz sev iztēlē, ir tas,
kas ir viņa atmiņā. Iztēle ir tik pat cieši saistīta arī ar uztveres procesu. Iepriekšējā pieredze, kas
glabājas cilvēka iztēlē lielā mērā nosaka iztēles saturu. Iztēle ir atmiņas sistēmas produkts.
Sportistiem ir jābūt spējīgiem manipulēt un kontrolēt ar savu iztēles saturu, lai radītu attēlus,
kurus viņi vēlas radīt. Sportisti, kas nespēj manipulēt un kontrolēt ar savu iztēli var viegli sev
iztēlē pieļaut atkārtotas kļūdas. Tas ir vairāk raksturīgi tiem sportistiem, kam ir zema ticības
savām spējām un zema pašpārliecinātība. Ja, piemēram, kalnu slēpotājs atkārtoti sev iztēlē redz,
kā viņš trasē krīt, tad šādi iztēlē radīti attēli nav produktīvi un atstāj negatīvu ietekmi uz sportista
turpmāko izpildījumu. Iztēle ļauj sportistam radīt sev iztēlē veicamā uzdevuma rezultātu pirms
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tā uzsākšanas, kas palīdz orientēties uz darbības procesu (Nikiforovs, 2007; Beilock, Afremow,
Rabe, Carr 2001; Short, Bruggeman, Engel, Marback, Wang, Willadsen, 2002).
Iztēle tiek iedalīta arī, kā iekšējā un ārējā iztēlē. Šos iztēles veidus atšķir iztēles attēlu
perspektīva. Iekšējā iztēle nozīmē to, ka sportists veido iztēlē attēlus no sava skatpunkta, kur
sportists redz tuvināšanos reālās dzīves pieredzei un piedzīvo sajūtas, kas būtu, esot reālās
dzīves situācijā. Pielietojot iekšējo iztēli sportists var iegūt reālās dzīves pieredzei, kur viņš
faktiski iedomājas, ka atrodas savā ķermenī un piedzīvo tās sajūtas, kuras varētu sagaidīt arī
reālajā situācijā. Iekšējā iztēles perspektīva ietver arī ķermeņa un motoro darbību piedzīvošanu
bez faktiskas kustības, t. i., sportists savās domās iedomājas, ka veic kādu motoro darbību, ka
viņa muskuļi saraujas, un tiek izjusta kustību sajūta. Ārējā iztēle nozīmē to, ka sportists sevi
redz no trešās personas perspektīvas, kurā sportists uzņemas pozīciju kā novērotājs no malas
(Mahoney, Avener, 1977). Iekšējā iztēle ir noderīga un to pielieto, lai izjustu konkrētas kustības,
kā telpiskās sajūtas vai, piemēram, elpošanu. Savukārt ārējā iztēle vairāk palīdzēs sportistam
izprast, kādai vajadzētu būt veicamajai kustībai. Tā būs piemērota, ja ir nepieciešams veikt
tehnisko elementu kļūdu korekciju vai jaunu elementu apgūšanu, kur ir nepieciešams redzēt
sevi kustībā. Katrai – ārējai un iekšējai – iztēlei ir savas priekšrocības, un treniņos labākais
veids, lai uzlabotu sportista sniegumu, ir izmantot abus iztēles veidus (Menard, 2010). Abu
iztēles veidu izmantošana veicinās sportistu vispārējās iztēles spējas.
Izmantojot ārējo iztēli, sportists sevi redz no trešās personas skatpunkta. Pēc zinātnieku
un pētnieku uzskatiem, ārējās iztēles laikā fizioloģiskas izmaiņas organismā ir novērojamas
mazāk nekā iekšējās iztēles laikā (Ranganathan, Siemionow, Liu, Sahgal, Yue, 2004). Iztēles
perspektīvu izpētē pētnieku paustās atziņas ir ļoti atšķirīgas. Līdz šim nepastāv viens vienots
viedoklis par to, kura no iztēles perspektīvām sniegtu efektīvākus rezultātus. Ir pētnieki, kas
uzskata, ka iekšējā iztēles perspektīva sniedz lielāku efektivitāti un tā ir ar sportistu sniegumu
(Barr, Hall, 1992), savukārt citi ziņoja, ka augstākā līmeņa sportisti izmanto gan iekšējo, gan
ārējo iztēles perspektīvu un būtiskas atšķirības starp tām nepastāv (Hall et al., 1990; Montuori
et al., 2018). Citi pētījumi pierāda, ka iztēles ārējā perspektīva ir efektīvāka nekā iztēles iekšējā
perspektīva (Jopson, Henschen, Schultz, 1989; Spittle, 2001). Iztēles perspektīvas izmantošana
starp sportistiem ir ļoti individuāla. Ir sportisti, kas dod priekšroku iekšējās perspektīvas iztēles
izmantošanai, kur, savukārt citi sportisti uzskata, ka ārējās perspektīvas iztēle sniedz daudz
vairāk. Tas lielā mērā ir atkarīgs arī no sportistu individuālajām iztēles spējām. Ļoti dažādu
pierādījumu dēļ sporta pētnieki ir mēģinājuši noteikt un izprast ārējās un iekšējās iztēles
perspektīvas efektivitāti dažādu uzdevumu un sporta prasmju uzlabošanai. Iepriekš veiktie
pētījumi ziņo, ka sportisti visbiežāk pielieto ārējo iztēli. Prakse norāda, ka dažādu uzdevumu
veikšanai ir nepieciešami dažādi iztēles veidi. Neatkarīgi no iztēles veida pielietošanas, iztēle
ir jāpraktizē sistemātiski (Murphy, Martin, 2002) un ir vēlams sportistiem treniņu procesā
izmantot gan ārējās, gan iekšējās perspektīvas iztēles veicinošus uzdevums.
Literatūrā bieži vien tiek runāts par vadīto iztēli. Vadītā iztēle ir iztēles tehnika, ko plaši
izmanto sportā, lai palīdzētu sportistam sev iztēlē vizualizēt konkrētu notikumu. Vadītās iztēles
specifika ir tā, ka iztēles process notiek apzināti un mērķtiecīgi vadīts vēlamā uzdevuma
atrisināšanai. Šajā tehnikā ir nepieciešams iekļaut visas maņas, kas palīdz pēc iespējas dzīvāk
un reālāk izdzīvot notikumus iztēlē. Vadītā iztēle ir ļoti saudzīga, bet tajā pašā laikā – ļoti
efektīva tehnika, kur nepieciešama liela uzmanības koncentrēšana uz attēlu vadīšanu iztēlē. Tā
var būt ļoti vienkārša, piemēram, kad uz pāris sekundēm sportists iztēlē redz sevi darbībā. Vai
arī tā var būt sarežģītāka, kad tā tiek vērsta uz ķermeņa atveseļošanās procesu pēc sporta
traumas. Vadītā iztēle sportā tiek bieži vien izmantota kā efektīvs līdzeklis trauksmes
mazināšanai, radot relaksētu, atslābinātu stāvoklis (Martin et al., 1999). Literatūrā vadīto iztēli
mēdz dēvē arī par vizualizāciju, lai gan tas var šķist maldinoši, jo vadītā iztēle sevī ietver daudz
vairāk. Vizualizācija ir attiecināma uz vizuālu attēlu radīšanu sev iztēlē. Savukārt vadītās iztēles
laikā nenorit daudz lielāka un aktīvāka mentālā darbība, t. i., ne tikai vizualizējot attēlus sev
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domās, bet tā ietver visu ķermeni, maņas, emocijas un sajūtas. Pielietojot vadīto iztēli sportā
jaunu prasmju apgūšanā, prāts un ķermenis tiek trenēts vienlaicīgi.
Sportā psiholoģiskā sagatavotība iever psiholoģisko prasmju treniņus, kas palīdz
sportistiem optimāli sagatavoties treniņiem un sacensībām. Psiholoģisko prasmju treniņus ir
nepieciešams kombinēt ar fiziskajiem treniņiem, lai sportists gūtu lielāku ieguvumu no tiem
(Murphy, Martin, 2002). Iztēle ir viena no sportistu psiholoģiskajām prasmēm un tās
pilnveidošana var būtiski uzlabot sportistu psihisko noturību, emociju pašregulāciju un
pārliecību par sevi (Vazne, 2009). Literatūrā tiek izmantoti dažādi termini, kas raksturo
sportistu iztēli, kā, piemēram, iztēle, vadītā iztēle, mentālā iztēle, vizualizācija, mentālais
treniņš u. c. Šobrīd bieži vien tiek izmantots plašāks jēdziens, proti, mentālā iztēle, lai aprakstītu
strukturētas psiholoģisko prasmju treniņu metodes, kuru mērķis ir sportistam sev iztēlē radīt un
piedzīvot gaidāmo sniegumu (Holmes, Collins, 2001; Taylor, Wilson, 2005; Vealey, Greenleaf,
2006).
Iztēle veido lielu daļu no sporta psiholoģijas zinātnes. Sportistu psiholoģiskās
sagatavošanas treniņu procesā iztēlei viennozīmīgi ir vadošā loma. Praksē iztēle var tik
izmantota gan kā treniņu metode, gan kā līdzeklis. Tās pielietošanas galvenais mērķis treniņu
procesā ir uzlabo sportistu kustību kvalitāti un jaunu prasmju apguves procesu, palielināt
koncentrēšanās spējas, mazināt negatīvo sacensību spriedzi un veicināt sportista pašefektivitāti
un mentālo noturību. Sportisti iztēli izmanto ne tikai treniņu procesā, bet arī sacensību laikā, kā
arī atveseļojoties pēc traumām (Martin et al., 1999). Kalnu slēpošanā sportisti visbiežāk iztēli
izmanto tieši pirms starta. Bez tam iztēle ir arī noderīga, lai palīdzētu sportistiem izvirzīt mērķus
un sasniegt tos. Vairākos pētījumos augstas klases sportisti ir norādījuši, ka iztēle viņiem ir
ieņēmusi nozīmīgu lomu mērķu sasniegšanā (Rushall, 1988; White, Hardy, 1998; MacIntyre,
Moran, 1996). Mērķa attēlošana iztēlē veicina sportistu fizisko pašefektivitāti, kā rezultātā tiek
veicināta nepieciešamo darbību realizēšana šī mērķa sasniegšanai. Iztēle sportā tiek raksturota
kā sportista spēja radīt attēlu vai attēlu sēriju, kas saistīta ar sportu. Caur iztēli sportists var sev
domās atjaunot kādu iepriekšējo pieredzi vai izveidot jaunu, kas palīdzētu noskaņoties
sacensībām vai veicamajai darbībai (Vazne, 2015). Jaunas pieredzes veidošanā ir svarīgi
vēlamo attēlot sev iztēlē pēc iespējas precīzāk realitātei. Lai iztēlē piedzīvoto tuvinātu
maksimāli realitātei, ļoti būtiskas ir paša sportista sajūtas, proti, sportistam ir jājūtas tā, ka viņš
to patiesi piedzīvo (Holmes, Collins, 2001). Lai to varētu izdarīt pēc iespējas efektīvāk ir
nepieciešams iztēles procesā iekļaut visas maņas. Visu cilvēka maņu izmantošana ir būtisks
efektīvas iztēles priekšnosacījums (Vazne, 2015; Vealey, Greenleaf, 2006). Sportā iztēle ir
noderīga un tā tiek izmantota, lai ar tās palīdzību pilnveidotu tehnisko izpildījumu un novērstu
tā nepilnības. Daudzi sportisti sev domās veido pirmssacensību, sacensību vai pēcsacensību
plānus un darbības (Vazne, 2015). Pētnieki norāda, ka iztēle var ietvert kustību, redzi, skaņas,
pieskārienus, smaržu un garšu, kā arī emocijas, domas un rīcību. Bez maņu iekļaušanas iztēlē,
būtiska iztēles sastāvdaļa ir jūtas un emocijas, kā arī to ietekme uz sportistu. Piedzīvojot iztēlē
iepriekš izjustās pozitīvās sajūtas no veiksmīgām sacensībām, var palīdzēt sportistam
kontrolēm emocijas un trauksmi. Tas palīdz optimāli nosaskaņoties un sagatavoties. Lai
atkārtoti pieredzētu iepriekšēju pozitīvu pieredzi iztēlē, sportistam ir jāspēj sajust emocijas, kas
ir saistītas ar to, piemēram, prieku, gandarījumu un lepnumu (Vealey, Greenleaf, 2006). Iztēle
var būt vizuāla, kinestētiska un emocionāla atkarībā no veicamā uzdevuma un iztēles
pielietošanas mērķa.
Ja iztēle un tās spēju izpausmes formas nav pienācīgi attīstītas, tad sportistiem iztēles
izmantošana visbiežāk ir patvaļīga un bez konkrēta mērķa. Šāda spontāna un nestrukturēta
iztēle nesniegs vēlamos rezultātus. Tās vērtība slēpjas tās izmantošanā – kā strukturētai
programmai, kas ietver sevī scenārijus. Scenārijus sportists veido atbalstoši tam, kāds ir
konkrētais uzdevums un ko viņš vēlas sasniegt (Taylor, Wilson, 2005). Iztēli var izmantot arī
tam, lai savās domās veidotu jaunu pieredzi (Vealey, Greenleaf, 2006).
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Iztēles izmantošana treniņu procesā ilgtermiņā spēj būtiski uzlabot sportistu uzmanības
koncentrēšanās spējas, paaugstināt viņu pašapziņu, samazināt negatīvo stresu, palīdzēt sāpju,
traumu un noguruma gadījumā, kā arī veicināt sportistu veiktspēju. Par to liecina veiktie
pētījumi un iegūtie rezultāti, kas norāda, ka iztēle spēj uzlabot galvenos garīgos faktorus, kuri
ietekmē sportistu sportiskos sasniegumus (Taylor, Wilson, 2005; Callow, Hardy, 2001). Iztēles
pielietošanas galvenais mērķis treniņos ir iemaņu gūšana, meistarības uzturēšana, sportista
darbības stratēģijas attīstīšana, stresa un trauksmes regulēšana, ticības sev sekmēšana, traumu
rehabilitācija, uzvedības kontrolēšana sarežģītās situācijās, koncentrēšanās spēju un uzmanības
attīstīšana (Murphy, Martin, 2002).
Par iztēles pozitīvo ietekmi uz sportistu sasniegumiem liecina veiktie pētījumi sporta
psiholoģijā. Parnabas et al. (2015) veiktajā pētījumā tika secināts, ka iztēlei piemīt tendence
veicināt sportistu rezultātus, kā arī uzlabot koncentrēšanās spējas, pašapziņu un mazināt
trauksmi. Iztēle ir plaši pielietota psiholoģiskā metode sportistu psiholoģiskajā sagatavošanā.
Tā tiek izmantota ar mērķi, lai uzlabotu sportistu izpildījumu sacensībās. Bez tam iztēli sportā
lieto arī, lai motivētu sportistus, jo tai piemīt motivējoša funkcija. Sportista personība un
meistarības līmenis ietekmē iztēles pielietošanu (Abma et al., 2002). Veiktie pētījumi norāda,
ka sportisti ar augstu pašpārliecinātību treniņos un sacensībās iztēli pielieto vairāk, nekā tie
sportisti, kuriem pašpārliecinātība ir zemākā līmenī. Iegūtie secinājumi izskaidro personības
iezīmes nozīmīgumu iztēles pielietošanu (Abma et al., 2002; Lane, Devonport, Milton,
Williams, 2003). Pētījumos par iztēles pielietošanu pierādījies, ka tā vairāk tiek pielietota
sacensību laikā, bet mazāk uzmanības tai veltīts treniņu procesā (Hall et al., 1990). Iztēli un tās
spēju izpausmes formas būtu nepieciešams daudz vairāk akcentēt treniņos. Tas palīdzētu
sportistiem daudz efektīvāk un vieglāk pārnest iztēles prasmes uz sacensību darbību. Pētījumi
norāda, ka pieredzējuši sportisti iztēli pielieto ievērojami vairāk, salīdzinot ar zemāka līmeņa
sportistiem (Cox, 2011). Pēc tā var secināt, ka sportista meistarības līmenis ietekmē iztēles
pielietošanu. Augsta līmeņa sportistiem iztēle var sniegt lielāku efektu nekā mazāk
pieredzējušiem sportistiem (Parnabas et al., 2015). Lai iztēle sniegtu efektīvus rezultātus, tā ir
sistemātiski jāpraktizē. Sporta veida specifika un individuālās sportistu iztēles spējas nosaka
iztēles metodikas izvēli un tās pielietošanu (Hall, Mack, Paivio, Hausenblas, 1998). Veiktie
pētījumi sporta psiholoģijas zinātnē norāda, ka iztēles pielietošana ir palīdzējusi sportistiem
sasniegt vēlamo mērķi dažādos sporta veidos. Post, Wrisberg un Mullins (2010) savā veiktajā
pētījumā secināja, ka iztēles pielietošana ir uzlabojusi basketbolistu sniegumu brīvo metienu
izpildē. Savukārt Smith, Wright un Cantwell (2008) pierādīja, ka ar iztēles palīdzību var uzlabot
sitienu precizitāti golfā. Iztēles pielietošana būs efektīva, ja tā tiks izmantota līdztekus
fiziskajiem treniņiem (Morris et al., 2005). Veiktie pētījumi un zinātniskās literatūras analīze
norāda uz iztēles nenoliedzamo loma sportista veiktspējā (Weinberg, 2008). Sportā iztēli
galvenokārt izmanto, lai palīdzētu sportistam īstenot savu potenciālu treniņos un sacensībās.
Iztēli var izmantot ar mērķi, lai:
• attīstītu savas stiprās puses un novērstu savas vājās puses;
• panāktu sportista personības izaugsmi, kas veicina efektīvāku sportisko sniegumu un
veiktspēju. Iztēle sportistiem palīdz regulēt stresu, kas tiek piedzīvots sacensību laikā,
palīdz sportistam kļūt pārliecinātākam par sevi, mērķtiecīgākam un psiholoģiski
spēcīgākam;
• veicinātu sportista progresu. Sportisti iztēli var izmantot kā metodi vai instrumentu,
lai attīstītu sporta spējas un pilnveidotu nepieciešamās prasmes;
• izmantotu iztēli kā līdzekli, kas palīdz sportistu motivēt, saglabāt un uzturēt vīziju par
to, ko sportists vēlas sasniegt sportā;
• saglabātu un uzturētu sportisko formu. Traumas rodas ikviena sportista karjerā, kas
noved pie treniņu pārtraukuma. Sportists var izmantot iztēli, kas palīdzētu saglabāt
fiziskās spējas rehabilitācijas laikā, kā arī palīdzētu ātrāk atveseļoties un pārvarēt
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traumu izraisīto psiholoģisko stresu. Pastāv speciālas iztēles tehnikas, kuru
pielietošana var paātrināt dzīšanas procesu;
• iepazītos un iejustos sacensību vidē, kas palīdzētu pēc iespējas optimālāk sagatavoties
(Plessinger, 2009; Menard, 2010).
Kalnu slēpošanā psiholoģiskās sagatavošanas treniņiem ir jābūt sistemātiskiem un
mērķtiecīgiem, kuros tiek veikti attiecīgi psiholoģisko prasmju pilnveidošanas uzdevumi. Šajā
sporta veidā iztēle ir viena no būtiskākajām psiholoģiskajām prasmēm. Kalnu slēpotājam iztēles
laikā tiek aktivizēta tāda pati vai līdzīga smadzeņu darbība kā reālās kustības izpildes laikā.
Šāds domu process sportistam sniedz iespēju sev iztēlē redzēt darbību atbilstoši veicamajam
uzdevumam. Apgūstot jaunas prasmes, tās attēlojot sev iztēlē pirms izpildes var sniegt labāku
izpratni par kustībām. Sportisti pirms svarīgām sacensībām un izšķirošiem startiem var
piedzīvot vēl lielāku spriedzi nekā parasti. Šāda spriedze traucē realizēt savu potenciālu
sacensībās, jo tā negatīvi ietekmēt sportistu rezultātus, pat tad, ja viņi ir labi sagatavoti. Caur
iztēli kalnu slēpotāji var mazināt spriedzi un norobežoties no traucējošajiem apkārtējās vides
faktoriem. Augstas klases sportisti iztēli izmanto katru dienu, lai sagatavotos sacensībām,
pilnveidotu prasmes treniņos, veiktu izpildījuma tehniskās korekcijas, stiprinātu savu pārliecību
un veicinātu pašefektivitāti. Iztēlē veidojot pozitīvu darbības modeli tiek veicināta sportista
ticība savām spējām un pārliecība, ka viņš spēj veikt savu labāko sniegumu arī reālā situācijā.
Apvienojot kvalitatīvus iztēles treniņus ar fiziskajiem treniņiem, ir iespējams palielināt sportista
vispārējo darbības efektivitāti, realizēt potenciāla maksimumu un tuvināt izvirzīto mērķu
sasniegšanai. Bez iepriekš minētajām funkcijām iztēlei piemīt arī būtiska kognitīvā funkcija.
Galvenie kognitīvie procesi ietver sajūtas, uztveri, uzmanību, atmiņu, domāšanu, runu, valodu,
iztēli u. c., kas ir psihisko procesu daļa un ir cieši saistīta ar izziņu. Iztēles kognitīvā funkcija
nodrošina apkārtējās vides informācijas uztveršanu, uzkrāšanu un pārveidošanu. Kognitīvie
procesi nodrošina informācijas iegūšanu un pārstrādāšanu, lai veiktu konkrētas darbības.
Iegūtās informācijas apstrādes process noslēdzas ar apzināta lēmuma pieņemšanu par veicamo
darbību. Darbības realizēšana ir iespējama tikai tad, kad ir iegūta informācija par to. Ja iegūtā
informācija saskan ar ieplāno mērķi, tad darbību var turpināt vadīt tādā pašā veidā. Savukārt, ja
informācija atšķiras, tad to ir iespējams labot (Kondrova, 2010). Iepriekš minētais norāda, ka
iztēle ir cieši saistīta ar domāšanas procesu. Domāšana tiek raksturota, kā prāta norises, ko
raksturo garīgās darbības un ar kuru palīdzību tiek modelēta apkārtējā pasaule. Iztēles process
ir cieši saistīts ar domāšanas procesā notiekošo informācijas manipulāciju. Tas izpaužas,
piemēram, mēģinot risināt problēmas un pieņemt lēmumu (Kreišmane, Valgere, Gulbe, 2000).
Šajā kontekstā, literatūrā iztēle tiek raksturota kā telpa, kurā norit dažādi domāšanas procesi.
Iztēle ir viens no izziņas psiholoģijas procesiem, kas ir jebkuras darbības nepieciešams
nosacījums. Pirms darbības uzsākšanas cilvēkam iztēlē veidojas tās priekšstats, kas norāda kā
un ko ir nepieciešams tālāk darīt. Tas nozīmē, ka iztēle ir virzīta uz darbību. Šajā kontekstā
iztēle nodrošina cilvēka darbību plānošanu un regulēšanu. Iztēlei galvenokārt piemīt sekojošas
kognitīvas funkcijas:
• domāšanas funkcija, kas nozīmē attēlot iztēlē dažādu uzdevumu un problēmu
risināšanu;
• plānošanas funkcija, kas saistīta ar darbības plāna veidošanu, t. i., iztēlē veidot
dažādus darbības veikšanas variantus;
• reālās īstenības aizvietošana – gadījumā, kad nav iespēja reāli darboties, atrasties
noteiktā situācijā un piedzīvot to. Piemēram, ja ir radusies sporta trauma un ir
jāpārtrauc treniņi. Ar iztēles palīdzību sportists var “pārcelties” uz treniņu vidi un
iztēlē veikt reālas ar sportu saistītas darbības. Tas palīdz relaksēties un pat nedaudz
apmierināt savas vēlmes iztēlē. Šādi iztēlē veiktas darbības var sekmīgi aizvietot ar
treniņiem, kad nav iespēja trenēties;
• empātijas izjušana, kas nozīmē, ka caur iztēli cilvēks var iejusties otra “ādā”;
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•

regulatīvā funkcija, tas nozīmē, ka iztēli var izmantot kā dažādu procesu regulēšanas
paņēmienu (Kondrova, 2010).
Iztēles regulējošā funkcija izpaužas dažādos līmeņos:
• caur iztēli ir iespējams regulēt psihofizioloģiskos stāvokļus un psiholoģiski
noskaņoties gaidāmajai darbībai. Negatīva stresa ietekmē var rasties paātrināta
elpošana, sirdsdarbība un muskuļu sasprindzinājums. Visas šīs izmaiņas var negatīvi
ietekmē sportistu sniegumu. Ar iztēles palīdzību ir iespējams to mainīt;
• apzināta izziņas procesu un stāvokļu regulēšana – uztveres, uzmanības un atmiņas
virzība uz nepieciešamajām darbībām;
• iztēli bieži vien izmanto arī emocionālo stāvokļu regulēšanai. Caur relaksāciju ir
iespējams mazināt muskuļu sasprindzinājumu un mazināt trauksmi (Kondrova,
2010).
Caur iztēli ir iespējams pārraidīt informāciju uz zemapziņas dziļākajiem līmeņiem, kuri
nav sasniedzami ar gribu. Ar nolūku un mērķtiecīgi radīta iztēle var radīt harmoniju starp
dažādām organisma subsistēmām. Prāts veido un pievelk notikumus, kas tiek radīti iztēlē. Tas
nozīmē, ka iztēle raisa cilvēka apziņai ierosmi, kas pievelk iztēlē piedzīvotos notikumus
realitātē. Ja cilvēks var veidot mērķtiecīgu iztēles saturu, tad viņš ir spējīgs attiecīgajā situācijā
rīkoties adekvāti un efektīvi. Līdzīgi sportists pirms starta iztēlē var attēlot savu sniegumu,
pirms viņš to dara īstenībā. Šāda pozitīva satura iztēle piesaistīs pārliecību par savām spējām
realizēt sevi sacensībās (Vidnere, 2011).
Veiktie pētījumi norāda, ka iztēles procesā rodas fizioloģiskās izmaiņas organismā.
Izpētot smadzeņu darbību iztēles laikā, pētnieki ir secinājuši –, ja sportists spēj radīt spilgtu
iztēli, stimuli smadzenēs interpretē redzētos attēlus kā identiskus reālai situācijai. Spilgtas,
dzīvīgas un labi attīstītas iztēles procesā veidojas līdzīgus nervu impulsus, kas veidojas reālā
fiziskā darbībā. Ja iztēles process tiek maksimāli tuvināts realitātei, tad smadzenes nespēj atšķirt
starpību starp iztēli un faktisko darbību. Cilvēka smadzenes darbojas gan piedzīvojot situācijas
iztēlē, gan piedzīvojot tās realitātē. Sistemātiski trenējot un attīstot iztēli un tās spēju izpausmes
formas, smadzenēs veidojas nervu savienojumu, kas palīdz būtiski ātrāk sasniegt vēlamo
rezultātu (Parnabas et al., 2015). Iztēles procesā notiekošās nervu darbības rezultātā rodas
jaunas, reālajā uztveres procesā nebijušas uztveres un iepriekšējā pieredzē īslaicīgu sakarību
savienojumi, kas veido iztēles bāzi (Nikiforovs, 2007). Ar iztēles palīdzību no atmiņas tiek
iegūti iepriekšējās pieredzes priekšstati. Iztēle attīstās, cilvēkam darbojoties, un pat vienkāršas
darbības pamatā ir iztēle, kurā norit darbības mērķa noteikšana un nepieciešamo līdzekļu un
paņēmienu iztēlošana, lai izpildītu vēlamo darbību.
Iztēle sportistu psiholoģiskajā sagatavošanā ieņem ļoti būtisku lomu. Iztēli sportā var
izmantot gan kā līdzekli, gan kā metodi, lai uzlabotu dažādus sportista izpildījuma aspektus.
Iztēle ir domāšanas process, kas piemīt cilvēkam. Iztēli var iedalīt kā iekšējo un ārējo iztēli,
katrai no tām ir savas priekšrocības, un to izmantošanas izvēle atkarīga no veicamā uzdevuma
specifikas. Ar tās palīdzību var ietekmēt gan cilvēka psihisko stāvokli, gan fizisko stāvokli un
tā procesus.
1.1.2. Iztēles sportā veicinošo komponentu analīze
Iztēles izmantošana dažādu sporta veidu sportistiem ir atšķirīga. Sporta veida raksturs
nosaka iztēles specifikas izmantošanu sacensībās un iztēles saturu. Iztēles saturs un iztēles
vingrinājumu saturs ir būtisks faktors, kas ietekmē iztēles efektivitāti. Sporta veids ietekmē arī
perspektīvas izmantošanu, kas var būt gan iekšējā, gan ārējā. Ir veikti vairāki pētījumi ar mērķi
pārbaudīt, vai dažādu līmeņu sportistiem ir atšķirīgs līmenis iztēles spējās un tās izmantošanā.
Zinātniskajā literatūrā par iztēli sportā termins iztēle tiek lietots, lai raksturotu izziņas
procesu un prasmi sev domās radīt vai atjaunot pieredzi, kas neatšķiras no fiziskā notikuma
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(Vealey, Walter, 1993). Savukārt termins iztēles spējas raksturo spēju iztēlē radīt spilgtus
attēlus, manipulēt ar radītajiem attēliem un kontrolēt tos (Morris et al., 2005). Iztēles prasmes
pamatā ir iztēles spējas. Termini iztēle un iztēles spējas literatūrā bieži vien tiek lietoti kā
sinonīmi, kas ietver gan prasmi veidot iztēles saturu, gan spēju manipulēt un kontrolēt radīto
saturu.
Spēja iztēlē radīt attēlus ir sarežģīts izziņas process, kas ietver ne tikai to, kā tiek
ģenerēti attēli, bet arī to, kā tie tiek saglabāti atmiņā. Iztēli un tās spējas veido četri galvenie
procesi.
1. Iztēles attēlu ģenerēšana – šis process ietver iztēles attēlu izveidi, pamatojoties
uz maņu informāciju vai atmiņā saglabāto informāciju. Piemēram, ja kalnu
slēpotājam tiktu lūgts aprakstīt sacensībās veikto slēpošanas trasi, lai to izdarītu,
viņam sev domās būtu jāatspoguļo šī notikuma vietas attēls. Šis iztēlē radītais
attēls ir īslaicīgs attēlojums no sportista īstermiņa atmiņas, kas tiek ģenerēts no
maņu informācijas, kas iegūta reālās dzīves laikā un saglabāta ilgtermiņa atmiņā
(Kosslyn, Behrmann, Jeannerod, 1995).
2. Iztēles attēlu pārbaude – šis process ietver iztēlē radītā attēla skenēšanu,
interpretāciju un informācijas iegūšanu (Kosslyn, Thompson, Ganis, 2006;
Kosslyn et al., 1995). Piemēram, kalnu slēpotājs, iedomājoties sev iztēlē
slēpošanas trasi, var redzēt dažādas tās detaļas, kas rada sīkāku informāciju par
to.
3. Iztēles attēlu pārveidošana – šajā procesā tiek ietverta iztēles satura vai rakstura
maiņa. Iztēles saturs attiecas uz to, kas tiek attēlots, savukārt iztēles
raksturojums – uz to, kā tiek uztverts iztēlē radītais saturs (Cumming, Williams,
2012; Kosslyn et al., 2006; Kosslyn et al., 1995). Piemēram, kalnu slēpotājs sev
iztēlē var mainīt slēpošanas trases vārtu izvietojumu vai citas detaļas, piemēram,
sniega apstākļus.
4. Iztēles attēlu uzturēšana – iztēles attēlu ģenerēšana, pārbaude un pārveidošana
ir process, kas prasa zināmu laiku un labi attīstītas iztēles spējas. Tādēļ ir svarīgi,
lai izveidotie attēli tiktu uzturēti, lai iepriekš minētie procesi tiktu veikti un
sasniegts vēlamais rezultāts. Lai to izdarītu, ir nepieciešams atmiņā pastāvīgi
aktivizēt attēlus, lai tie saglabātos un attiecīgā brīdī tos varētu izmantot (Kosslyn
et al., 2006; Kosslyn et al., 1995). Piemēram, kalnu slēpotājs var pieturēties pie
iepriekš radītā slēpošanas trases attēla, lai nākotnē, ņemot vērā šo attēlu, varētu
radīt arī sajūtas, kas saistās ar šo notikumu.
Pētījumi par sportistu iztēles spējām ir pierādījuši, ka iztēles satura kvalitāte un tā
pārveidošana sportistu vidū ļoti atšķiras ar ātrumu, kādā ar iztēles attēliem tiek manipulēts, kas
savukārt ietekmē potenciālo prasmju apguves ātrumu (Lovell, Collins, 2001). Iztēles attēlu
izmantošanas efektivitāte ir atkarīga no katra sportista iztēles spējām. Jo vairāk iztēle tiks
praktizēta un pielietota gan treniņu, gan sacensību vidē, jo augstākā līmenī būs katra sportista
iztēles spējas.
Hall, Mack, Paivio un Hausenblas (1998) izvirzīja pieņēmumu, ka komandu un
individuālo sporta veidu pārstāvjiem var būt atšķirīgas iztēles spēju iezīmes. Munroe (2000)
savā pētījumā secināja, ka, pārbaudot iztēles spējas un to pielietošanu starp individuālajiem un
komandu sporta veidu sportistiem, netiek uzrādītas sistemātiskas atšķirības iztēles izmantošanā.
Savukārt Weinberg, Butt, Knight, Burke un Jackson (2003) secināja, ka sportisti individuālos
sporta veidos izmanto vairāk iztēles spēju, kas kalpo motivējošai vispārējai funkcijai, nekā
komandu sporta veidos. Ir ļoti maz pierādījumu par to, kam iztēle ir efektīvāka – sievietēm vai
vīriešiem. Munroe, Hall, Simms un Weinberg (1998) ir secinājis, ka vīriešiem un sievietēm
iztēles spējas būtiski neatšķiras. Toties ir arī tādi pētnieki, kas ir secinājuši, ka nelielas atšķirības
starp dzimumiem tomēr pastāv. Weinberg et al. (2003) secināja, ka sportā vīrieši iztēli izmanto
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biežāk un efektīvāk nekā sievietes, taču šis secinājums neatbilst citiem pētījumiem, kuros tika
pētītas sieviešu un vīriešu iztēles atšķirības (Barr, Hall, 1992). Iepriekš veiktie pētījumi
nenorāda uz vienotu viedokli, ka pastāvētu būtiskas atšķirības starp sportistu iztēles spējām
atkarībā no viņu dzimums vai sporta veida. Sporta zinātnieki un pētnieki ir centušies noteikt
sportistu sasniegumus ietekmējošos faktorus. Daudzi pētījumi par sporta biomehāniskajiem,
fizioloģiskajiem, uztura un psiholoģiskajiem parametriem ir centieni sportistiem nodrošināt
iespēju sasniegt savu augstāko sniegumu. Šajā kontekstā tiek skatītas arī iztēles sniegtās
priekšrocības. Treneri un citas iesaistītās personas sportā izmanto iztēles iespējas, lai
paaugstinātu sportistu sasniegumus vai uzlabotu procesus, kas veicina sportistu panākumus,
savukārt sportisti, piedaloties zinātniski pamatotās treniņu programmās, ir gatavi trenēties
vislabākajā iespējamajā veidā. Lielās konkurences dēļ mūsdienu sportā katram, pat
vismazākajam, faktoram var būt liela loma sportistu sasniegumu veicināšanā, un tas jāņem vērā
šodienas sportā.
Sportistu psiholoģiskās prasmes un psiholoģisko treniņu koncepcija ir izpelnījusi
atzīstamu un nozīmīgu vietu sporta zinātņu literatūrā kā svarīgs sportisko panākumu elements.
Sportiskos panākumus un rezultātus ietekmē sportistu psiholoģiskie stāvokļi un garīgie procesi,
un viens no šiem faktoriem ir iztēle. Ar iztēles palīdzību tiek pilnveidotas gan fiziskās, gan
psiholoģiskās prasmes. Fizisko prasmju uzlabošana caur iztēli izpaužas, piemēram, kā apgūto
prasmju un kļūdu labošana sev domās. Līdzīgā veidā arī psiholoģiskās prasmes tiek uzlabotas
ar iztēles palīdzību, piemēram, kā, lai sajustu kontroli, paaugstināt koncentrēšanās spēju un
pašpārliecību par saviem spēkiem. Ir ļoti būtiski iztēlē radīt pozitīvus scenārijus, lai sportists
gūtu pēc iespējas labākus panākumus, jo tieši pozitīvie scenāriji spēj pozitīvi ietekmēt paša
sportista rīcību (Kizildag, Tiryaki, 2012). Sportistiem, pielietojot iztēli, tiek rosinātas noteiktas
kognitīvās izmaiņas. Piemēram, Spino un Straub (2014) savā pētījumā pierādīja, ka iztēles
izmantošana spēj uzlabot sportistu skriešanas tehnisko izpildījumu un laiku. Pieredze rāda, ka
pozitīvus rezultātus sportisti var gūt arī caur pārmaiņām, kas iegūtas iztēles rezultātā. Moraru,
Radu, Grosu un Puni (2015) pētījumā tika pierādīts, ka psiholoģisko treniņu paņēmieni ir saistīti
ar sportista attieksmes virzīšanu pret sevi, kas savukārt palielina sportistu pašapziņu, kā
rezultātā tiek veicināta personīgo sasniegumu analīze. Veidojot iztēlē attēlus ar pareizu tehnisko
izpildījumu pirms sacensībām, tiek palielināta sportistu pašpārliecinātība. Ja iztēle tiek
veiksmīgi izmantota, tad tiek pozitīvi ietekmēta sportista pašapziņa. Pētījumi pastāvīgi pierāda,
ka augstas klases sportisti izmanto psiholoģiskās prasmes, lai tiktu galā un pārvarētu prasības,
ko uzstāda sports (Frey, Laguna, Ravizza, 2003).
Pateicoties daudziem pētījumiem un pierādījumiem, ir palielinājusies starptautiskā
izpratne par sportistu psiholoģisko prasmju mācīšanas nepieciešamību treniņu procesā. Sporta
psihologi aizvien vairāk sāk radīt un veidot programmas vēlamo psiholoģisko prasmju
pilnveidošanai. Pastāv uzskats, ka dažādas prasmes ir būtiskas, lai sportists spētu uzrādīt pēc
iespējas labāku sportisko sniegumu. Iztēles efektivitāti ietekmē vairāki veicinošie faktori, un
viens no tiem ir uzdevumu veids, tas ir, iztēli visvairāk ietekmē tieši kognitīvo uzdevumu
izpilde. Būtisks veicinošais faktors ir arī sportistu sagatavotības līmenis. Iztēle var palīdzēt gan
pieredzējušiem sportistiem, gan arī iesācējiem un sportistiem ar nelielu pieredzi, bet
visefektīvāko rezultātu tā sniegs sportistiem, kam ir liela pieredze un atbilstoša fiziskā, tehniskā
un taktiskā sagatavotība. Iztēles efektivitāte ir atkarīga arī no sportista iztēles spējām. Jo
sportists spilgtāk un dzīvāk spēs savā iztēlē attēlot notikumus, jo efektīvāks būs rezultāts. Ir
būtiski šajos procesos kombinēt iztēli kopā ar fiziskajiem treniņiem, nevis nodalīt to kā
atsevišķu treniņu.
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1.1.3. Iztēles ietekme uz sportistu psihofizioloģiskajām reakcijām dažādos
teorētiskos kontekstos
Sportista veiktspēja sacensībās ir atkarīga no viņa psihofizioloģiskā stāvokļa.
Kardiovaskulārās un psihiskās reakcijas, kas rodas stresa dēļ, var radīt kaitīgu ietekmi uz
sportista mentālo veselību un sportisko sniegumu (Moore, Vine, Wilson, Freeman, 2015). Tādēļ
iztēle bieži vien tiek pielietota, lai palīdzētu ārstēt un mazināt negatīvās sekas, kuras rada bailes,
fobijas un stress. Ir pierādīts, ka ar iztēles palīdzību ir samazināts stress un trauksme cilvēkiem,
kas savā dzīvē ir saskārušies un piedzīvojuši negatīvus notikumus (Flynn et al., 2016). Iztēlei
var būt spēcīga ietekme uz reakcijām organismā, kuras sportists piedzīvo psiholoģiskā stresa
laikā. Ietekmējot šīs reakcijas, indivīds var regulēt emocijas (Gross, 1999). Sportistu emociju
regulēšana ir saistīta ar iztēles spējām. Radot iztēlē emocionāla satura attēlus, var ietekmēm un
mainīt dažādus fizioloģiskos procesus organismā, piemēram, sirdsdarbības ātrumu un
asinsvadu aktivitāti (Barkay et al., 2012). Radot iztēlē attēlus, kas saistīti ar sacensību
situācijām, tie sportistam var izraisīt trauksmes sajūtu un paātrināt sirdsdarbības ātrumu pat tad,
ja sacensības nav gaidāmas tuvākajā laikā (Williams, Zinsser, Bunker, 2010). Vairāki autori
norāda, ka stresa situācijas tiek pārdzīvotas daudz vieglāk, ja sportistiem piemīt lielāka
pašpārliecinātība un kontroles sajūta pār savām spējām (Jones, Meijen, McCarthy, Sheffield,
2009; Jones, Swain, 1995). Sportisti, kuriem fiziskās pašefektivitātes līmenis ir augstāks, daudz
vieglāk izjūt un piedzīvo stresu. Fiziskā pašefektivitāte un iztēle var būtiski mazināt negatīvās
sekas, kas var rasties stresa ietekmē. Tādēļ iztēles pielietošanai būtu vairāk jāveicina uzticības
un kontroles sajūta, nevis tā jāizmanto, lai mazinātu stresa sajūtu.
Agrīnās teorijas par psiholoģisko prasmju treniņiem tika izstrādātas, lai izskaidrotu
iztēles mehānismu. Zinātnieki un pētnieki mēģināja izskaidrot, kā iztēle var veicināt sportistu
veiktspēju un sasniegumus. Literatūrā ir divi galvenie psiholoģisko prasmju treniņu teorētiskie
skaidrojumi attiecībā uz iztēli kā sportistu psiholoģisko prasmi. Viens no tiem ir
psihoneiromuskulārā teorija, kas skaidro, ka iztēles laikā notiek muskuļu aktivitāte un tā pēc
formas ir identiska ar muskuļu aktivitāti, kas notiek fizisko uzdevumu izpildes laikā
(Richardson, 1967; Start, Richardson, 1964). Otrs galvenais skaidrojums ir meklējams
simboliskās mācīšanas teorijā (Sackett, 1934), kas nosaka, ka iztēle palīdz atkārtot kustības un
tādēļ iztēlē redzētās kustības tiek kodētas centrālajā nervu sistēmā (Morris et al., 2005). Ir
jāatzīst, ka šīs divas teorijas nesniedz pietiekamu iztēles darbības izskaidrojumu, un tas ir tādēļ,
ka iztēli ir mēģināts izskaidrot tikai caur kognitīvajiem procesiem. Tas ir par maz un ir
nepieciešams iztēles darbību un nozīmi apskatīt daudz plašāk ņemot vērā arī citus faktorus. Ejot
gadiem un attīstoties neirofizioloģiskajam aprīkojumam, pētnieki sāka labāk izprast iztēles un
kustību savstarpējās attiecības.
Psihoneiromuskulārā teorija skaidro, ka iztēles rezultātā radusies neiromuskulārā
darbība ir identiska darbībai, kas rodas fiziskas kustības laikā. Tādējādi neiromuskulārajai
sistēmai tiek dota iespēja praktizēt kustības, neveicot fiziskas darbības. Carpenter (1894) ir
psihoneiromuskulārās teorijas pamatlicējs. Tā balstās uz to, ka iztēle palīdz apgūt dažādas
motoriskās prasmes, ņemot vērā neiromuskulāro aktivitāšu norisi iztēles laikā. Iedomājoties
iztēlē, kā tiek veikta kāda kustība, faktiski muskuļos rodas nelielas muskuļu kontrakcijas.
Sportistiem izpildot ar sportu saistītas kustības, viņu smadzenes pastāvīgi pārraida impulsus
muskuļiem, kas nepieciešami kustības izpildei. Impulsi, kas rodas smadzenēs un muskuļos, kad
sportists iztēlē redz kustības, faktiski tās neveicot, ir līdzīgi impulsiem, kas rodas fiziskas
darbības laikā. Psihoneiromuskulārā teorija apgalvo, ka spilgti iztēloti notikumi muskuļos rada
inervāciju, kas ir līdzīga tai, ko rada faktiska fiziska darbību izpilde.
Simboliskās mācīšanas teorija ir arī viena no agrīnajām teorijām par iztēli. Sackett
(1934) bija pirmais, kas ieviesa iztēles kognitīvo skaidrojumu. Viņš ierosināja, ka smadzenes
iztēles laikā ir kā kognitīva kodēšanas sistēma, kas simboliski apstrādā un palīdz sportistiem
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apgūt dažādas kustības. Šī teorija skaidro, kā iztēle var uzlabot indivīda veiktspēju. Tās
uzmanības centrā ir kustību izpildes tehniskie aspekti. Simboliskā mācīšanās teorija apstiprina
pētījumos iegūtos secinājumus, kas norāda, ka iztēle uzlabo kognitīvo uzdevumu izpildi (Feltz,
Landers, 1983). Citās pieejās iztēle tiek uzskatīta par personalizētu pieredzi. Tas tiek apgalvots
arī iztēles trīskāršā koda modelī jeb iztēles somatiskās nozīmes modelī (Ahsen, 1984). Šī teorija
skaidro, kāpēc iztēle spēj uzlabot sportistu veiktspēju. Iztēles somatiskās nozīmes modelis
nosaka trīs būtiskākos iztēles komponentus: radītā attēla būtība (iekšējā sajūta, kas reprezentē
ārpasauli un tās objektus), somatiskās reakcijas (psihofizioloģiskās reakcijas uz radīto iztēles
saturu) un attēla nozīme (kas ir unikāla katram cilvēkam). Ahsen (1984) teorija atšķiras no
citām teorijām ar to, ka tiek uzsvērta iztēles attēlu nozīme. Viens un tas pats iztēlē radītais saturs
var radīt dažādas interpretācijas. Daudzu gadu laikā ir izstrādāti dažādi modeļi, kas pārbauda
iztēles darbību sportā. Jacobson (1930) bija viens no pirmajiem zinātniekiem, kas pētīja iztēles
ietekmi. Savos darbos viņš balstījās uz psihoneiromuskulāro teoriju un izveidoja vienu no
pirmajām teorijām, kas skaidroja iztēles darbību. Šajā teorijā tiek teikts, ka iztēlē radītie
notikumi rada līdzīgu muskuļu inervāciju ar reālas darbības izpildi.
Lang (1979) bioinformatīvā teorijā ir noteikts, ka iztēlē veidotie attēli sastāv no trīs
veidu priekšlikumiem: stimula priekšlikums (iztēles satura detaļas), atbildes reakcijas
priekšlikums (atbilde reakcija, kas būtu, saskaroties ar reālās dzīves stimuliem) un nozīmīguma
priekšlikums (saistība starp stimula un atbildes reakcijas priekšlikumiem). Stimulu
priekšlikums ir pats attēls, kuru veido izmantojot informāciju, kas tiek glabāta un iegūta no
ilgtermiņa atmiņas. Atbildes reakcijas priekšlikums ir dažādas emocionāli afektīvās un
fizioloģiskās reakcijas, piemēram, muskuļu sasprindzinājums vai elpošanas paātrināšanās
trauksmes dēļ. Lang un citi pētnieki apgalvo, ka iepriekš minēto priekšlikumu iekļaušana ir
efektīvas iztēles priekšnosacījums. Šīs teorijas kontekstā iztēle tiek raksturota, kā smadzeņu
informācijas apstrādes spēju produkts. Ir pierādīts, ka iztēle, kas akcentē pārliecības sajūtu un
spēju kontrolēt emocijas, ir veicinājusi daudz augstāku fizisko pašefektivitāti (Jones, Mace,
Bray, MacRae, Stockbridge, 2002). Bioinformatīvā teorija pamatojas uz kognitīvi biheiviorālās
teorijas (Ji et al., 2016). Kā arī iztēles saturs, kas ir izaicinošs, izraisa lielāku trauksmes un
nemiera sajūtu, kā arī paaugstina sirdsdarbību, salīdzinot ar neitrāla satura iztēli (Williams et
al., 2010; Hecker, Kaczor, 1988).
Ir izstrādātas dažādas teorijas, lai izskaidrotu dažādo iztēles nozīmi un izceltu tās dažus
galvenos komponentus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu tās efektīvu pielietošanu. Iztēles
saturu visbiežāk kvalificē pēc 2x2 konceptuālā modeļa, ko ierosināja Paivio (1985), lai
aprakstītu, kādā veidā un kādēļ sportisti izmanto iztēli. Paivio (1985) izstrādāja iztēles
konceptuālo teoriju, kas uzsver, ka iztēle kalpo atšķirīgām kognitīvajām un motivējošām
funkcijām. Šīs funkcijas strādā vispārējā vai specifiskā līmenī. Šajā teorijā iztēles izmantošanas
funkcijas tiek nosauktas kā: kognitīvā specifiskā (piemēram, kustības), kognitīvā vispārējā
(piemēram, stratēģijas), motivējošā specifiskā (piemēram, mērķi) un motivējošā vispārējā
(piemēram, motivācija, trauksme). Uz Paivio ierosinājuma, ka iztēlei ir četras funkcijas balstās
liela daļa no pētījumiem par iztēli sportā (skat. 1. attēlu).
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Vispārējā

Uzbudinājums
un emocijas

Specifiskā

Uz mērķi
orientētas
darbības

Vispārējā

Stratēģijas

Specifiskā

Prasmes

Motivējošā

Kognitīvā

1. attēls. Iztēles funkciju analītiskais attēlojums (modificēts pēc Cognitive and motivational
functions of imagery in human performance, Paivio, 1985)
Paivio ir identificējis to, ka sportisti izmanto iztēli vismaz pieciem mērķiem:
pašmotivācijai (motivējošā specifiskā funkcija), sarežģītu un grūtu situāciju pārvarēšanai un
apgūšanai (motivējošā vispārējā funkcija), emociju piedzīvošanai (motivējošā vispārējā
funkcija), noteiktu sporta prasmju atkārtošanai (kognitīvā specifiskā funkcija) un stratēģiju
izveidei, kas saistītas ar sacensību aspektiem (kognitīvā vispārējā funkcija). Kognitīvā
specifiskā funkcija saistās ar iztēli, kas attīsta sporta prasmes. Savukārt kognitīvā vispārējā
funkcija ir attiecināma uz iztēli, kurā tiek attēlotas stratēģijas, plāni vai taktika. Motivējošā
specifiskā iztēles funkcija ietver konkrētus mērķus un uz mērķiem vērstu uzvedību un darbību.
Šāda veida iztēle palīdz sportistiem tikt galā ar sarežģītām situācijām un ilgāk turpināt cīnīties,
jo iedomātie scenāriji darbojas kā pastiprinājumi, lai saglabātu motivāciju sasniegt attiecīgo
mērķi. Iztēles motivējošā vispārējā funkcija ir saistīta ar vispārēju emocionālu un fizioloģisku
uzbudinājumu, piemēram, iztēle, kas paātrina sirdsdarbības ātrumu. Attīstoties izpratnei par
iztēli, Hall, Mack un Paivio (1998) paplašināja funkciju klasifikāciju, lai varētu nošķirt
motivējošo vispārējo-afektīvo (piemēram, uzbudinājums, trauksme) un motivējošo vispārējomeistarības (piemēram, psihiskā noturība, pašapziņa). Balstoties uz šo iztēles funkciju
konstrukciju, Hall, Mack, Paivio un Hausenblas (1998) izstrādāja Sport Imagery Questionnaire
(turpmāk – SIQ) instrumentu, lai noteiktu un novērtētu iztēles saturu. Šīs aptaujas faktoru
analīze atklāja vēl divus motivējošās vispārējās iztēles funkcijas veidus, un tās ir motivējošā
vispārējā-afektīvā funkcija un motivējošā vispārējā-meistarības funkcija. Motivējošo vispārējomeistarības funkciju raksturo iztēle, kurā sportisti iedomājas situācijas, kurās sevi redz
pārliecinātu, mērķtiecīgu un izturīgu pret izaicinājumu, piemēram, sportists iztēlojas, ka
kritiskā brīdī tiek saglabāta koncentrēšanās (Murphy, Nordin, Cumming, 2008). Iegūtie
pierādījumi no veiktajiem pētījumiem norāda uz iztēles plašu sociāli kognitīvo funkciju
diapazonu, tostarp, emocijas, atmiņu, komunikāciju, pašefektivitāti un lēmumu pieņemšanu.
(Libby, 2013). Tas atspoguļojas un pamatojas uz sociāli kognitīvo teoriju. Iztēle, kas ir saistīta
ar tādu emocionālo un somatisko pieredzi kā stresa pārvarēšana, uzbudinājums, trauksme,
relaksācijas sajūtas, tiek raksturota kā motivējošā vispārējā-meistarības funkcija. Šīs funkcijas
iztēles attēli palīdz sportistiem sasniegt optimālu uzbudinājuma līmeni, izmantojot iztēli, kas
palīdz atslābināties vai, tieši otrādi, aktivizēties darbībai. Šī arī ir tā iztēle, ko parasti sportisti
visvairāk izmanto. Paivio izstrādātais modelis ir sniedzis un nodrošinājis vadlīnijas iztēles
ietekmei sportā un tam, kā iztēli izmantot sporta apstākļos. Atkarībā no mērķa sportistam ir
jāpiemeklē vispiemērotākais iztēles veids, ko izmantot attiecīgajā nolūkā.
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PETTLEP

Holmes un Collins (2001) izveidoja PETTLEP modeli (skat. 2. attēlu). Šī modeļa
nosaukums ir saīsinājums no vairākiem angļu valodas terminiem – fizisks, vide, laiks,
uzdevums, mācīšana, emocijas un perspektīva.

Fizisks

Iztēles fiziskais raksturs, kas raksturīgas
konkrētajai situācijai

Vide

Apkārtējā fiziskā vide, kurā iztēle tiek
lietota

Uzdevums

Kompetences līmenis un iztēles
uzdevuma raksturojums

Laiks

Iztēles laika raksturs

Mācīšanās

Iztēles saturs teik attīstīts caur
mācīšanos

Emocijas

Emocionālā un afektīvā reakcija uz
situācijua

Perspektīva

Iekšējā un ārējā iztēles perspektīva

2. attēls. PETTLEP modelis (modificēts pēc PETTLEP model, Holmes, Collins, 2001)
Termins “fizisks” (physical) tiek attiecināts uz iztēles fizisko komponentu, piemēram,
sporta inventāru. Termins “vide” (enviroment) attiecas uz vidi vai konkrētu vietu, kur norit
iztēlē radītā kustība (piemēram, uz treniņu vai sacensību vietu). “Laiks” (timing) raksturo
attēlotās kustības izpildes ilgumu attiecībā pret faktiskās kustības izpildi un laika attiecību starp
dažādiem kustību komponentiem. “Uzdevums” (task) ietver iemaņu kustībai nepieciešamās
prasmes. “Mācīšanās” (learning) attiecas uz attēlu pielāgošanu konkrētajam mācību posmam.
“Emocijas” (emotions) raksturo emociju iekļaušanu iztēlē, kas veicina informācijas apstrādi un
tās glabāšanu. Savukārt “perspektīva” (perspective) ir atšķirības starp iekšējo un ārējo
perspektīvas izmantošanu iztēles laikā. PETTLEP modelis aptver būtiskus iztēles izmantošanas
aspektus. Modeļa autori ir arī identificējuši nosacījumus, kas būtu jāņem vērā iztēles
pielietošanā. Līdzīgi kā PETTLEP modelis arī iztēles integrējošais modelis sportā (Guillot,
Collet, 2008) ir kā ceļvedis iztēles ieviešanai sportā. Iztēles integrējošais modelis sportā
skaidro, ka iztēle sportā var būt ar atšķirīgiem mērķiem – motivācijas un pašefektivitātes
uzlabošanai, jaunu prasmju apgūšanas un veiktspējas uzlabošanai, trauksmes mazināšanai,
stratēģiju izmantošanai un problēmu risināšanai, kā arī tamdēļ, lai uzlabotu un atjaunotu pēc
traumas iepriekš apgūtās prasmes. Iztēles integrējošais modelis sportā ir balstīts uz
empīriskajiem rezultātiem un uz iepriekš izstrādātajam teorijām.
Palielinoties izpratnei par iztēli, iztēles nozīmību un iztēles spēju attīstību sportā,
zinātniskajā literatūrā aizvien vairāk ir pētījumu un piedāvāto modeļu, kas skaidro iztēles
vadīšanu un tās praktisko izmantošanu, piemēram, jau iepriekš minētais Guillot un Collet
(2008) izstrādātais motorās iztēles integrējošais modelis sportā. Viens no līdz šim
veiksmīgākajiem un visvairāk atzītākajiem modeļiem ir Martin, Moritz un Hall (1999)
izstrādātais teorētiskais modelis par iztēles izmantošanu sportā (skat. 3. attēlu).
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3. attēls. Iztēles izmantošanas modelis sportā (modificēts pēc An applied model of mental
imagery use in sport, Martin et al., 1999)
Iztēles izmantošanas modelis sportā pievērš uzmanību dažādām nepilnībām par iztēles
izmantošanu sportā. Kā norāda autori, tā mērķis ir sniegt pilnīgāku skaidrojumu par iztēles
darbību, ņemot vērā kognitīvos un emocionālos faktorus. Šis modelis ierosināja mijiedarbības
efektu starp iztēles pielietošanas veidu un iztēles spējās. Tas ir balstīts uz vienkāršu ideju, ka
katrā noteiktā situācijā, piemēram, treniņos vai sacensībās, sportistiem, lai sasniegtu vēlamo, ir
jāizmanto kāds no piemērotākajiem un optimālākajiem Paivio teorijās minētajiem iztēles
veidiem. Sākotnējais modelis noteica, ka indivīdu iztēles spējas ir svarīgs faktors, kas nosaka,
cik efektīvi viņš būs spējīgs sasniegt iecerēto mērķi. Tika uzskatīts, ka tas, ko sportisti attēlo
savā iztēlē (iztēles saturs), ir par to pašu, kas ir iemesls, kādēļ tas tiek attēlots (iztēles funkcijas).
Lai attēli iztēlē veidotos efektīvi, sākotnēji modelis mudināja indivīdus cieši saskaņot attēlu
saturu ar iecerēto iznākumu. Iztēle uzlabo sportistu prasmju uzturēšanu un jaunas prasmes
apgūšanu (Spittle, Kremer, 2010). Iztēle, kas pilda motivējošo funkciju palīdz novērst trauksmi
pirms sacensībām un veicina pārliecību par savām spējām (Mellalieu, Hanton, Thomas, 2009).
Dažādie iztēles modeļi norāda uz iztēles izmantošanas un tās spēju nozīmi rezultātu
uzlabošanā. Literatūrā attiecībā uz iztēli lielākoties tiek ņemti vērā divi mainīgie, kas ir iztēles
spējas un iztēles izmantošana. Starp iztēles spējām un iztēles izmantošanu tiek iezīmētas
pozitīvas savstarpējās attiecības (Gregg et al., 2011). Iztēles izmantošana ir pozitīvi saistīta ar
sportistu sniegumu. Pētījumi ir pierādījuši, ka sportisti ar labām iztēles spējām izmantojot iztēli,
uzlabo savu sniegumu daudz labāk nekā sportisti, kuriem ir sliktas iztēles spējas (Robin,
Dominique, Toussaint, Blandin, Guillot, Her, 2007). Ir pierādīts, ka iztēles spējas ir tieši
saistītas ar motivāciju un pārliecību par savām spējām (Williams, Cumming, 2012). Lai izpētītu
sakarību starp iztēles izmantošanu, iztēles spējām un veiktspēju, tika veikts pētījums, kurā
pētnieki vēlējās noskaidrot, vai iztēles spējas nosaka iztēles izmantošanu un veiktspēju (Gregg
et al., 2005). Šajā pētījumā autoru iegūtie rezultāti neuzrādīja iztēles spēju ietekmi uz attiecībām
starp iztēles izmantošanu un veiktspēju. Tomēr iegūtie dati parādīja pozitīvu sakarību starp
iztēles spējām un iztēles izmantošanu. Šādu secinājumu apstiprina arī citi līdzīgi veiktie
pētījumi (Nordin, Cumming, 2008).
Viens no jaunākajiem un atzītākajiem teorētiskajiem modeļiem, kas skaidro iztēles
būtību sportā, ir apzinātās iztēles izmantošanas modelis, kas atspoguļo galvenos iztēles izpētes
sasniegumus, kopš sākotnējais modelis tika konceptualizēts (Cumming, Williams, 2012). Šis
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modelis koncentrējas uz apzināto iztēli, kas tiek veidota, domājot par konkrētu mērķi (skat. 4.
attēlu). Šajā teorētiskajā modelī ir iekļauti komponenti “kur”, “kad” un “kāpēc”, kuri attiecas
uz iztēles izmantošanu sportā. Tajā tiek nošķirti iztēles veidi un iztēles izmantošanas funkcijas.
Personiskā nozīme ir būtisks faktors arī šajā modelī, un tas ir kā tilts starp “ko” (kas tiek attēlots
iztēlē) un “kāpēc” (kādēļ tiek pielietota iztēle). Apzinātās iztēles izmantošanas modelis nosaka
arī to, kā indivīda īpašības ietekmēs iztēles funkciju. Tādēļ komponenti “kas” un “ko” izceļ
papildu faktorus, kas būtu jāņem vērā attiecībā uz iztēles izmantošanu. Uz šī modeļa pamata arī
balstās izstrādātā “Sportistu iztēles aptauja”, kas tiek plaši izmantota pētniecībā un ir viens no
visaugstāk novērtētajiem instrumentiem, kas sniedz informāciju par iztēles spējām sportā (skat.
4. attēlu).
Sporta situācija,
kurā tiek iztēle
pielietota ("kad" un
"kur")

Iztēles funkcija kādā nolūkā iztēle
tiek pielietota
("kāpēc")

Iztēles veids, kādā
iztēlē tiek pielietota
("kas" tiek attēlots
un "kā" tiek attēlots

Sportists ("kurš")

Rezultāts
Iztēles
spējas

4. attēls. Apzinātas iztēles izmantošanas modelis (modificēts pēc Revised applied model of
deliberate imagery use, Cumming, Williams, 2012)
Sportā iztēli var raksturot kā stāvokli, kurā sportists iztēlojas sevi, vienlaikus īstenojot
spējas un prasmes, kas nepieciešamas, lai paveiktu gaidāmo uzdevumu vai uzlabotu savu
sniegumu. Radītā iztēle var būt kā sekas gan apzinātu, gan neapzinātu situāciju atsaukšanai
domās, t. i., sportists piedzīvo situāciju vai kustības iztēlē, nepiedzīvojot patieso procesu. Tādēļ
iztēlei ir nozīmīga loma, uzlabojot motorisko uzdevumu izpildi (Di Corrado et al., 2019).
Zinātniskajā literatūrā ir izmantoti dažādi termini, kas ir attiecināmi uz mentālās iztēles
dažādajiem aspektiem sportā. Cumming un Ramsey (2009) iztēli raksturo kā mentālo pieredzi,
kas atdarina reālo pieredzi. Vispilnīgāk iztēles būtību raksturo tīša vai netīša pieredzes
uztveršana vai atjaunošana, kas iegūta no atmiņā glabājošās informācijas. Lielākoties pētot
iztēli sportā pētnieki ir koncentrējušies uz iztēles izmantošanu sportistiem pēc viņu iztēles
spējām. Sportistu iztēles spējas atšķiras no viņu kompetences un spējas kontrolēt un manipulēt
radīto iztēles saturu (Morris et al., 2005). Kognitīvā psiholoģijā ir izstrādi instrumenti iztēles
spēju mērīšanai, kas galvenokārt vērtē sportistu iztēli un tās spēju izpausmes formās pēc iztēles
vadāmību (raksturo sportista spēju manipulēt ar iztēles saturu) un iztēles spilgtumu (raksturo
maņu iesaistīšanu un sensoro iztēles satura bagātību) (Di Corrado, Guarnera, Quartiroli, 2014;
Guillot, Collet, 2010). Iztēle risina dažādus motivācijas un kognitīvos aspektus gan vispārējā,
gan specifiskā līmenī (Hall et al., 1998). To arī nosaka jau iepriekš apskatītais Paivio 2x2
konceptuālais modelis. Līdz ar to pastāv iztēles izmantošanas atšķirības, kas tiek definētas kā:
kognitīvā specifiskā, kognitīvā vispārējā, motivējošā specifiskā, motivējošā vispārējā-afektīvā
un motivējošā vispārējā-meistarības (Cumming, Williams, 2012) (skat. 1. tabulu).
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1. tabula
Kognitīvās un motivējošās iztēles funkcijas (Cumming, Williams, 2012)
Iztēles funkcija
Raksturojums
Piemērs sportā
Uzdevuma
piemērs
Kognitīvā
Specifisku iemaņu
Uzlabot tenisa
Vienlīdzīgi
specifiskā
izpildes apgūšana,
serves izpildi
intensīva svaru
uzlabošana vai
cilāšana
uzturēšana
Kognitīvā
Stratēģiju, spēles
Apgūt jaunu
Uzlabot stratēģiju
vispārējā
plānu vai rutīnu
uzbrukuma
5 km skrējienam
apgūšana, uzlabošana stratēģiju
vai uzturēšana
Motivējošā
Specifisku procesu,
Uzvarēt
Veikt spēka
specifiskā
izpildījumu un mērķu sacensībās
vingrinājumus
sasniegšana
Motivējošā
Emociju,
Samazināt
Psiholoģiski
vispārējā-afektīvā
garastāvokļa,
pirmssacensību
sagatavoties
uzbudinājuma un
stresu
treniņam
trauksmes regulācija
Motivējošā
Izziņas spēju
Uzlabot
Paaugstināt
vispārējāmodifikācija
pašpārliecinātību motivāciju
meistarības
Paši pirmie pētījumi par iztēli tika veikti izmantojot labirinta uzdevumus. Pēc pētījumu
iegūtajiem rezultātiem tika konstatēts, ka dalībnieki, kas pārdomāja un plānoja savas veicamās
darbības, pirms tās veica, uzrādīja precīzāku izpildījumu ar mazāku kļūdu skaitu (Sackett,
1934). Tas norāda uz iztēles efektivitāti veiksmīgas darbības īstenošanai. Vēlāk, balstoties uz
pētījumu pierādījumiem, sporta psihologi sāka ieviest iztēles izmantošanu praksē. Mūsdienās
iztēles efektivitāte sportā ir ļoti labi apzināta un tiek plaši izmantota sporta treniņu vidē
(Filgueiras, 2016). Zinātniskajā literatūrā tiek izšķirti vēl divi iztēles veidi, kas ir kinestētiskā
jeb kustību un vizuālā iztēle. Šajā kontekstā pētniekus interesē jautājums, vai, apvienojot
atšķirīgus iztēles veidus var gūt efektīvākus rezultātus. Kinestētiskā iztēle ir kustību
izmēģinājums sev iztēlē, kad sportists izjūt savu ķermeni un to, kādas sajūtas sniegs veicamā
kustība. Tā ir svarīga tehnika, kas palīdz apgūt un pilnveidot dažādas motorās prasmes. Tā
ietver somatiskas sajūtas, kuras izraisa konkrētā darbība. Kinestētisko iztēli plaši izmanto
profesionālie sportisti, lai uzlabotu veiktspēju (Ridderinkhof, Brass, 2015). Kinestētiskājā iztēlē
galvenais uzsvars tiek likts uz kustību un paša ķermeņa izjušanu caur iztēli iesaistot visas
maņas. Savukārt vizuālā iztēle iever darbību pašvizualizēšanu sev iztēle, kur galvenā uzmanība
tiek vērsta uz darbības kustību precizitāti un pēc iespējas ideālāku izpildi sev iztēlē (Mizuguchi,
Nakamura, Kanosue, 2017). Tā ir spēja atkārtoti aktivizēt un manipulēt ar attēliem iztēlē (Ganis,
Schendan, 2011). Vizuālo iztēli daudzviet literatūrā dēvē arī kā vizualizāciju, kas raksturo
dažādu attēlu radīšanu sev iztēlē nevēršot uzmanību uz citu maņu iekļaušanu tajā. Pastāv
uzskats, ka sportā ir būtiskas atšķirības starp kinestētisko iztēli un vizuālo iztēli. Iztēles veidu
nosaka iztēles pielietošanas mērķis. Dažādu uzdevumu risināšanai ir nepieciešama atšķirīgu
iztēles veidu izmantošana. Kalnu slēpošanas sportā vislabākais rezultāts tiks sasniegts, ja
kinestētiskā iztēle tiks apvienota ar vizuālo iztēli, kas sniegs atšķirīgu informāciju, ļaujot
sportistam redzēt un piedzīvot pareizas kustību izpildes sajūtas. Vizuālā iztēle ir daudz
efektīvāka sporta veidos, kur sportista ir nepieciešams koncentrēties uz mērķi (Cumming,
Nordin, Horton, Reynolds, 2006). Tas ir skaidrojams ar to, ka vizuālā iztēle palīdz sportistiem
vairāk koncentrēties gaidāmajam uzdevumam nekā kinestētiskā iztēle. Veiktie pētījumi
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neirozinātnē attiecībā uz iztēli ir ļoti nozīmīgi, lai izprastu smadzeņu darbību dažādu uzdevumu
izpildes laikā, tostarp arī iztēles laikā (Gallivan et al., 2015).
Visas iepriekš minētās teorijas un modeļi veido izprati par iztēles un iztēles spēju
teorētisko pamatojumu. Kā norāda teorētiskā izpēte, atziņas par apzināto, vadīto iztēli, ko
izmanto sportisti, un tās darbību ir meklējamas kognitīvajā psiholoģijā kognitīvi biheiviorālās
teorijas ietvaros, neirozinātnē, kā arī sociāli kognitīvajā teorijā. Nav vienas teorijas, kas spētu
pilnībā izskaidrot iztēles mehānismu. Sporta psihologi un sporta psiholoģijas zinātnes nozares
pētnieki ir centušies rast mehānismus, kas ļauj iztēlei “strādāt” un radīt labvēlīgus rezultātus.
Laikam ejot, tika izveidotas vairākas teorijas, kuras tālāk tika papildinātas, balstoties uz jaunāko
pētījumu rezultātiem un secinājumiem. Lielākoties iztēles teoriju un modeļu autori ir bijuši
vienisprātis par to, ka ir būtiski iztēlē iekļaut gan psiholoģisko, gan fizioloģisko komponentu,
lai pēc iespējas vairāk tiktu veicināta iztēles efektīvā iedarbība uz sportistu izpildījumu. Nodaļā
apskatītās teorijas un modeļi skaidro kognitīvos un psiholoģiskos komponentus, kas ir būtiskas
iztēles sastāvdaļas. Šā brīža atzītākie iztēles noteikšanas un mērīšanas instrumenti, kā arī
jaunākie pētījumi balstās uz šīm teorijām.
Kopsavilkums. Kalnu slēpotāju psiholoģiskajā sagatavošanā iztēle ieņem ļoti būtisku
vietu. Iztēli izmanto praktiski visi mūsdienu izcilie sportisti. Pētījumi norāda, ka, apvienojot
fiziskos treniņus ar iztēles treniņiem, sportistu sasniegumu izaugsme tiks veicināta daudz vairāk
un ātrāk. Ir būtiski atzīmēt, ka iztēle nav tikai garīga pieredze, kas rodas sportistu domās. Ar tās
palīdzību ir iespējams ietekmēt psiholoģiskos, emocionālos, fiziskos, tehniskos un taktiskos
aspektus. Lai iztēle sniegtu vēlamo efektivitāti, ir nepieciešams atcerēties, ka ir vairāki
priekšnosacījumi, kas ir jāievēro, izmantojot šo psiholoģisko prasmi. Tās sistemātiska
iekļaušana treniņu procesā var veicināt sportistu sasniegumu izaugsmi. Iztēle palīdz sportistiem
sagatavot sevi sacensībām, pilnveidot dažādas prasmes treniņu laikā, veikt korekcijas
tehniskajā izpildījumā un veicināt pārliecību par sevi un spēju sasniegt labākus rezultātus.
Apvienojot kvalitatīvus fiziskos treniņus ar kvalitatīviem iztēles treniņiem, ir iespējams
paaugstināt sportistu fizisko pašefektivitāti, kas tuvinās sportistu izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Veiktie pētījumi par iztēli ir veicinājuši izpratni par to, cik svarīga ir psiholoģisko
prasmju iekļaušana un mācīšana treniņu procesā. Aizvien vairāk treneru, sporta psihologu un
citu sporta praktiķu veido dažādas programmas psiholoģisko prasmju pilnveidošanai. Daudzu
gadu laikā ir izstrādāti dažādi modeļi un teorijas, kas pārbauda un skaidro iztēles darbību sportā.
Šīs teorijas un modeļi arī veido mūsdienu izpratni par iztēles efektivitāti un iztēles pielietošanas
nosacījumiem. Vēl joprojām nav vienas vienotas teorijas, kas spētu pilnībā izskaidrot iztēles
mehānismu. Pamatteorijas par iztēli sportā ir veidotas uz kognitīvi biheiviorālās teorijas
pamata, piemēram, bioinformatīvā teorija un psihoneiromuskulārā teorija. Kognitīvi
biheiviorālā teorija atklāj apzinātas iztēles izmantošanas priekšnosacījumus sportā.
Zinātniskās literatūras analīze norāda, ka autori iztēles spēju pilnveidei sportistu
psiholoģiskajā sagatavošanā izmanto dažādus terminus (piemēram, vadītā iztēle, mentālā iztēle,
vizualizācija, mentālais treniņš u. c.), kas raksturo sportistu iztēli, ko izmanto sporta vidē. Visi
šie termini norāda, ka sporta iztēlei ir jābūt mērķtiecīgai, apzināti vadītai, reālai, spilgtai,
dzīvīgai un iekļaujot tajā emocijas, sajūtas un maņas. Turpmāk promocijas darbā termins iztēle
tiek lietots un uztverts kā sporta iztēle, kurai ir raksturīgi iepriekš minētie faktori. Iztēles spējas
tiek uzskatītas kā iztēles prasme veidot dažādu ar sportu saistītu saturu, manipulēt ar to un
kontrolēt to, kas raksturo iztēles būtību sportā.

1.2. Fiziskās pašefektivitātes koncepta raksturojums un tās nozīme sportā
Lai gūtu panākumus sportā, sportistiem ir nepieciešams kas vairāk nekā tikai fiziskās
iemaņas. Psiholoģiskajiem un kognitīvajiem faktoriem ir liela nozīme sportistu attīstībā. Fiziskā
pašefektivitāte nosaka sportistu vēlmi nodarboties ar sportu un sasniegt augstus rezultātus. Šī
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vēlme ir ļoti būtisks priekšnosacījums panākumu gūšanai. Šajā nodaļā tiek analizēta fiziskās
pašefektivitātes būtība un tās nozīmīgums sportā.
Sporta psiholoģijas pētījumos lielu interesi ir radījusi fiziskā pašefektivitāte un tā tiek
plaši pētīta. Pašefektivitātes teorētisko pamatojumu savos darbos ir veidojis Bandura. Uz viņa
izstrādātā teorētiskā koncepta balstā praktiski visi veiktie pētījumi, kas skar fizisko
pašefektivitāti sportā. Bandura (1997) ir definējis pašefektivitāti kā indivīda spēju izpildīt un
kontrolēt noteikta uzdevuma mērķa sasniegšanu. Sportā ir pierādīts, ka fiziskai pašefektivitātei
ir pozitīva un spēcīga savstarpēja saistība ar sportista sasniegumiem. Fiziskā pašefektivitāte nav
tikai raksturīga iezīme – to sportists var arī sociāli iemācīties un pilnveidot. Fiziskā
pašefektivitāte raksturo pārliecību, ka sportistam ir spēja izpildīt konkrētus uzdevumus, lai
iegūtu konkrētus rezultātus (Bandura, 1997). Tas attiecas nevis uz sportista fiziskajām prasmēm
un spējām, bet drīzāk uz lēmumu pieņemšanu par to, ka viņš spēj paveikt nepieciešamo
uzdevumu ar saviem resursiem, kas viņam jau ir. Fizisko pašefektivitāti tādēļ var uzskatīt par
situācijai raksturīgu pašapziņu (Feltz, 2007). Pašefektivitāte ietekmē daudzus aspektus, kas
saistīti ar sportista prasmēm un spējām. Augsta fiziskā pašefektivitāte var nodrošināt augstākus
sasniegumus un padarīt sportistus produktīvākus dažādas sarežģītības uzdevumos. Sportistiem,
kam ir zema pārliecība par sevi un savām spējām, visbiežāk mēdz pārvērtē veicamos
uzdevumus, padarot tos daudz grūtākus, nekā tie ir realitātē. Augstāka pašefektivitāte
sportistiem ietekmē sniegumu un nodrošina panākumus (Woodman, Hardy, 2003; Feltz, et al.,
2008; Feltz, Magyar, 2006; Haight et al., 2020). Pašefektivitāte ir saistīta ar psihisko noturību
(Carter, 2013). Psiholoģisko prasmju treniņu galvenais mērķis ir, lai sportisti sasniegtu vēlamo
sasniegumu līmeni. Šajā procesā sportisti apzināti sasniedz augstu fiziskās pašefektivitātes
līmeni, kā rezultātā tiek veicināta sportistu psihiskā noturība sportā. Psihiskā noturība nodrošina
šķēršļu, grūtību un sarežģītu situāciju pārvarēšanu, nezaudējot motivāciju un pārliecību par
sevi.
Fiziskā pašefektivitāte jau daudzus gadus ir bijusi sporta psiholoģijas pētījumu
uzmanības centrā. Tā ļoti bieži tiek saistīta ar sportistu pastiprinātu piepūli, neatlaidību un
sportisko sasniegumu uzlabošanu sportistiem, un tā attiecas uz pārliecību par savu spēju veikt
fiziskas darbības (Beauchamp et al., 2012; Feltz et al., 2008; Sitzmann, Ely, 2011; Feltz,
Magyar, 2006). Bandura (1997) ir apgalvojis, ka sportista pašefektivitātes līmenis lielā mērā
ietekmē sasniegumus un nosaka motivācijas līmeni. Bez tā, fiziskā pašefektivitāte nosaka arī
sportistu izvirzītos mērķus. Mērķu izvirzīšana sniedz sportistam darbības virzienu, kas veicina
viņu motivāciju un pašapziņu. Sportisti ar augstu fizisko pašefektivitāti var izvēlēties pieņemt
izaicinājumus un noteikt sev augstus mērķus, kuri, viņuprāt, ir viņu iespēju robežas. Šajā
kontekstā fiziskā pašefektivitāte nodrošina atbilstošu mērķu izvirzīšanu savām spējām.
Sportisti, kam ir augstāka izpratne par savu pašefektivitāti, izvirzīs sev grūtāk sasniedzamus
mērķus, nekā tie, kam ir zemāks pašefektivitātes līmenis (Locke, Frederick, Lee, Bobko, 1984).
Sportistam ir labi jāapzinās savas spēju robežas, lai mērķi netiktu izvirzīti pārlieku augsti. Ja
izvirzītie mērķi netiek sasniegti, tad tas rada vilšanās sajūtu un iekšējo konfliktu, kas mazina
gan motivāciju, gan pašefektivitāti. Fiziskā pašefektivitāte ietekmē sportista piepūli. Kā
iepriekš noskaidrots, fiziskā pašefektivitāte ietekmē sportistu izvirzītos mērķus, motivāciju,
trauksmi un emocijas. Sportisti ar augstu fiziskās pašefektivitātes līmeni ir spējīgi strādā ar
lielāku atdevi, neatlaidīgāk un sasniegt augstākus rezultātus (Bandura, 1997). Ir vairākas
psiholoģiskās stratēģijas, piemēram, iztēle, kas rada pozitīvas izmaiņas attiecībā uz sportistu
fizisko pašefektivitāti (Short, Ross-Stewart, 2009; Mills, Munroe, Hall, 2001; Duncan, Hall,
Wilson, Rodgers, 2012; Bandura, 1997). Visbiežāk psiholoģiskās stratēģijas ir efektīvas tad,
kad tiek ietekmēts viens vai vairāki fiziskās pašefektivitātes avoti (darbības rezultāts, aizstājošā
pieredze, verbālā pārliecināšana, fizioloģiskais un afektīvais stāvoklis), kas savukārt tālāk
ietekmē sportista uzvedību. Pašefektivitātes avotus ir iespējams realizēt ar iztēles palīdzību.
Šajā kontekstā iztēle var ievērojami uzlabot sportistu fizisko pašefektivitāti (Bandura, 1997).
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Vairāki pētnieki apgalvo, ka vislielāko ieguvumu fiziskās pašefektivitātes uzlabošanā sportisti
var gūt, izmantojot tieši uz kompetenci orientētas iztēles spējas (Beauchamp, et al., 2002;
Callow et al., 2001; Munroe-Chandler et al., 2008; Jones et al., 2002).
Bandura (1997) pašefektivitātes teorija ir visplašāk izmantotā teorija, lai izpētītu ne tikai
fizisko pašefektivitāti, bet arī pašpārliecinātību sportā. Šī teorija, kas ir izveidota sociālās
kognitīvās teorijas ietvaros, nosaka, ka pašefektivitāte ir kopīgs izziņas mehānisms starp cilvēka
motivāciju un uzvedību. Pašefektivitāte raksturo kontroles sajūtu pār savu uzvedību. Tā ietekmē
cilvēka centienus mainīt savu uzvedību, neskatoties uz šķēršļiem un neveiksmēm, kas var
būtiski mazināt motivāciju. Pašefektivitāte ir tieši saistīta ar uzvedību. Sportista vērtējums par
savām spējām veikt ar sportu saistītas darbības noteiktā līmenī ietekmē ne tikai viņu domāšu
un emocijas, bet arī uzvedību it sevišķi situācijās, kas izraisa trauksmi vai stresu. Tādēļ var
secināt, ka fiziskā pašefektivitāte ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka sportista
uzvedību. Bandura (1997) teorētiskās atziņas par pašefektivitāti veido pamatu arī mūsdienu
izpratnei par pašefektivitātes teorētisko aspektu sporta psiholoģijas zinātnē. Fiziskā
pašefektivitāte sportā ir vērsta uz sportista pārliecību gūt panākumus noteiktā uzdevumā.
Teorijā un zinātniskajā literatūrā pašefektivitātes jēdziens bieži vien tiek sasaistīts kopā ar
sportista pašpārliecinātību, bet ir jāatzīmē, ka starp šiem jēdzieniem ir būtiska atšķirība un tie
neapzīmē vienu un to pašu. Pašefektivitāte raksturo pārliecību gūt panākumus noteiktā
uzdevuma izpildē, savukārt pašpārliecība ir sportista vispārējā pārliecība par viņa spējām gūt
panākumus savā sporta veidā (Vealey, 1986). Līdz ar to pašpārliecība ir daudz vispārīgāks un
plašāks jēdziens. To ir nozīmīgi atzīmēt, jo, lai arī pašefektivitātei un pašpārliecinātībai ir
līdzīga būtība, tomēr katram jēdzienam ir dažāda teorētiskā izpratne. Bandura pašefektivitātes
koncepcija pastāv jau daudzus gadus, un tās izstrāde ir bijusi ļoti nozīmīga un ir vairāku simtu
pētījumu un eksperimentu pamatā ne tikai sporta psiholoģijas zinātnes nozarē, bet arī daudzu
citu zinātņu jomā. Zinātniskajā literatūrā ir norādīts, ka pašefektivitātei ir nenoliedzama ietekme
uz cilvēka attīstību un uzvedību. Sociālajā kognitīvajā teorijā (Bandura, 1997) pašefektivitāte
ir definēta kā cilvēku ticību savām spējām radīt vēlamo efektu un tajā ir izdalīti četri galvenie
pašefektivitātes faktori, kas veido pašefektivitātes uzskatu: darbības rezultāti (meistarības
pieredze), aizstājošā pieredze, verbālā pārliecināšana un fizioloģiskais un afektīvais stāvoklis
(skat. 5. attēlu).

Darbības rezultāts
(meistarības pieredze)

Pēc veiksmīgi sasniegta
rezultāta rodas ticība, ka
sportists var to atkārtot

Aizstājošā pieredze

Novērot citus sportistus un
pec tam mēģināt atkārtot

Verbālā pārliecināšana

Verbāli un neverbāli
iedrošinātjāji

Fizioloģiskais un
afektīvais stāvoklis

Sajūtas un emocijas, kuras
sportists piedzīvo fiziskās
slodzes ietekmē

5. attēls. Pašefektivitātes avoti (modificēts pēc Bandura, 1997)
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Pirmais no faktoriem ir darbības rezultāts, kas daudz kur literatūrā ir minēts arī kā
meistarības pieredze. Šis faktors atspoguļo pieredzi no iepriekš veiksmīgi paveiktajiem
uzdevumiem. Tādējādi šī iepriekš gūtā pieredze ir rādītājs, kas iedrošina arī nākotnē veikt
līdzīgus uzdevumus tik pat veiksmīgi. Šis faktors pēc vairāku autoru domām tiek uzskatīts par
spēcīgāko pašefektivitātes faktoru. Piemēram, Valiante un Morris (2013) pārbaudīja
pašefektivitātes uzturēšanu sportistiem. Šajā pētījumā sportisti tika aicināti pastāstīt par savu
karjeru, tostarp par saviem panākumiem un neveiksmēm, kā arī par to, kā šie panākumi un
neveiksmes ietekmēja viņu turpmākos rezultātus, uzvedību, domāšanu un emocionālo stāvokli.
Pēc iegūtajiem rezultātiem autori atzina, ka iepriekšējā personīgā pieredze un sasniegumi ir
spēcīgi pašefektivitātes avoti. Šie rezultāti apstiprina arī Bandura teikto, ka pieredze ir visnotaļ
visnozīmīgākais ietekmējošais pašefektivitātes faktors. Iepriekšēja meistarības pieredze tiek
atzīta arī par efektīvu veidu, kā palielināt pašefektivitāti attiecībā uz fiziskām un sporta
aktivitātēm (Bandura, 1997; Ashford et al., 2010). Sportisti ir spējīgi ilgstoši uzturēt augstu
fizisko pašefektivitāti, atgādinot sev par iepriekš gūtajiem panākumiem. Pārliecība par savām
spējām ļauj sportistiem saglabāt mieru un produktivitāti sarežģītās situācijās. Darbības rezultāts
jeb meistarības pieredze ir svarīgs pašefektivitātes faktors, jo tas var labvēlīgi ietekmēt arī
turpmākos sasniegumus. Pozitīvi atgādinātāji par iepriekšējiem sasniegumiem nodrošina
pašefektivitātes uzturēšanu ilgtermiņā (Valiante, Morris, 2013). Līdzīgus rezultātus ieguva arī
Shwedeh, Salem, Salem un Raj (2016) veiktajā pētījumā, kur tika izstrādāts daudzdimensionāls
modelis balstoties uz pašefektivitātes teoriju. Šajā modelī meistarības pieredze ir nozīmīgs
faktors, kas ietekmē sportistu pašefektivitāti, kas savukārt ietekmē sportista sniegumu un
sasniegumus. Iepriekšējie rezultāti un sasniegumi neapšaubāmi ietekmē sportistu fizisko
pašefektivitāti. Otrais no faktoriem, kas veido pašefektivitāti, ir aizstājošā pieredze. Bandura
(1977) skaidro, ka samērā liela daļa no pieredzes tiek gūta no novērojumiem, kā citi veic
konkrētus uzdevumus un darbības. Šo faktoru raksturo citu cilvēku novērošana. Šajā kontekstā
novērotais var palielināt fiziskās pašefektivitātes pārliecību. Novērojumi rada priekštatu, kas
balstās uz iegūto informāciju par to, kā cits sportists var izpildīt konkrētas darbības un gūt
panākumus. Tas raksturo novērotāja spēju identificēties ar citu personu (Bandura, 1997;
Maddux, 2013). Aizstājošā pieredze ir arī kā informācijas avots, un tās pamatā ir mācīšanās un
modelēšana no citu cilvēku darbībām. Pašmodelēšana var būt efektīvs veids, kā sportistam radīt
dažādu pieredzi. Vērojot, kā cits sportists neatlaidīgi veic kādu ar sportu saistītu uzdevumu, var
palīdzēt veicināt fizisko pašefektivitāti attiecībā uz tieši šo konkrēto uzdevumu, ja novērotājs
uzskata, ka sportists, kuru novēro ir līdzīgs viņam. Būtiski ir, lai novērotais sportists būtu ar
līdzīgām sporta prasmēm, iemaņām un sagatavotību. Šim procesam var būt tieša ietekme uz
sportista piepūli tieši izturības uzdevumos, jo redzot, kā citi pilda kādu uzdevumu, sportists var
pieņemt lēmumu par šī paša uzdevuma veikšanu (Bandura, 1997; Corbett, Barwood,
Ouzounoglou, Thelwell, Dicks, 2012). McCullagh un Weiss (2001) savā veiktajā pētījumā
izmantoja videomateriālus kā atgriezeniskās saites paņēmienu, lai palīdzētu sportistiem uzlabot
viņu motoro prasmju izpildījumu. Pētnieki sportistiem deva uzdevumu noskatīties vairākus
videomateriālus, kur bija redzama profesionālu sportistu darbība. No iegūtajiem rezultātiem
tika secināts, ka citu profesionālu sportistu darbības novērojums pozitīvi ietekmēja pētījuma
dalībnieku fiziskās pašefektivitātes līmeni attiecībā uz to darbību, kas tika skatīta
videomateriālā. Trešais faktors ir verbālā pārliecināšana. Tas ir mēģinājums, piemēram, ar
verbālu uzrunu, pārliecināt kādu citu par viņa spējām veiksmīgi veikt kādu uzvedumu. Saskaņā
ar Bandura (1997) teikto verbāla uzruna var būt pašefektivitātes avots, taču tā ietekme ir daudz
mazāka nekā iepriekš minēto faktoru ietekme. Citu apkārtējo personu ieteikumi vai komentāri
var ietekmēt sportista fizisko pašefektivitāti. Uzmundrinošas uzrunas var radīt spēcīgas
pašefektivitātes sajūtas, kas palīdzēs gūt panākumus pēc neveiksmēm (Bandura, 1997). Veikto
pētījumu rezultāti, kas uzsver tieši šo pašefektivitātes faktoru ir ļoti dažādi. Piemēram, pētījumā,
kurā tika manipulēt ar dažādiem pašefektivitātes avotiem, Wright, O’Halloran un Stukas (2016)
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secināja, kas saņem verbālu pārliecinošu uzrunu, uzrādīja fiziskās pašefektivitātes
palielināšanos fizisko uzdevumu veikšanā. Ja sportisti saņem pozitīvu un motivējošu
atgriezenisko saiti, tad tas pozitīvi ietekmē sportistu fizisko pašefektivitāti. Savukārt, citi
pētnieki norāda, ka mēģinājums pārliecināt var tikt interpretēts arī kā mēģinājums kontrolēt
otru, kas rada negatīvu iespaidu vai pat atturību (Miller, Lane, Deatrick, Young, Potts, 2007).
Pētnieki Wise un Trunnell (2001) norāda, ka verbāla pārliecināšana ir efektīva tikai tad, ja to
apvieno ar citu pašefektivitātes faktoru, piemēram, meistarības pieredzes faktoru. Sportā
verbālais pārliecinājums var atspoguļoties kā trenera vai komandas biedru atsauksmes un
atbalsts, kā citu personu cerības un kā iekšējā uzruna (Stoate, Wulf, Lewthwaite, 2012). Sporta
psiholoģijas pētījumos šis pašefektivitātes faktors ir pārbaudīts vēršot uzmanību uz trenera
komunikācijas ietekmi uz sportistu fizisko pašefektivitāti. Collins un Durand-Bush (2014)
veiktajā pētījumā secināja, ka treneru komunikācija ar sportistiem var būtiski ietekmēt viņu
fizisko pašefektivitāti. Pozitīvas, uzmundrinošas un motivējošas komunikācijas ietekmē
sportistu fiziskā pašefektivitāte paaugstinājās. Iegūtie rezultāti no iepriekš veiktajiem
pētījumiem norāda, ka verbālās pārliecināšanas pašefektivitātes avota efektivitāte ir atkarīga no
tā, kas ir sportistam šī persona no kuras tas tiek saņemts. Ja tā ir sportistam autoritāte vai svarīga
persona, piemēram, treneris, tad tas sniegs efektīvu fiziskās pašefektivitātes paaugstināšanos.
Atsevišķi pētnieki apgalvo, ka sportistam var būt grūti novērtēt objektīvos sporta sasniegumus.
Tas var būt traucējošs faktors pašefektivitātes attīstībai un progresēšanai, it sevišķi bērna
vecumā (Horn, Weiss, 1991). Piemēram, ja kalnu slēpotājam vairākās sacensībās pēc kārtas
neizdodas sasniegt finišu un gūt rezultātu, viņam var būt grūti novērtēt, cik labs vai slikts ir
viņa sniegums, kas radītu viņā šaubas par savām spējām. Šādā gadījumā sportistam var palīdzēt
subjektīvas atgriezeniskās saites par savu sniegumu, piemēram, no trenera vai vecākiem.
Atgriezeniskā saite var izpausties gan kā verbāls pamudinājums, gan kā neverbāla atzinība.
Tādējādi atgriezenisko saiti var izmantot kopā ar gūto pieredzi, lai iegūtu informāciju par savu
sniegumu, kas veicinātu arī sportista uzskatu par savu fizisko pašefektivitāti. Ceturtais
pašefektivitātes veidojošais faktors ir fizioloģiskie un afektīvie stāvokļi. Tā pamatā ir
novērtēšanas procesi, piemēram, ja negatīva ietekme kā pārlieku liela trauksme rodas tieši pirms
nozīmīga un grūta uzdevuma veikšanas, tas var tikt interpretēts kā sportista nesagatavotība un
tādā veidā tiek traucēta viņa fiziskā pašefektivitāte un veiktspēja, kā rezultātā sportists nerealizē
visas savas spējas. Kad sportists nonāk stresā vai nevēlamā situācijā, viņš izjūt emocionālu
uztraukumu. Tas negatīvi var ietekmēt viņa fizioloģiskās reakcijas organismā, kas savukārt var
ietekmēt viņa izpildījumu un fiziskās pašefektivitātes līmeni. Fizioloģisko un afektīvo stāvokļu
pašefektivitātes faktors ir kas vairāk par vienkāršu uztraukumu (Bandura, 1997).
Fizioloģiskajiem un afektīvajiem stāvokļiem var būt ļoti liela ietekme uz pašefektivitāti, it
sevišķi tad, ja veicamais uzdevums ir fiziski grūts (Chase, Feltz, Lirgg, 2003). Šis
pašefektivitātes avots attiecas arī uz fiziskām sajūtām (piemēram, sāpes un nogurums), ko
sportists var pats novērtēt, lai pārliecinātos par savām spējām veiksmīgi izpildīt konkrēto
uzdevumu. Bandura (1997) savā darbā uzsver, ka fiziski prasmīgāku uzdevumu veikšana sniedz
lielāku ieguldījumu sportistu fiziskajā pašefektivitātē, ko nodrošina fizioloģiskie un afektīvie
stāvokļi. Fizioloģiskie un afektīvie stāvokļi biežāk ir uzsvērti pētījumos, kas veikti izturības
sporta veidos, un mazāk ir minēti kā pašefektivitātes avoti tehniskos sporta veidos. Piemēram,
Samson (2014) pētot fizisko pašefektivitāti garo distanču skrējējiem konstatēja, ka sportistu
fizisko pašefektivitāti visbūtiskāk ietekmē tieši fizioloģiskais stāvoklis. Pētījuma dalībnieki
bieži minēja, ka viņu fiziskā pašefektivitāte ir būtiski samazinājusies pēc iepriekš gūtajām
traumām.
Bandura (1997) vairākkārtīgi uzsver, ka no visiem minētajiem pašefektivitātes
faktoriem meistarības pieredze visspēcīgāk ietekmē sportistu fizisko pašefektivitāti. Fiziskās
pašefektivitātes līmenis ietekmē sportista sasniegumus, jo tas ir cieši saistīts ar sportista
motivāciju. Augsta fiziskā pašefektivitāte un motivācija veicina sportistus pieņemt
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izaicinājumus. Izaicinājumu pieņemšana un gatavība riskēt ir nozīmīgs psiholoģiskais faktors
sportā (Crust, Keegan, 2010), it sevišķi tādos sporta veidos, kā kalnu slēpošana. Sportisti izvēlas
uzņemties izaicinājumus un izvirzīt augstākus mērķus, ja tie tiek uzskatīti par tādiem, kas ir pa
spēkam paveicami, un izvairās no tiem izaicinājumiem, kuri pārsniedz viņu spējas (Locke et
al., 1984). Arī sacensības sportā ir izaicinājums. Fiziskās pašefektivitātes līmenis ietekmē
sportistu pūles un neatlaidību, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Fiziskā pašefektivitāte lielā mērā
ietekmē veidu, kā sportists vērtē stresu un reaģē uz to. Pārzinot pašefektivitātes avotus, var
viegli saprast ar kādiem paņēmieniem un uzdevumiem var ietekmēt sportistu fizisko
pašefektivitāti. Kā iepriekš noskaidrots, fizisko pašefektivitāti var ietekmēt ar dažādām
psiholoģiskajām stratēģijām. Šo apgalvojumu atbalsta arī Williams, Cumming un Balanos
(2010), kas savā veiktajā pētījumā secinājuši, ka fizisko pašefektivitāti var pastiprināt ar iztēles
palīdzību. Nesen veiktajā pētījumā, ko veica Williams, van Zanten, Trotman, Quinton un Ginty
(2017) tika izpētīts, kā izaicinošu sporta scenāriju veidošana iztēlē ietekmē sportistu
sirdsdarbību un trauksmi. Pēc iegūtajiem rezultātiem tika secināts, ka iztēle, kas veicina
sportistu fizisko pašefektivitāti ietekmē gan sirds un asinsvadu, gan psiholoģiskās reakcijas, kas
rodas iztēlē piedzīvotā psiholoģiskā stresa dēļ.
Sportā augstās prasības pēc uzvaras ir viens no izplatītākajiem iemesliem, kas izraisa
sportistiem lielu psiholoģisko stresu. Stress ir viens no faktoriem, kas ietekmē sportista
uzvedību un sportisko sniegumu. Ja sportists nespēj efektīvi pārvarēt stresu, tas kaitē sportista
sniegumam. Stresa ietekme uz sniegumu ir atkarīga no sportista īpatnībām, psiholoģisko
prasmju līmeņa un tā, cik labi viņš spēj pārvaldīt stresu grūtās situācijās. Sportistu reakcijai uz
stresu ir arī nepārprotama saistība ar viņu fiziskās pašefektivitātes līmeni, jo pašefektivitāte rada
kontroles sajūtu, kas palīdz saglabāt mieru un pārliecību par savām spējām. Fiziskā
pašefektivitāte ir viens no svarīgākajiem psiholoģiskajiem rādītājiem, kas saistīts ar sportista
snieguma rādītājiem un spēju realizēt savu potenciālu (Feltz et al., 2008). Savā darbā Arslan
(2012) ir konstatējis, ka pašefektivitāte ietekmē motivāciju, darbaspējas un psihisko noturību,
kā arī augsta pašefektivitāte pozitīvi ietekmē mentālo veselību, spēju regulēt stresu, saglabāt
paškontroli un spēju sadarboties ar citiem cilvēkiem. Lai palīdzētu sportistiem regulēt fiziskās
pašefektivitātes līmeni, sporta speciālisti darbā var izmanto dažādus paņēmienus un
psiholoģiskās prasmes (Short, Ross-Stewart, 2009; Williams et al., 2017; Mills et al., 2001;
Duncan et al., 2012). Fiziskā pašefektivitāte veicina sportista psiholoģisko noturību, kas ir
galvenais psiholoģisko prasmju treniņu mērķis. Fiziskā pašefektivitāte veicina sportistu
kompetenci un spēju pārvarēt grūtības. Sportista fizisko pašefektivitāti ietekmē dažādi faktori,
kā, piemēram, sportista meistarība, fiziskā un psiholoģiskā sagatavotība, atbalsts no trenera,
komandas biedriem un vecākiem, pieredze, panākumi, fiziskā un mentālā veselība, spēja
pārvaldīt stresu, emocijas un motivācijas līmenis. Zinātniskajā literatūra tiek uzsvērts, ka
motivācija ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem fiziskās pašefektivitātes līmeņa
paaugstināšanā (Kandemir, Ilhan, Özpolat, Palanci, 2014). Fizisko pašefektivitāti būtiski
ietekmē sportista attieksme pret sportu. Ja sports sagādā prieku un pozitīvas emocijas, tad tas
paaugstina sportistu pašefektivitāti, kā rezultātā var tikt uzlabots sportista sniegums (Bandura,
1993).
Fiziskās pašefektivitātes koncepts rada izpratni par sportistu panākumiem un pārliecību
par saviem spēkiem paveikt ar sportu saistītu uzdevumu. Pašefektivitāte cilvēkiem sāk attīstīties
jau agrā vecumā. Pašefektivitātes attīstība ir atkarīga no apkārtējās vides un no tā, kā uz to tiek
reaģēts (Snyder, Lopez, 2007). Reakcija uz apkārtējo vidi palīdz cilvēkam izprast cēloņus un
sekas, kas sniedz sapratni par to, ka konkrētas darbības sniedz konkrētus rezultātus. Tas raisa
interesi un mudina uz tālāku izpēti, kas turpina attīsties visa mūža garumā, izmantojot
pašefektivitātes avotus – meistarības pieredzi, aizvietojošo pieredzi, verbālu pārliecināšanu un
fizioloģiskos un afektīvos stāvokļus (Bandura, 1977; Maddux, 2009). Vispārējo pašefektivitāti
definē kā personas vērtējumu un pārliecību par savām spējām īstenot darbības, kas
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nepieciešamas, lai sasniegtu noteiktu mērķi (Kremer et al., 2011). Fiziskā pašefektivitāte ir
vērsta uz sporta sasniegumiem, un arī fiziskā pašefektivitāte tiek attīstīta, izmantojot apkārtējo
vidi. Piemēram, sportista fiziskā pašefektivitāte var izpausties kā konkrēta uzdevuma izpilde.
Sportists var ticēt, ka spēj paveikt šo uzdevumu, jo jau iepriekš viņš ir spējis to paveikt, un to
dēvē par darbības rezultātu jeb meistarības pieredzi. Iespējami arī tādi gadījumi, ka sportists ir
iepriekš novērojis, ka kāds cits spēj izpildīt konkrēto uzdevumu, un to var nosaukt par aizstājošu
pieredzi. Iespējams, ka kāds cits, kurš viņam tic, ir viņu verbāli pārliecinājis, ka viņš ir spējīgs
veikt šo ar sportu saistīto uzdevumu, kas attiecas uz verbālo pārliecināšanu. Sportista uzskats
par savu fizisko, tehnisko, taktisko un psiholoģisko sagatavotību, kā arī fiziskās sajūtas
raksturos viņa fizioloģisko un afektīvo stāvokli. Visas iepriekš minētās situācijas raksturo kādu
no fiziskās pašefektivitātes avotiem.
Fiziskās pašefektivitātes un iztēles mijsakarības sportā sportisko sasniegumu
paaugstināšanai
Zinātniskā literatūrā norāda, ka pastāv cieša saistība starp sportistu fizisko
pašefektivitāti un iztēli. Iztēle ir svarīgs fiziskās pašefektivitātes mehānisms (Bandura, 1997).
Iztēles pielietošana var paaugstināt gan sportistu pašapziņu, gan fizisko pašefektivitāti. Bandura
(1997) apgalvo, ka iztēles pieredze ir viens no būtiskākajiem pašefektivitātes avots. Citu
sportistu veiksmīgas darbības redzēšana dzīvē vai arī vizualizēšana iztēlē var veicināt pašapziņu
un spēju apgūt līdzīgas darbības. Sportistos var attīstīt un veicināt fizisko pašefektivitāti, ja
iztēlē tiek rādīti pozitīvi un ar veiksmīgu rīcību raksturojoši scenāriji. Ja iztēles procesā tiek
iekļautas maņas un emocijas, tad šāda veida iztēle būs vēl spēcīgāks fiziskās pašefektivitātes
avots. Pētnieki savos darbos ir pierādījuši, ka, iztēlē iedomājoties sevi uzvaram, veicina
sportista fizisko pašefektivitāti un fiziskās izturības rādītāju paaugstināšanos (Feltz, Riessinger,
1990; Abma et al., 2002; Nordin, Cumming, 2005). Šī iemesla dēļ fiziskā pašefektivitāte tiek
vairāk pētīta izturības sporta veidos un mazāk tehniskajos sporta veidos, bet tas nenozīmē, ka
fiziskā pašefektivitāte ir mazāk nozīmīga tehniskajos sporta veidos. Veiktie pētījumi sporta
psiholoģijā ir pierādījuši, ka pašefektivitātei ir cieša saistība ar sportistu veiktspēju un
sasniegumiem (Multon, Brown, Lent, 1991; Beauchamp et al., 2012; Orbell, Johnston, Rowley,
Davey, Espley, 2001; Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice-Dunn, Jacobs, Rogers, 1982;
Escarti, Guzman, 1999; Feltz, et al., 2008; Feltz, Magyar, 2006; Haight et al., 2020; Kremer et
al., 2011; Moritz et al., 2000; Shearer et al., 2018; Sitzmann, Ely, 2011; Stajkovic, Luthans,
1998; Woodman, Hardy, 2003). Uzticība savām spējām ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem,
kas atšķir veiksmīgus sportistus no ne tik veiksmīgiem, un pašapziņas un pašefektivitātes
pieauguma iemesls ir iztēles izmantošana, kas veicina sportistu veiktspēju (Munroe-Chandler
et al., 2008). Saskaņā ar Bandura (1997) teoriju par pašefektivitāti var spriest, ka iztēle rada
panākumus attiecībā uz sniegumu. Pašreizējie pētījumi par iztēles un fiziskās pašefektivitātes
mijsakarībām tiek veikti, pamatojoties uz sportistu psiholoģiskajiem stāvokļiem. Iedomājoties
iztēlē sevi veiksmīgi izpildām kādu uzdevumu, tiek veicināta sportista pašefektivitāte un
cerības pēc panākumiem. Katram sportistam ir vēlme būt efektīvam un sasniegt pēc iespējas
augstākus rezultātus (Van den Broeck et al., 2010).
Ar iztēles palīdzību sportisti var pilnveidot gan fiziskās, gan psiholoģiskās prasmes,
piemēram, var veikt apgūto fizisko prasmju uzlabošanu un kļūdu labošanu, kā arī citu
psiholoģisko prasmju korekciju. Spino un Straub (2014) veiktajā pētījumā tika pierādīts, ka
iztēles izmantošana ļauj uzlabot fiziskās darbības rādītājus. Sportisti var sasniegt pozitīvus
rezultātus, pateicoties izmaiņām, kas iegūtas iztēles rezultātā. Moraru, Radu, Grosu un Puni
(2015) veiktajā pētījumā tika pierādīts, ka psiholoģisko prasmju treniņu paņēmieni ir saistīti ar
sportistu attieksmes virzīšanu uz sevi, kā rezultātā palielinās sportistu pašapziņa un
pašefektivitāte, kā arī viņu veiktspēja. Līdzīgus rezultāti tika iegūti arī Moritz, Feltz, Fahrbach
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un Mack (2000) veiktajā pētījumā, kur tika secināts, ka pastāv korelācija starp pašefektivitāti
un veiktspēju. Majlesi Ardehjani, Mokhtari un Tayyari (2013) savā veiktajā pētījumā par iztēli
sportā secināja, ka iztēles pielietošana, kas balstīta uz pozitīvu iekšējo runu, pozitīvi palielina
sportistu pašefektivitāti un sasniegumus. Tas norāda, ka pozitīvā iekšējā uzruna ir būtisks
iztēles un fiziskās pašefektivitātes veicinošs komponents. Veiksmīgas iztēles pielietošana
treniņu procesā var pozitīvi ietekmēt sportistu pašefektivitāti. Sporta zinātnieki un pētnieki ir
veikuši pētījumus, kuros ir centušies izskaidrot iztēles lomu pašefektivitātes uzlabošanā un ir
snieguši interesantus rezultātus un atklājumus. Munroe-Candler et al. (2008) pētīja savstarpējo
saistību starp iztēles izmantošanu, pašapziņu un pašefektivitāti futbolistiem. Šajā pētījumā tika
secināts, ka, salīdzinot visus iztēles funkciju veidus (kognitīvā vispārējā, kognitīvā specifiskā,
motivējošā vispārējā, motivējošā specifiskā), iztēle, kas pilda motivējošo vispārējo funkciju un
ir vērsta uz kompetenci orientētām iztēles spējām, ir visspēcīgākā pašefektivitātes un
pašapziņas veicināšanai sportā. Šādu iztēli raksturo attēli, kas atspoguļo sarežģītu, grūtu,
neierastu vai pat neveiksmīgu situāciju efektīvu pārvarēšanu. Sportisti, izmantojot uz
kompetenci orientētas iztēles spējas, var iztēlē veidot scenārijus, kur viņi redz sevi veiksmīgi
darbojamies sacensībā. Tas veicinās pārliecību par sevi, kā arī palielināt un saglabāt fizisko
pašefektivitāti gan treniņu un mācību vidē, gan sacensībās un rehabilitācijas laikā (Martin et
al., 1999). Munroe-Candler et al. (2008) uzsver, ka tieši motivējošās vispārējās funkcijas iztēle
un iztēle, kas ir vērsta uz kompetences iztēles spējām, var tikt izmantota, lai palīdzētu
sportistiem veikt dažādas iemaņas ar lielāku pārliecību un pašefektivitāti. O, Munroe-Chandler,
Hall un Hall (2014) pētījuma ietvaros skvoša spēlētāju treniņu procesā ieviesa iztēles
programmu, kurā katram sportistam tika izstrādāti ļoti atšķirīgi un individualizēti iztēles
scenāriji attiecīgi pēc katra vajadzībām. Šajā pētījumā autori uzsvēra un ņēma vērā to, ka katrs
sportists ir atšķirīgs un ar savām individuālajām vajadzībām attiecība uz sportista psiholoģisko
sagatavotību. Pētījuma norisē sportisti patstāvīgi veica individualizētos iztēles uzdevumus, kā
arī reizi nedēļā vadītāja uzraudzībā noritēja iztēles treniņi. Autori bija ieinteresēti jautājumā, kā
iztēles ietekmē mainīsies pašefektivitātes rādītāji. Kopā pētījumā piedalījās pieci skvoša
spēlētāji, un rezultātā trīs no sportistiem uzrādīja pozitīvi uzlabotu pašefektivitātes līmeni. Šī
pētījuma rezultāti norādīja un apstiprināja to, ka iztēlei ir pozitīva saistība ar pašefektivitāti.
Wesch et al. (2012) veica iztēles intervences pētījumu, ņemot vērā fizisko pašefektivitāti. Šā
pētījuma mērķis bija novērtēt vadītās iztēles un relaksācijas programmas funkcionālo rezultātu
uzlabošanā pēc traumas. Izstrādātā programma tika veikta deviņās individuālās sesijās kā
palīglīdzeklis standarta rehabilitācijai. Sporta zinātnieki un pētnieki tiešā vai netiešā veidā ir
centušies noteikt sportistu sasniegumus ietekmējošos faktorus. Daudzi pētījumi par sporta
biomehāniskajiem, fizioloģiskajiem, uztura un psiholoģiskajiem parametriem ir virzīti uz to, lai
sportistiem nodrošinātu iespēju sasniegt savu augstāko sniegumu.
Zinātniskajā literatūrā, kā arī iepriekš minētajos veiktajos pētījumos ir vairākkārtīgi
apstiprinājies, ka iztēle ietekmē gan sportistu fizisko pašefektivitāti un otrādi – fiziskā
pašefektivitāte ietekmē iztēli, gan arī to, ka iztēlei un fiziskajai pašefektivitātei ir pozitīvas
mijsakarības ar sportistu sasniegumiem. Pētījumos tiek uzsvērts, ka uz kompetenci, uz
emocijām un uz mērķi orientētas iztēles spējas pozitīvi korelē ar fiziskās pašefektivitātes līmeni.
Savukārt uz sacensību darbību un uz treniņu darbību, kā arī uz kompetenci orientētas iztēles
spējas spēcīgāk korelē ar sportistu sasniegumiem (skat. 2. tabulu)
2. tabula
Iztēles, iztēles spēju, fiziskās pašefektivitātes un sportisko sasniegumu
kopsakarības sportā (autores izstrādāts)
Iztēles un fiziskās pašefektivitātes kopsakarības sportā
Iepriekš piedzīvoto situāciju attēlošana
Abma et al., 2002; Bandura, 1977; Feltz,
savā iztēlē ietekmē fizisko pašefektivitāti
Riessinger, 1990; Nordin, Cumming, 2005
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2. tabulas turpinājums
Attēlojot iztēlē nepieciešamās kustības, kas Beauchamp et al., 2002; Beauchamp et al.,
ir jāveic un to tehniskos un taktiskos
2012; Feltz, Magyar, 2006; Hepler, Chase,
aspektus, kā arī sacensību stratēģijas,
2008; Lane et al., 2003; Martin et al., 1990;
plānus un paņēmienus, tiek veicināta
Moraru et al., 2015; Munroe-Chandler et al.,
sportistu fiziskā pašefektivitāte
2008; O et al., 2014; Williams et al., 2017
Iztēles un fiziskās pašefektivitātes kopsakarības sportā
Iztēlei ir pozitīva ietekme uz sportistu
Callow et al., 2001; Callow et al., 2017;
fizisko pašefektivitāti
Duncan et al., 2012; Jones et al., 2002;
Martin et al., 1999; Munroe-Candler et al,
2008; Munroe-Chandler et al., 2008; Nordin,
Cumming, 2008; Williams, Cumming,
Balanos, 2010; Williams, Zinsser, Bunker,
2010
Uz emocijām orientētas iztēles spējas
Jones et al., 2002; Mills et al., 2001
veicina sportistu fizisko pašefektivitāti
Uz mērķi orientētas iztēles spējas veicina
Abma et al., 2002; Feltz, Riessinger, 1990;
sportistu fizisko pašefektivitāti
Nordin, Cumming, 2005; Schunk, 1991;
Schunk, Zimmerman, 1997; Williams,
Cumming, 2016
Iztēles un sportisko sasniegumu kopsakarības sportā
Iztēle pozitīvi ietekmē sportistu
Callow, Hardy, 2001; Frank et al., 2016;
sasniegumus, fizisko sniegumu un
Gregg et al., 2005; Morris et al., 2005;
psiholoģiskos faktorus
Mousavi, Meshkini, 2011; Nordin, Cumming,
2005; Robin et al., 2007; Taylor, Wilson,
2005; Weinberg, 2008; Weinberg, Gould,
2015
Uz sacensību darbību orientētas iztēles
MacIntyre, Moran, 1996; Rushall, 1988;
spējas pozitīvi ietekmē sportistu
White, Hardy, 1998
sasniegumus
Uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas Abma et al., 2002; Martin et al., 1999;
pozitīvi ietekmē sportistu motoro prasmju
Munroe et al., 2000
izpildījumu
Uz kompetenci orientētas iztēles spējas
Callow, Waters, 2005; Jones et al., 2002;
uzlabo sportistu sniegumu
Mills et al., 2001; Murphy, Woolfolk,
Budney, 1988; Shearer, Thomson, Mellalieu,
Shearer, 2007; Short et al., 2002
Fiziskās pašefektivitātes un sportisko sasniegumu kopsakarības sportā
Fiziskā pašefektivitāte pozitīvi korelē ar
Bandura, 1993, 1997; Beauchamp et al.,
sportistu sasniegumiem un uzlabo sportistu 2012; Escarti, Guzman, 1999; Feltz, et al.,
sniegumu
2008; Feltz, Magyar, 2006; Haight et al.,
2020; Kremer et al., 2011; Moritz et al.,
2000; Multon et al., 1991; Orbell et al., 2001;
Shearer et al., 2018; Sherer et al., 1982;
Sitzmann, Ely, 2011; Stajkovic, Luthans,
1998; Woodman, Hardy, 2003
Uz kompetenci orientētas iztēles spējas
Beauchamp, et al., 2002; Callow et al., 2001;
veicina sportistu fizisko pašefektivitāti
Jones et al., 2002; Munroe-Chandler et al.,
2008
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Iztēlei ar fizisko pašefektivitāti sportā ir acīmredzama un nenoliedzama savstarpējā
sasaiste. Labi attīstītas iztēles spējas sportistiem palīdz sekmēt arī viņu fizisko pašefektivitāti,
savukārt augsta fiziskā pašefektivitāte palīdz sportistam veidot pēc iespējas produktīvākus
iztēles scenārijus. Gan iztēles, gan fiziskās pašefektivitātes būtisks priekšnosacījums ir ticība
sev un pārliecība par savām spējām veikt konkrētus uzdevumus. Iztēlei nenoliedzami ir
savstarpējā saikne ar sportistu fizisko pašefektivitāti un sasniegumu izaugsmi. Attīstītas iztēles
spējas sekmē sportistu fizisko pašefektivitāti. Fiziskā pašefektivititāte palīdz sportistiem veidot
produktīvu un spēcīgu iztēles saturu. Kalnu slēpošanā iztēlei būtu jābūt neatņemamai
sastāvdaļai treniņu procesā.
Kopsavilkums. Fiziskai pašefektivitātei ir liela ietekme uz sportista sasniegumiem
sportā. Tā nav tikai raksturīga iezīme, ko var sociāli iemācīties. Fizisko pašefektivitāti raksturo
sportista pārliecība par savām spējām izpildīt konkrētus uzdevumus. Teorētiskā izpēte norāda,
ka galvenās fiziskās pašefektivitātes atziņas izriet no sociāli kognitīvās teorijas, kas nosaka, ka
cilvēka uzvedību nosaka personiskie, uzvedības un vides faktori, kur izziņas process tiek
raksturots caur pašefektivitāti. Tas norāda, ka sociāli kognitīvās teorijas centrā ir
pašefektivitātes teorija, kas atklāj, cilvēka uztveres par savām personīgajām spējām nozīmi kā
galveno veiksmīgu rezultātu noteicošo faktoru. Kalnu slēpošana ir ļoti specifisks un tehnisks
sporta veids, tādēļ sportistam ir ļoti būtiski būt pārliecinātam par savām spējām katrā braucienā.
Nepārliecība un šaubas var negatīvi ietekmēt sportista rezultātu. Augsta fiziskā pašefektivitāte
palīdzēs kalnu slēpotājam būt daudz produktīvākam pat sarežģītās un saspringtās situācijās, kā
arī nodrošinās augstākus sasniegumus. Var teikt, ka līdztekus iztēlei fiziskā pašefektivitāte ir
viens no svarīgākajiem psiholoģiskajiem rādītājiem kalnu slēpošanā.
Fiziskajai pašefektivitātei ir savstarpēja mijsakarība ar iztēli. Efektīvas iztēles
pielietošanas priekšnosacījums ir veidot scenārijus, kuros sportists spēj sevi redzēt veiksmīgā
darbībā. Šādu iztēles saturu būs viegli veidot sportistiem, kam piemīt augsts fiziskās
pašefektivitātes līmenis. Iztēles pielietošana palielina sportistu fizisko pašefektivitāti, un fiziskā
pašefektivitāte veicinās iztēles pielietošanas efektivitāti.
Sportistiem, kam piemīt augsta fiziskā pašefektivitāte, piemīt arī spēcīga psiholoģiskā
noturība, kompetences izjūta, kā arī viņi ir spējīgi pārvarēt dažādas situācijas un šķēršļus.
Fiziskā pašefektivitāte nodrošina sportistam pārliecību par savām spējām veiksmīgi veikt
uzdevumu un sasniegt pozitīvu rezultātu. Fiziskā pašefektivitāte sportā ir nozīmīgs faktors.
Promocijas darbā fiziskā pašefektivitāte tiek uzskatīta kā būtisks faktors līdztekus iztēlei
sportistu sasniegumu veicināšanai. Fiziskā pašefektivitāte ir kā priekšnosacījums efektīvam un
pozitīvam sporta iztēles satura radīšanai.

1.3. Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides
zinātniskais pamatojums sportistu psiholoģiskajā sagatavošanā
Sporta psiholoģisko prasmju pilnveide ir viens no būtiskākiem psiholoģiskās
sagatavošanas procesa realizējamiem uzdevumiem. Psiholoģiskajā sagatavošanas procesā ir
jāstrādā pie dažādām psiholoģiskajām prasmēm. Šajā nodaļā tiek analizēta iztēles, kā
psiholoģiskās prasmes pilnveides nepieciešamība un iespējas sportistu psiholoģiskajā
sagatavošanā, kur līdztekus tai tiek pilnveidota arī fiziskā pašefektivitāte. Iztēles prasmes ir
iespējams trenēt, attīstīt un pilnveidot kā jebkuru citu fizisko prasmi. Līdzīgi kā fiziskajā
sagatavošanā, arī psiholoģiskajā sagatavošanā prasmju pilnveidošanai ir nepieciešams ilgstošs,
mērķtiecīgs un regulārs darbs. Iztēle ir viena no psiholoģiskajām prasmēm. Iepriekš veiktā
zinātniskās literatūras analīze norāda, ka iztēlei ir nepārprotama un cieša saikne ar fizisko
pašefektivititāi. Gan sportistu iztēli un tās spēju izpausmes formas, gan fizisko pašefektivitāti
ir iespējams pilnveidot izmantojot piemērotus uzdevumus, vingrinājumus un metodes. Šajā
nodaļā tiek analizētas iztēles attīstīšanas un prasmju pilnveidošanas iespējas sportisko
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sasniegumu paaugstināšanai, kā arī iztēles un fiziskās pašefektivitātes noteikšanas un mērīšanas
iespējas sportā.
1.3.1. Iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveidošana sportā sportisko sasniegumu
paaugstināšanai
Iztēle ir viena no psiholoģiskajām sporta prasmēm. Kā jebkuru sporta prasmi arī iztēli
ir jātrenē un jāattīsta. Efektīvai iztēles izmantošanai, sportistam ir nepieciešams spēt
koncentrēties uz attēlu radīšanu un kontrolēšanu sev iztēlē. Iztēli var attīstīt gan vizualizējot
dažādus notikumus un situācijas, gan ļaujoties dažādu emocijām. Ar iztēles palīdzību sportists
var pēc iespējas optimālāk noskaņoties sacensībām, piemēram, domās caur iztēli atdzīvinot
iepriekš uzkrāto pieredzi un sajūtas (Vazne, 2015). Lielākoties visiem cilvēkiem piemīt spēja
radīt attēlus un to saturu savā iztēlē, bet katram šī spēja atšķiras ar to, cik viegli, cik spilgtus un
cik dzīvīgus attēlus viņš spēj radīt. Lai realizētu vēlamo darbību savā iztēlē, sportistam ir
nepieciešams attīstīt tādas iztēles spējas, kas uz pietiekami ilgu laiku var veidot un saglabāt
atmiņā spilgtus un kontrolējamus attēlus (Morris et al., 2005). Sportistu iztēles spējas ir ar
individuālām atšķirībām. Šīs atšķirības var būtiski ietekmēt sportista mācīšanās, sasniegumu un
izziņas prasmes rezultātus sportā. Pētniekiem un sporta speciālistiem, kas strādā ar sportistiem,
nav iespējams kontrolēt sportistu iztēles spējas, to vadāmību un iepriekšējo pieredzi. Visi šie
trīs minētie nosacījumi ļoti būtiski ietekmē sportistu iztēles saturu un tās efektivitāti. Iztēles
spējas ietekmē divi nozīmīgi faktori: cik skaidri un detalizēti sportists spēj redzēt attēlus, t. i.,
dzīvīgi un tuvināti reālās dzīves pieredzei attēli, un sportista spēja manipulēt ar attēliem, t. i.,
mainīt attēlu detaļas, kas ir būtiskas un aktuālas konkrētajai situācijai (Vealey, Greenleaf,
2006). Iztēlē veidotajam saturam ir jābūt pozitīvam, lai iztēle pozitīvi ietekmētu sportista
veiktspēju. Tai ir jābūt mērķtiecīgai un tā ir atkārtoti jātrenē. Pētījumi ir pierādījuši, ka
sistemātiski ikdienas treniņos iekļaujot iztēli tiek paaugstina sportistu veiktspēja un sasniegumu
izaugsme.
Iztēles vingrinājumu efektīgai izmantošanai treniņos ir nepieciešami šādi nosacījumi:
1. iztēles radītajam saturam ir jābūt kontrolētam un sportistam ir jāspēj manipulēt ar to
produktīvā veidā, kas palīdzētu sagatavoties veicamajai darbībai;
2. iztēles saturam ir jābūt spilgtam un dzīvīgam, t.i., iztēlē radītajiem attēliem ir
jāietver tādas sastāvdaļas kā krāsas, dažādas sajūtas un maņas, emocionālu un/vai
fizisku sajūtu pieredzi (Evans, Jones, Mullen, 2004).
Sporta psiholoģijas zinātniskajā literatūrā ir daudz informācijas par psiholoģisko
prasmju pilnveidošanas nepieciešamību. Daudz mazāk informācijas ir par to kā, kādā veidā un
ar kādiem paņēmieniem var attīstīt psiholoģiskās prasmes. Daudzi pētnieki un sporta speciālisti
uzsver, ka psiholoģiskās prasmes ir jāattīsta līdzīgā veidā kā fiziskās prasmes (Weinberg,
Williams, 2001; Vazne, 2015). Individuālās sportistu iztēles spējas ir nozīmīgs faktors, kas
nosaka psiholoģisko prasmju treniņu efektivitāti (Munzert, Hackfor, 1999). Lai iztēles treniņi
būtu pēc iespējas efektīvāki, ir nepieciešams noskaidrot sportistu iztēles spējas un noteikt viņu
individuālās atšķirības (Moran, 1993). Lai iztēles treniņi sniegtu pēc iespējas liekāku ieguvumu
sportistiem, iztēlei ir:
• jābūt spilgtai un detalizētai;
• jāietver visas maņas (redzēt, sajust, dzirdēt, sasmaržot un pat sagaršot);
• jānotiek “reālajā laikā”;
• jābūt pozitīvai;
• jāizmanto koncentrēšanās spējas (Newmark, 2012).
Attīstot iztēli ir nepieciešama nepārtraukta koncentrēšanās uz attēlu radīšanu un to
kontrolēšanu. Iesākumā šis process var būt nogurdinošs, jo īpaši jaunākiem sportistiem. Tādēļ
lielāks ieguvums būs, ja uzmanības tiks vērsta uz augstas kvalitātes un spilgtu attēlu radīšanu
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sev iztēlē īsā laikā un tad pakāpeniski palielinot iztēles attīstīšanas treniņa laiku. Iztēlē attēlojot
svarīgu informāciju par treniņu vai sacensību vidi vai to norisi, ir jācenšas to radīt pēc iespējas
reālistiskāku. Būtu svarīgi iekļaut informāciju par krāsām vai skaņām, ko sportists redz un dzird
sev apkārt atrodoties šajā specifiskajā vidē. Šādas nelielas un sīkas detaļas piešķir iztēlei
dzīvīgumu. Dzīvīguma un realitātes sajūtas radīšana iztēles treniņos ir pats būtiskākais
efektīvas iztēles priekšnosacījums.
Sportistiem ir jāspēj efektīvi izmantot iztēli un tās spēju izpausmes veidus, lai gūtu
pilnīgu un efektīvu rezultātu no psiholoģisko prasmju pilnveidošanas. Zinātniskajā literatūrā ir
plaši pētīta iztēles ietekme uz sportistu veiktspējām un to uzlabošanu (Martin et al., 1999;
Weinberg, Gould, 2015). Mazāk ir veikti pētījumi, kuros tiek aprakstīts, kā pilnveidot sportistu
psiholoģiskās prasmes. Pastāv daudzi faktori, kas ietekmē sportistu ieguvumus no dažādām
psiholoģisko prasmju treniņu programmām, piemēram, sportistu iztēles spējas, iztēles
spilgtums un kontrole ir galvenie faktori, pēc kuriem var novērtēt psiholoģisko prasmju treniņu
programmas ietekmi uz iztēli (Munroe, 2000). Sporta psiholoģijas pētījumos sportistu iztēles
spējas lielākoties tiek vērtētas pēc diviem kritērijiem – cik viegli vai grūti sportistam ir radīt
iztēlē konkrēto situāciju un cik dzīvīgi sportists spēj iztēlē attēlot konkrēto situāciju.
Smith (1987) ir identificējis galvenos pamatprincipus iztēles pielietošanai sportā.
Pirmais no tiem ir tāds, ka iztēles spējas, tāpat kā jebkuras spējas sportā, var attīstīt. Otrais
pamatprincips skaidro, ka sportistam ir jābūt pozitīvai un atvērtai attieksmei pret iztēles
treniņiem, lai tie sniegtu efektivitāti. Trešais pamatprincips nosaka, ka sportistiem ir jābūt ar
attiecīgu pieredzi sportā un ar sporta prasmēm, lai iztēle sniegtu efektīvu rezultātu. Ceturtais
pamatprincips skaidro, ka spēja mācēt un zināt, kā relaksēties, ir priekšnoteikums efektīvai
iztēles izmantošanai. Un noslēdzošais, piektais, priekšnoteikums nosaka, ka ir būtiski treniņos
iekļaut gan ārējās, gan iekšējās perspektīvas iztēli. Šo pamatprincipus atbalsta arī sporta
psiholoģijā veiktie pētījumi par iztēles efektivitāti.
Sportā iztēli galvenokārt izmanto ar mērķi palīdzēt sportistiem īstenot visu savu sporta
potenciālu gan treniņos, gan sacensībās. Iztēles izmantošana sportā ir jāuzsāk, izmantojot pēc
iespējas vienkāršākus uzdevumus, piemēram, domājot par mērķiem, kustībām, vēlamiem
rezultātiem u. c. (Orlick, 1990). Orlick (1990) uzsver, ka iztēles attēlu veidošana pēc ļoti
veiksmīga izpildījuma, kad sajūtas par to ir vēl “svaigas”, var būt ļoti vērtīga. Tas ļauj atkārtoti
piedzīvot veiksmīga izpildījuma aspektus, kas noved pie turpmākas pozitīvas iztēles un
augstākiem sniegumiem. Iztēles pielietošana palīdz sportistam novērst domas par raizēm vai
šaubām par sevi, dod stimulu pašpārliecinātībai, atbrīvo ķermeni darbam, kā rezultātā tiek
veicināta arī sportistu fiziskā pašefektivitāte.
Runājot par psiholoģiskajām prasmēm un iztēli, ir svarīgi atzīmēt, ka tās neaizstāj
fizisko praksi un treniņus. Var teikt, ka iztēle ir kā piedeva, kas papildina fiziskos treniņus un
sniedz sportistiem priekšrocības sacensībās. Iztēle ir veids, kā trenēt prātu kopā ar ķermeņa
fizisko sagatavotību, un iztēle var būt noderīgs fizisko treniņu aizstājējs tikai tad, ja sportisti ir
satraumējušies, noguruši vai viņiem ir pārslodze. Apvienojot iztēli ar fiziskām kustībām, ir
iespējams paātrināt un uzlabot sportistu mācību procesu. Mācoties izmantot iztēli, lai
pilnveidotu prasmes vai apgūtu jaunas, var būt noderīgi sportistiem dot uzdevumus, kuros ir
uzmanīgi jānovēro, kā šīs prasmes izpilda citi sporti, kas tās pārvalda ļoti labi. Uzmanīgi
skatoties, kā šī prasme tiek veikta, un mēģinot iztēlē sajust, ka jūs to darāt kopā ar novēroto
sportistu, vairākas reizes sev domās atkārtojot šīs izjūtas un pēc tam mēģinot šo prasmi atkārtot
patstāvīgi, veicot to fiziski, ir viena no tehnikām, ko var iekļaut treniņu procesā ar sportistiem
(Amasiatu, 2013). Caur šāda veida uzdevumiem tiek realizēts arī fiziskās pašefektivitātes
faktors – aizstājošā pieredze, kas ir viens no efektīvākajiem tās veicināšanā. Līdz ar to var teikt,
ka šādā veidā var attīstīt gan iztēli un tās izpausmes veidus, gan fizisko pašefektivitāti sportistos.
Ir dažādi paņēmieni un veidi, kā izmatot iztēli, kas palīdz sportistiem uzlabot sportiskos
sasniegumus:
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•

iztēlē redzēt panākumus – iztēlē redzot sevi sasniedzam mērķus, veiksmīgi un
precīzi izpildām dažādus tehniskos elementus, kā arī redzot sevi sasniedzam
rezultātus, tas veicina sportistos pašpārliecinātību, veiksmes sajūtas, fizisko
pašefektivitāti un arī sportiskos panākumus;
• motivēt sevi caur iztēli – iztēlē redzot konkrētus mērķus, kas var būt attiecināmi
uz treniņu vai uz kāda uzdevuma veikšanu, var palielināt sportista treniņu
intensitāti, kā arī fizisko pašefektivitāti;
• paātrināt prasmju apguvi un to pilnveidi – iztēli bieži vien izmanto, lai palīdzētu
apgūt un pilnveidot prasmes. Labākie sportisti spēj sevi redzēt un just iztēlē,
veicot precīzus sporta izpildījumus;
• iepazīties ar apstākļiem – iztēli var ļoti efektīvi izmantot, lai sportists iepazītos
ar dažādiem sporta vides apstākļiem, piemēram, sacensību vietu, sacensību trasi,
sarežģītām spēles stratēģijām, plāniem, rutīnām u. c. aspektiem, kas ir būtiski
sportista izpildījumam;
• optimāli noskaņoties sacensību vai treniņu izpildījumam – iztēle daudziem
sportistiem ir neatņemama sastāvdaļa, kas palīdz sagatavoties veicamajām
darbībām sacensībās vai treniņos (Amasiatu, 2013).
Amasiatu (2013) apgalvo, ka iztēles programmas sastādīšana norit četrās fāzēs, kuras
būtu jāņem vērā, uzsākot iztēles iekļaušanu treniņu procesā darbā ar sportistiem. Pirmkārt,
sportisti ir jāiepazīstina ar iztēles būtību un tās nozīmīgumu sportā. Sportistiem ir jābūt
pārliecinātiem un zinošiem par priekšrocībām, ko iztēle var sniegt viņiem sportā. Otrkārt, ir
būtiski novērtēt sportistu iztēles spējas, lai varētu izstrādāt piemērotus iztēles veicinošos un
attīstošos uzdevumus un vingrinājumus. Treškārt, sportistiem no sākuma ir jāattīsta iztēles
pamatprasmes un, ceturtkārt, ir jāīsteno un jāuzrauga sistemātiska iztēles prakses programma.
Autori savā darbā sniedz arī būtiskus norādījumus par to, kā vajadzētu uzsākt iztēles iesaistīšanu
treniņu procesā, balstoties uz iepriekš minētajām fāzēm. Iztēle sportistiem sniegs rezultātu tikai
tad, ja viņi būs pārliecināti un ticēs iztēles ietekmei. Ir būtiski, uzsākot iztēles apmācību,
trenerim pārliecināt sportistus, ka iztēle spēs viņiem palīdzēt sasniegt augstākus rezultātus.
Iztēle ir tehnika, kurai piemīt tendence uzlabot sporta sasniegumus. Iztēles treniņu uzsākšana
var noritēt neformālā vidē, gan individuāli, gan grupās. Amasiatu (2013) iesaka iztēles treniņus
veikt ne vairāk kā 30 līdz 40 minūtes.
Vislabākais veids, kā iepazīstināt sportistus ar iztēli sportā, ir sniedzot reālus piemērus
no citiem augsta līmeņa sportistiem, kā iztēle ir viņiem palīdzējusi uzlabot viņu veiktspēju, plaši
neaizkavējoties pie zinātniskajiem pētījumiem. Ir būtiski saprast, ka iztēle nav maģija, bet gan
mentālā tehnika, kas var palīdzēt sasniegumu izaugsmē. Trenerim ir svarīgi sniegt arī īsu
skaidrojumu sportistiem par to, kā iztēle strādā. Tas, cik detalizēti tiek sniegts skaidrojums, ir
atkarīgs no sportistu līmeņa. Pirms psiholoģisko prasmju pilnveidošanas un iztēles treniņu
uzsākšanas trenerim ir jānovērtē sportistu iztēles spējas. Ir būtiski zināt par sportista spējām
izmantot iztēlē visas maņas un emocijas. Viens no novērtēšanas veidiem ir izmantot
pašnovērtējuma aptaujas, kas mēra sportistu iztēles spējas. Vēl viens variants no iztēles spēju
vērtēšanas metodēm, kas ir nedaudz sarežģītāks veids, ir izmantot pamata iztēles treniņu
vingrinājumus. Pamata iztēles treniņa vingrinājumi ietver trīs veida iztēles vingrinājumus.
Pirmkārt, sportistiem ir jāizveido spilgta iztēle. Spilgtuma vingrinājumi ir paredzēti, lai
stiprinātu maņu iekļaušanu iztēlē. Otrkārt, sportistiem ir jāspēj kontrolēt iztēles saturu. Treškārt,
sportistiem ir jāizkopj spēja sevi apzināties un spēja prast sevi novērtēt. Pašapziņas
vingrinājumi, piemēram, sava sasnieguma profila izveide, palielinās sportistu emocionālo
spilgtumu. Ir būtiski ieviest praksē visu trīs veidu iztēles vingrinājumus. Tas sniegs sportistam
iespēju izmantot tādus iztēles vingrinājumus, kas viņam ir īpaši pielāgoti. Pēc iztēles
pamatapmācības sportisti būs gana prasmīgi, lai iztēlē piedzīvotu spilgtus attēlus, kontrolētus
attēlus un izmantotu iztēli, kas palīdzētu labāk apzināties sevi un savas spējas. Pēc tās sportisti
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būs gatavi uzsākt sistemātisku iztēles iekļaušanu treniņu procesā. Sistemātiska iztēles
uzdevumu iekļaušana treniņu procesā ir būtisks priekšnosacījums, lai iztēle būtu efektīva.
Iztēles treniņiem nav jābūt gariem un sarežģītiem. Uzsākot iztēles pielietošanu, tai ir jābūt
maksimāli vienkāršai, lēnām pārejot uz nedaudz sarežģītākiem uzdevumiem un
vingrinājumiem. Iesākumā ir vērtīgi izvēlēties kādu vienkāršu kustību, ko mēģināt atdarināt
iztēlē, piemēram, basketbola soda metienu vai tenisā servēšanu. Un tikai vēlāk, kad sportisti
kļūst prasmīgāki, var palielināt vingrinājumu dažādību un sarežģītību (Amasiatu, 2013).
Zinātniskajā literatūrā nav vienota viedokļa par to, cik ilgi būtu jānorit vienam iztēles
treniņam, kā arī par to, cik šādu treniņu būtu nepieciešams. Attiecībā uz iztēles treniņu ilgumu
un skaitu pētnieki vēl joprojām meklē atbildes uz šo jautājumu. Ir ierosināts, ka iztēles treniņu
diapazons var būt no viena līdz pat vairākiem simtiem, kur katrs no tiem var ilgt no dažām
sekundēm līdz par vairākām stundām, kas radītu efektīvu rezultātu (Driskell, Copper, Moran,
1994). Pētnieki Guillot un Collet (2008) uzsver, ka sportistiem bieži vien ir grūtības saglabāt
koncentrēšanos un fokusu iztēles treniņu laikā, kā arī visai ātri var iestāties garīgs nogurums.
Sportisti visbiežāk dod priekšroku iztēles pielietošanai klusā vidē. Ir pētījumi, kas norāda, ka
ieguvums no iztēles būs lielāks, ja iztēle tiks praktizēta vidē, kas ir līdzīga sacensību vai treniņu
videi (Callow, Robert, Fawkes, 2006). Tas tiek skaidrots ar to, ka sacensību un treniņu vides
apstākļi var veicināt sportista spēju atcerēties un atkārtot motoriskās prasmes, vienlaikus
iesaistoties vides stimulos.
Pēdējos gados pētnieki ir izstrādājuši un ieteikuši vairākas metodes un paņēmienus, kā
sportā uzlabot iztēles spējas. Trīs no literatūrā visbiežāk minētajām metodēm ir Layered
Stimulus Response Training jeb slāņveida stimulu reaģēšanas treniņš (LSRT; Williams, Cooley,
Cumming, 2013), novērojumu izmantošana kopā ar iztēli (Holmes, Calmels, 2008) un
PETTLEP modeļa īstenošana iztēles treniņu procesā (Cumming, Williams, 2012). Šīs metodes
tiek arī uzskatītas par visefektīvākajām, kas spēj uzlabot sportistu iztēles spējas. LSRT ir
salīdzinoši nesen izstrādāta tehnika, kas ir pierādījusi, ka tā palīdz sportistiem veidot un
kontrolēt iztēles attēlus, kas ir svarīgs iztēles spēju aspekts (Cumming, Cooley, Anuar, Kosteli,
Quinton, Weibull, Williams, 2017). LSRT tika izstrādāts, balstoties uz Lang (1979)
bioinformatīvo teoriju. Tās mērķis ir palīdzēt sportistiem, kam ir grūtības kādā no iztēles
veidošanas procesa aspektiem, kuru dēļ iztēle ir neefektīva vai pat kaitē sportistu izpildījumam.
Piemēram, ja sportists nespēj kontrolēt iztēlē radītos attēlus un turpina pieredzēt kļūdas un
neveiksmes tajā, tad tas var mazināt ticību sev un veicināt trauksmi. Līdz ar to LSRT palīdz
sportistiem sasniegt adaptīvākus kognitīvos, uzvedības un afektīvos attēlus iztēlē. LSRT ir
sistemātiska un reizē arī elastīga tehnika, tādēļ to ir viegli pielāgot jebkura sportista vajadzībām.
Izmantojot šo tehniku, sportisti sāk ar pamatattēla izveidošanu iztēlē un tad pakāpeniski
pievieno papildu detaļas, kas iztēles saturu padara daudz detalizētāku. Piemēram, kalnu
slēpotājs var iztēlē attēlot kustības uz slēpēm, pēc tam pievienot klāt attēlu slāni, kas satur
atbildes priekšlikumu, piemēram, sajūtas, skaņas vai psihofizioloģiskās izmaiņas, pārvietojot
ķermeni un veicot attiecīgās kustības. Tālāk tiek pievienots vēl viens nozīmīgs attēlu slānis, kas
attiecas uz stimulu un atbildes priekšlikumu mijiedarbību, piemēram, pašefektivitātes vai
pašpārliecinātības sajūtu. Šādā veidā tiek radīti spilgtāki attēli, kurus sportistam var būt vieglāk
ģenerēt. Pakāpeniski pievienojot iztēles slāņus, sportists var daudz vienkāršāk un labāk
kontrolēt iztēles attēlu saturu. Šīs tehnikas pielietošanai ir nepieciešama pētnieka vai praktiķa
vadība. PETTLEP modeļa skaidroto iztēles pielietošanas efektivitāti sākotnēji skaidroja ar to,
cik iztēlē izveidotais attēls atbilst uzdevuma reālajai izpildei (Holmes, Collins, 2001). Tomēr
jaunākie pētījumi skaidro, ka PETTLEP iztēles efektivitāte jāskaidro ar uzvedības atbildību, kas
nozīmē, ka visefektīvākā iztēle ir saistīta ar modeļa elementu saskaņošanas pakāpi starp iztēli
un fizisko izpildi, kas rada iztēles darbības laikā pieredzēto neironu aktivitātes līmeni, kurš
praktiski ir identisks ar tiem, kas tiek piedzīvoti reālās kustības izpildes laikā. Tādēļ tiek
uzskatīts, ka iztēle spēj nodrošināt efektīvāku kustību izpildi. Balstoties uz šo apgalvojumu,
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vairāki pētījumi ir pierādījuši, ka iztēle, kurā iekļauti PETTLEP modeļa elementi (fiziskais,
vides, uzdevuma, laika, mācīšanās, emociju un perspektīvas elementi), uzlabos tehniskās
prasmes un arī sasniegumus sportā (Wakefield, Smith, 2009). Praksē PETTLEP modeļa iztēles
pielietošanas nosacījumi var izpausties dažādos veidos, piemēram, ja kalnu slēpotājs stāv
slēpošanas trases virsotnē, viņam, iespējams, būs vieglāk atsaukt atmiņā sajūtas un emocijas,
kas saistās ar trases veikšanu. Līdz ar to ar iztēli ir vieglāk manipulēt, tā ir spilgtāka un reālāka.
Novērošanas izmantošana kopā ar iztēli ir tehnikas, kas var palīdzēt uzlabot sniegumu un
prasmju apguvi (Gatti et al., 2013). Pētnieki ir ierosinājuši, ka novērošana aktivizē neironu
zonas, kas ir aktīvas arī reālās izpildes laikā, tādēļ tiek kontrolētas abas darbības (gan iztēlē
redzētais, gan reāli veiktais) (Buccino, Binkofski, Fink, Fadiga, Fogassi, Gallese, Seitz, Zilles,
Rizzolatti, Freund, 2001). Šo fenomenu skaidro neirozinātnē veiktie pētījumi. Hars un Calmels
(2007) savā pētījumā konstatēja, ka sportistiem, izmantojot novērojumu, tiek veicināts iztēles
saturs, tā mērķis, tiek uzlabots pašnovērtējums, veicināta snieguma izpilde un tehniskā izpilde,
kā arī tiek palielināta vizuālā uztvere. Holmes un Calmels (2008) apgalvo, ka novērošana
ietekmē iztēles satura skaidrību, spilgtumu, attēlu kontroli un manipulāciju. Tas norāda uz to,
ka sportisti izmanto novērojumus, lai gūtu priekšstatu par veicamo darbību.
1.3.2. Iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes novērtēšana
Iztēle un fiziskā pašefektivitāte jau daudzus gadus ir bijusi sporta psiholoģijas pētījumu
uzmanības centrā un ieinteresējusi daudzus pētniekus, zinātniekus un sporta praktiķus. Ir
izstrādāti vairāki mērinstrumenti, kas spēj noteikt sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes līmeni.
Iztēle ir raksturojama kā sportista spēja radīt attēlu vai attēlu sēriju, kas attiecas uz
konkrēto sporta veidu. Iztēle neattiecas tikai uz vizuāli attēlu veidošanu sev domās. Tā ietver
visu cilvēka maņu izmantošanu, kas dod iespēju sportistam domās izveidot vai atjaunot kādu
pieredzi, notikumus un sajūtas, lai efektīvāk noskaņotos veicamajai darbībai. Sportisti iztēli
plaši izmantota gan treniņos, gan sacensībās. Ar tās palīdzību ir iespējams ne tikai optimāli
nosakņoties, bet arī pilnveidot tehnisko elementu izpildi un veikt tehnisko nepilnību korekcijas
(Cumming, Ramsey, 2009; Slimani et al., 2016). Izmantojot iztēli, sportists gūst iespēju
piedzīvo situācijas, kas ir līdzīgas reālajai dzīvei. Veidojot spilgtus un dzīvīgus attēlus iztēlē,
sportists var izstrādāt maņu refleksus, kas palīdzēs paaugstināt sportista sniegumu treniņos un
sacensībās. Sportisti arī izmanto šo prasmi, lai domās piedzīvotu un īstenotu pirmssacensību,
sacensību vai pēcsacensību darbības un plānus (Filgueiras, 2016). Viens no atzītākajiem, kā arī
visplašāk izmantotajiem iztēles noteikšanas instrumentiem sporta zinātnes nozarē ir sportistu
iztēles spēju aptauja jeb oriģinālvalodā Sport Imagery Ability Questionnaire (turpmāk – SIAQ)
(Williams, Cumming, 2011). Analizējot zinātnisko literatūru par iztēles pielietošanu sportā un
iztēles spējām, daudzi pētnieki no dažādām valstīm savos darbos ir izmantojuši tieši šo aptauju.
Pastāv uzskats, ka iztēles attēlu saturs ir atkarīgs no iztēles funkcijas. Iztēles funkcija (ar kādu
nolūku sportists veido iztēles saturu) un iztēles saturs (ko sportists veido iztēles saturā)
nenozīmē vienu un to pašu un nav identiski (Murphy et al., 2008). Tos ir nepieciešams nošķirt.
Nordin un Cumming (2008) veiktajā pētījumā ir secinājuši, ka iztēle var kalpot ar vairākām un
dažādām funkcijām. Viena sporta veida sportisti var attēlot vienu un to pašu iztēles saturu, kur
vienam sportistam tas var kalpot, lai uzlabotu savu sniegumu (iztēlei veicot kognitīvi specifisko
funkciju), un tas pats iztēles saturu otram sportistam var kalpot, lai paaugstinātu ticību par
savām spējām (iztēlei veicot motivējošo vispārējo funkciju) (Williams, Cumming, 2011).
Sportā ir vairāki instrumenti, ar kuriem var noteikt sportistu iztēles izmantošanu. Katram no
tiem ir savas specifikas. Lai izpētītu un plašāk izprastu iztēles izmantošanas biežumu Hall et al.
(1998) izveidoja Sport Imagery Questionnaire (turpmāk – SIQ) aptauju, kas ir angļu valodā.
Aptauja ir balstīta uz Paivio (1985) iztēles funkciju klasifikāciju un sastāv no piecām
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apakšskalām, kuras veido 30 jautājumi. Atbilde uz katru no jautājumiem tiek sniegta ar
vērtējumu septiņu punktu Likerta skalā, kas norāda uz attiecīga iztēles satura izmantošanas
biežumu, kas kalpo kādai no iztēles funkcijām. SIQ aptaujas jautājumi tika konstruēti,
pamatojoties uz Salmon, Hall un Haslam (1994) izveidoto iztēles izmantošanas aptauju futbola
spēlētājiem (Imagery Use Questionnaire for Soccer Players). Šī aptauja bija paredzēta tikai
futbola sporta veida pārstāvjiem un bija nepieciešamības pēc aptaujas, kas spētu aptvert
vairākus sporta veidus. SIQ aptauja šobrīd ir pieejama vairākās valodās, piemēram, spāņu (Ruiz,
Watt, 2014), krievu (Veraksa, Gorovaya, Grushko, Bayanova, Melyausha, Dinara, 2014), somu
(Watt, Jaakkola, Morris, 2006), turku (Kizildag, Tiryaki, 2012) un citās valodās. Aptaujas plašā
adaptācija dažādu valstu valodās norāda uz to, ka SIQ aptaujai ir labi rādītāji un tā spēj noteikt
iztēles spējas. Pirmā aptauja, kas ir izstrādāta, lai mērītu iztēles spēju kompetenci attiecībā pret
dažādiem iztēles saturiem, ir iepriekš minētā SIAQ aptauja (Williams, Cumming, 2011). SIQ
aptaujas elementi veido pamatu SIAQ aptaujai. SIAQ aptauja ir pirmais iztēles spēju
mērinstruments, kas mēra iztēles satura ģenerēšanas kompetenci, t. i., iztēles izmantošanas
vieglumu, ar kādu sportists var iedomāties savā iztēlē. Iepriekš minētās aptaujas, tostarp arī SIQ
aptauja, spēja noteikt tikai iztēles izmantošanas biežumu. Iztēles satura ģenerēšanas
kompetence sniedz daudz dziļāku ieskatu par sportistu iztēli un tās spējām. Tā norāda uz
sportistu iztēles stiprajām un vājajām pusēm. To ir būtiski zināt uzsākot un plānojot iztēles
treniņus. Pētot iztēli sportā, galvenā uzmanība tiek vērsta uz sportistu spēju veidot un kontrolēt
iztēles saturu, nevis uz to, kāpēc sportists veido konkrēto iztēles saturu. Pastāv būtiskas atšķirība
starp iztēles saturu un spēju vadīt iztēli. SIAQ aptauja no citiem esošajiem iztēles mērīšanas
instrumentiem atšķiras ar to, ka tā sniedz vērtējumu par konkrētām sportam raksturīgām iztēles
spējam, nevis par vispārīgām kustībām un darbībām, un vienlaikus tā spēj izmērīt kognitīvās
un motivējošās iztēles spēju funkcijas, lai salīdzinātu dažādu iztēles saturu. Tas ir arī viens no
galvenajiem iemesliem, kādēļ SIAQ aptauja tik plaši tiek izmantota pētniecībā. SIAQ aptaujas
skalas ir ļoti līdzīgas SIQ aptaujas skalām. Tāpat kā SIQ aptauju arī SIAQ aptauju veido piecas
apakšskalas (uz treniņu darbību (skill imagery abilities), uz sacensību darbību (strategy imagery
abilities), uz mērķi (goal imagery abilities), uz emocijām (affect imagery abilities) un uz
kompetenci (mastery imagery abilities) orientētas iztēles spējas). Katrai no aptaujas skalām ir
ar atbilstošu iztēles funkciju. SIAQ aptauja sastāv no 15 situācijām, un katra no tām reprezentē
vienu no piecām iztēles funkcijām: 1) kognitīvo specifisko (piemēram, “Es spēju savā iztēlē
iedomāties sevi treniņā, vēl vairāk uzlabojot tehniskās prasmes, kas jau man labi izdodas”), 2)
kognitīvo vispārējo (piemēram, “Es spēju savā iztēlē iedomāties visu sacensību gaitu tieši tā,
kā es gribu, lai viss notiktu”), 3) motivējošo specifisko (piemēram, “Es spēju savā iztēlē
iedomāties, ka citi aplaudē manam sacensību sniegumam”), 4) motivējošo specifisko-afektīvo
(piemēram, “Es spēju savā iztēlē iedomāties pozitīvās emocijas, kas nodarbojos ar savu sporta
veidu”), 5) motivējošo vispārējo-meistarības (piemēram, “Es spēju savā iztēlē iedomāties, ka
darbojos ar 100% piepūli pat tad, ja sacensību izpildījumā tiek pieļautas kļūdas un viss nerit
gludi”). SIAQ aptauja ir vērsta uz iztēles satura novērtēšanu, nevis iztēles funkcijas, kā tas ir
SIQ aptaujā. Šī iemesla dēļ aptaujas jautājumi tiek formulēti, lai noņemtu atsauci uz iemesliem,
kāpēc sportists izmanto iztēli. Visi SIAQ aptaujas jautājumi iesākās ar “Es iedomājos…” un
tālāk tiek raksturota attiecīgā situācijas sportā, kas ir jāatveido sev iztēlē (Williams, Cumming,
2011).
SIAQ aptaujas izveide noritēja četros posmos. Sākuma izveides posmā tika izveidoti 35
jautājumi, kas bija paredzēti piecu veidu iztēles satura novērtēšanai. Aptaujā iekļautie jautājumi
atspoguļoja iztēles kognitīvo specifisko un vispārējo funkciju, t. i., iztēles attēli, kas saistīti ar
dažādu prasmju izpildi un stratēģiju, rutīnu un spēles plānu izpildi, un motivējošo specifisko un
vispārējo iztēles funkciju, t. i., iztēles attēlus, kas saistās ar mērķu sasniegšanu un rezultātu, ar
emociju izjušanu, kas saistās ar sportista izpildījumu un ar domām, kuras saistītas ar neatlaidību
un cīņassparu, saskaroties ar grūtībām. Šīs aptaujas versijas satura validitāti pārbaudīja pieci
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sportisti un pieci sporta psiholoģijas pētnieki un eksperti, kam ir pieredze aptauju veidošanā.
Sportisti un pētnieki pārbaudīja jautājumu formulējumu un saturu, kā arī sniedza novērtējumu,
cik lielā mērā viņi uzskata, ka katrs jautājums atbilst konkrētās apakšskalas aprakstam.
Pilotpētījuma laikā sportistiem tika lūgts vispirms iztēloties katra jautājuma situāciju savā iztēlē
un pēc tam novērtēt to, cik viegli to bija izdarīt un cik dzīvīgi šī situācija tika piedzīvota.
Vērtējums tika sniegts pēc 7 punktu skalas, sākot no 1 (vieglums – ļoti grūti iztēloties,
dzīvīgums – attēla nav saskatāms, tikai domāts par to) līdz 7 (vieglums – ļoti viegli iztēloties,
dzīvīgums – izteikti skaidrs un spilgts attēls, un to var reāli redzēt vai sajust). Pēc pilotpētījumā
iegūtajiem rezultātiem problemātiskākie jautājumi tika izņemti ārā no aptaujas satura un tika
veikta jautājumu formulējuma korekcijas. SIAQ aptaujas izveides pirmajā posmā tika izveidoti
20 aptaujas jautājumi un pārbaudīta aptaujas faktoru struktūra. Pirmā posma rezultāti norādīja,
ka izveidotā aptauja sastāv no 12 jautājumiem, kas veido četras iztēles spēju skalas – uz
sacensību darbību (strategy imagery), uz mērķi (goal imagery), uz emocijām (affect iamgery)
un uz treniņu darbību (skill imagery) orientētas iztēles spējas. SIAQ aptaujai pietrūka uz
kompetenci (mastery imagery) orientētu iztēles spēju skala, kas sniegtu vērtējumu par iztēles
motivējošo vispārējo-meistarības funkciju. Tādēļ tika veikts aptaujas izveides otrais posms,
kurā tika izmantota faktoranalīze ar mērķi apstiprināt iepriekš iegūtos rezultātus. Otrā posma
rezultāti apstiprināja iepriekš iegūtos secinājumus. Aptaujas trešajā izveides posmā tika
novērtēta tās validitāte un ticamība. Šā posma mērķi bija arī pārskatīt SIAQ aptaujas saturu un
iekļaut tajā piekto faktoru, papildinot aptauju ar vēl trīs jautājumiem. Noslēgumā aptaujas
autores pārbaudīja arī to, vai pastāv atšķirības rezultātos starp sievietēm un vīriešiem, kā arī
starp augstāka un zemāka līmeņa sportistiem. Validitātes pārbaude starp dažādām grupām arī
ir svarīga jebkura psihometriskā pētījuma sastāvdaļa. Attiecībā uz iztēles spēju atšķirībām starp
sievietēm un vīriešiem iepriekš veiktie pētījumi parāda, ka nepastāv būtiskas atšķirības
(Williams, Cumming, 2011; Filgueiras, 2016). Trešajā posmā iegūtie rezultāti norādīja, ka
aptaujas izveidotie 15 jautājumi veido piecas iztēles spēju skalas, tādā veidā iekļaujot arī
motivējoši vispārējo-meistarības iztēles funkciju, kas atspoguļo uz kompetenci orientētas
iztēles spējas. Aptaujas izveides ceturtajā posmā SIAQ aptaujas galējā versija tika salīdzināta
ar citām iztēles spēju noteikšanas aptaujām (Williams, Cumming, 2011). SIAQ aptaujas
oriģinālās versijas psihometriskās īpašības ir arī tālāk plaši pētītas literatūrā. Aptaujas
oriģinālversijas ticamību Williams un Cumming (2011) ir aprēķinājušas un noteikušas pēc
konstrukta ticamības un vidējās ekstrahētās dispersijas. Konstrukta ticamības koeficienta
vērtība aptaujai ir no 0,74 līdz 0,79 un vidējās dispersijas vērtības – diapazonā no 0,5 līdz 0,57.
Aptaujas izveides trešajā posmā veiktais t-test arī uzrādīja pieņemamus rezultātus (r≥0,7)
robežās no 0,75 līdz 0,86. Kopumā SIAQ aptaujas iekšējā validitāte tika noteikta divos aptaujas
izveides posmos un trīs posms tika pārbaudīta SIAQ aptaujas faktoru struktūra. Otrajā un trešajā
posmā, izmantojot faktoranalīzi, tika konstatēts, ka aptaujai ir 5 faktoru struktūra, bet trešajā
pētījumā tika apstiprināta šī pati 5 faktoru struktūra (Williams, Cumming, 2011).
Bez oriģinālās versijas SIAQ aptaujai ir vairākas citu kultūru adaptētās versijas –
Persijas (Ashrafi, Talab, Shojaei, 2015), Taizemes (Singnoy, Vongjaturapat, Fonseca, 2015),
Polijas (Budnik-Przybylska, Karasiewicz, Morris, Watt, 2014), Spānijas (Arruza-Gabilondo,
Gonzalez Rodríguez, Cecchini Estrada, Fink-Smith, 2018) u.c. Minētajām adaptētajām aptaujas
versijām psihometriskie rādītāji ir diezgan līdzīgi oriģinālajai versijai. Persijas aptaujas versijas
aptaujas adaptācijā piedalījās 310 sportisti (177 vīrieši un 133 sievietes) vecumā no 17 līdz 30
gadiem. Iegūtie rezultāti no SIAQ aptaujas adaptācijas norādīja, ka Persijas versijai ir 4 no 5
apakšskalām. Persijas sportisti uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas un uz sacensību
darbību orientētas iztēles spējas identificēja kā vienu faktoru, proti, katrā no šīm apakšskalām
vienumu analīze parādīja, ka 2., 3., 12. (uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas), 1., 6., un
13. (uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas) jautājumi tiek uzskatīti par vienu apakšskalu.
Savukārt pārējo apakšskalu struktūrā un jautājumos (uz mērķi orientētas iztēles spējas, uz
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emocijām orientētas iztēles spējas un uz kompetenci orientētas iztēles spējas) atšķirības no
oriģinālās versijas netika atrastas. Šajā kontekstā autori uzsver, ka ir nepieciešamas dažādas
prasmes, lai sportists spētu plānot sacensību stratēģijas, kā to apgalvo arī oriģinālās versijas
autores Williams un Cumming (2011). Šai aptaujas versijai Kronbaha alfa koeficients norādīja,
ka visām skalām ir pieņemama iekšējā saskaņotība. Kopējais Kronbaha alfa koeficients aptaujai
ir 0,9 un pārējām apakšskalām ir robežās no 0,78 (uz mērķi orientētas iztēles spējas) līdz 0,83
(uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas) (Ashrafi et al., 2015).
Zinātnieki no Taizemes arī ir izveidojuši SIAQ aptaujas versiju, kas ir pielāgota
Taizemes sportistiem (Singnoy et al., 2015). Pētījumā kopā piedalījās 730 dažādu sporta veidu
sportisti vecumā no 17 līdz 22 gadiem. Pētījuma rezultātā tika iegūta tāda pati aptaujas struktūra
kā oriģinālajai versijai. Kronbaha alfa koeficients apstiprināja labu Taizemes aptaujas versijas
iekšējo saskaņotība ar vienu izņēmumu, proti, koeficients visām apakšskalām bija robežās no
0,59 (uz emocijām orientētas iztēles spējas) līdz 0,89 (uz sacensību darbību orientētas iztēles
spējas), kas nozīmē, ka uz emocijām orientētu iztēles spēju apakšskalai ir ticamības trūkums
(Singnoy et al., 2015).
Polijas versijas pētījumā tika atlasīti 445 sportists (152 sievietes un 293 vīrieši) vecumā
no 14 līdz 62 gadiem, kas pārstāvēja dažādus gan komandu, gan individuālos sporta veidus.
Polijas SIAQ aptaujas ticamība tika noteikta ar Kronbaha alfa koeficientu, kas norādīja, ka tai
ir laba iekšējā saskaņotība trīs no piecām apakšskalām. Vienīgie izņēmumi ir uz kompetenci
(0,59) un uz emocijām (0,66) orientētu iztēles spēju apakšskalās, kur Kronbaha alfa koeficients
ir zem 0,70, kas ir zemākā zinātniski pieņemamā vērtība. Pārējās apakšskalās iegūtais
koeficients ir robežās no 0,74 (uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas) līdz 0,76 (uz mērķi
orientētas iztēles spējas) (Budnik-Przybylka et al., 2014).
SIAQ aptaujas adaptācijas procesā netika pārbaudīts, vai pastāv atšķirības starp
vīriešiem un sievietēm, kā arī starp sporta veidiem. Pētnieki, balstoties un citām zinātniskajām
atziņām un teorijām, pieņēma, ka būtiskas atšķirības nepastāv. Iepriekš iegūtie psihometrisko
rādītāju rezultāti liecina, ka SIAQ aptaujai ir piecu faktoru struktūra ar labu iekšējo validitāti un
ticamību. Šie faktori ir saistīti ar citām iztēles dimensijām, piemēram, iekšējo un ārējo iztēli un
kinestētisko iztēli, kā arī ar citiem psiholoģiskajiem aspektiem, piemēram, pašpārliecinātību
(Ashrafi et al., 2015; Williams, Cumming, 2011). Pētnieki Tabassum, Wali un Baig (2020) no
Lahores koledžas veica pētījumu, lai sniegtu labāku izpratni par hokejistu iztēles spējām, iztēles
izmantošanu un tās saistību ar sportistu sniegumu. Šis ir viens no retajiem pētījumiem, kurā tika
skatītas arī atšķirības iztēles spējās un tās izmantošanā starp sievietēm un vīriešiem, sasnieguma
līmeņiem un sporta pieredzi. Pētījuma izlasi veidoja 58 elites hokejisti (41 vīrieši un 17
sievietes) no dažādām universitātēm. Lai noteiktu iztēles spējas, pētījumā tika izmantota SIAQ
aptauja. Savukārt, lai noteiktu iztēles pielietošanas biežumu, tika izmantota SIQ aptauja.
Pētījumā iegūtie rezultāti norādīja, ka visi trīs mainīgie – iztēles spējas, iztēles izmantošanas
biežums un sportistu sasniegumi – savstarpēji pozitīvi korelē. Vadoties pēc rezultātiem, autori
secināja, ka iztēles pielietošanas biežumam ir cieša korelācija (r=0,61) ar sportistu
sasniegumiem. Aptauju rezultātu aprakstošajā statistikā attiecībā uz sportistu dzimumu tika
norādīts, ka hokejistiem vīriešiem iztēles spējas ir augstākā līmenī, biežāk tiek pielietotas un ir
augstāki sasniegumi, salīdzinot ar sievietēm, bet t-testa rezultāti (p>0,05) norādīja, ka šīs
atšķirības nav statistiski ticamas. Līdzīgi rezultāti tika iegūti, apskatot, vai pastāv būtiskas
atšķirības starp dažādām vecuma grupām. Aprakstošā statistika norādīja, ka 21–28 gadus
veciem sportistiem iztēles spējas ir augstākā līmenī un iztēle tiek izmantota biežāk nekā
jaunākiem sportistiem vecumā no 17 līdz 20 gadiem. Pārbaudot šos rezultātus, t-tests norādīja,
ka tie nav statistiski ticami attiecībā uz iztēles spējām (p>0,05), bet ir statistiski ticami attiecībā
uz iztēles izmantošanas biežumu (p<0,05). Šis pētījums apstiprina un pierāda, ka iztēles spējām
ir ļoti būtiska ietekme uz sportistu rezultātiem un sasniegumiem (Tabassum et al., 2020).
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Haight, Moritz un Walch (2020) veica pētījumu, kurā beisbola spēlētājiem pārbaudīja
savstarpējās attiecības starp iztēles izmantošanas laiku jeb ilgumu un pašefektivitāti sitiena
laikā. Pētījuma izlasi veidoja 24 sportisti vecumā no 18 līdz 22 gadiem. Pētījumam iesākoties,
sportisti tika lūgti novērtēt savu beisbola sporta prasmju līmeni pēc 5 punktu Likerta skalas.
Piecpadsmit sportisti novērtēja savas prasmes kā ļoti labas, savukārt deviņi – kā viduvējas.
Tālāk pētījumā tika izmantota sporta efektivitātes aptauja (Sport Efficacy Questionnaire), lai
novērtētu sportistu pašefektivitāti, un SIAQ aptauja, lai noteiktu iztēles spējas. Papildus aptauju
izmantošanai tika reģistrēta sportistu vairāku beisbola sitienu izpilde un sportisti veica iztēles
attīstošus vingrinājumus. Iegūtie rezultāti norādīja, ka iztēles veiktie vingrinājumi paaugstināja
sportistu iztēles spējas, kā arī pozitīvi ietekmēja sportistu pašefektivitāti (Haight et al., 2020).
Pētnieki no Spānijas, Andu universitātes (Herrera-Velásquez, Gómez Maquet, 2020) veica
iztēles ietekmes izpēti attiecībā uz futbolistu pašpārliecinātību. Pētījuma ietvaros 17 sportisti
vecumā no 18 līdz 25 gadiem treniņu procesā iekļāva iztēles attīstošus treniņus. Lai novērtētu
iztēles spējas sportistiem, paralēli iztēles treniņiem sportisti atkāroti veica SIAQ aptaujas izpildi,
lai pētnieki varētu uzraudzīt un novērot izmaiņas sportistu iztēles spējās. Rezultātu analīze
atklāja, ka pētījuma beigās futbolistiem iztēles spējas bija krietni augstākā līmenī. Tāpat arī tika
noteikta pozitīva un cieša korelācija starp sportistu pašpārliecinātību un iztēles spējām (r=0,79,
p<0,05).
Anuar, Williams un Cumming (2017) veica pētījumu, kura mērķis bija noteikt emociju
regulācijas saistību ar sportistu iztēles spējām. Būtībā tika pētīts, vai sportistu emociju
regulācija spēj paredzēt uz treniņu darbību, uz sacensību darbību, uz mērķi, uz emocijām un uz
kompetenci orientētas iztēles spējas. Pētījuma rezultāti parādīja, ka sportisti, kas biežāk
pārvērtē savas emocijas, uzrāda arī augstākas iztēles spējas, un tika konstatēts, ka visciešākā
saikne pastāv starp emociju regulāciju un uz kompetenci orientētām iztēles spējām. Emociju
regulācija ietver arī piedzīvoto emociju uzturēšanu. Sportisti, kas spēj savas emocijas pārveidot,
spēj arī pārveidot iztēlē redzētos attēlus un scenārijus no negatīviem uz pozitīviem. Jo spēcīgāk
ir izteiktas negatīvās emocijas un sarežģītākā situācijā ir bijis sportists, jo dzīvīgāk viņš var
attēlot uz kompetenci orientētus attēlus savā iztēlē. Otra visciešākā saikne parādījās starp
emociju regulāciju un uz treniņu darbību orientētām iztēles spējām. Šo iztēles spēju saturam ir
raksturīgs izziņas raksturs, ko varētu skaidrot ar to, ka emociju regulācija ir saistīta ar atmiņām.
Nākamās ciešākās attiecības ar emociju regulāciju tika noteiktas uz emocijām orientētam iztēles
spējām. Kā autori skaidro, tad tas nav pārsteidzoši, ņemot vērā to, ka šīs iztēles spējas ir tiešā
veidā vērstas uz emociju pārveidošanu vai izmainīšanu caur iztēli un spēja regulēt emocijas arī
veicina emociju iekļaušanu iztēlē (Anuar et al., 2017). Anuar, Williams un Cumming (2017)
veica pētījumu, kurā tika pārbaudīts, vai PETTLEP iztēles modeļa elementi ir saistīti ar piecām
sportistu iztēles spējām (t. i., uz treniņu darbību, uz sacensību darbību, uz mērķi, uz emocijām
un uz kompetenci orientētām iztēles spējām). Kopumā pētījumā piedalījās 290 sportisti gan no
komandu, gan no individuālajiem sporta veidiem ar vidējo pieredzi sportā 9,46 gadi. Visi
pētījuma dalībnieki aizpildīja SIAQ aptauju un aptauju, kas tika speciāli izveidota paredzētajam
pētījumam, lai novērtētu, cik bieži sportisti iekļauj PETTLEP modeļa elementus iztēlē. Autori
uzsver, ka ir svarīgi sportistiem ar zemākām iztēles spējām iztēles laikā izmantot vairāk
“fiziskā” un “vides” PETTLEP modeļa elementus, lai palīdzētu viņiem attīstīt iztēles spējas.
Pētījuma rezultāti pierādīja, ka PETTLEP modeļa elementu iekļaušana iztēlē spēj pozitīvi
prognozēt visas piecas iztēles spējas (Anuar et al., 2017).
Pētnieki no Apvienotās Karalistes un ASV Shearer, Bruton, Short un Roderique-Davies
(2018) pavisam nesen veica izpēti par sakarībām starp miega kvalitāti un spēju ģenerēt dažādas
iztēles spējas. Iztēles spēju novērtēšana tika veikta ar SIAQ aptaujas palīdzību. Savukārt, lai
novērtētu miega kvalitāti, tika izmantots Pitsburgas miega kvalitātes indekss (Pittsburgh Sleep
Quality Index). Pētījuma izlasi veidoja 201 dažādu sporta veidu sportists gan no komandu, gan
individuālajiem sporta veidiem. Daudzi pētījumi ir pierādījuši, ka miega kvalitāte ir nozīmīgs
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faktors motorisko kustību apguvē, un pētījumi psiholoģijas zinātnē ir pierādījuši, ka miega
kvalitāte modulē tādas kognitīvās funkcijas kā uzmanību, motivāciju un atmiņas darbību. Šīs
funkcijas, kā zināms, arī lielā mērā ietekmē iztēles spējas. Minētā pētījuma rezultāti parādīja,
ka miega kvalitāte būtiski ietekmē vispārējās un specifiskās iztēles spēju indeksus, un pētnieku
secinājumi liecina, ka dažādi fizioloģiskie faktori ir saistīti ar individuālām atšķirībām sportistu
iztēles spējās. Pētījums apstiprina, ka, strādājot ar iztēli, jāņem vērā katra sportista individuālās
īpašības (Shearer et al., 2018).
Pārsvarā iepriekš veiktie pētījumi par iztēli sportā ir vērsti uz pieaugušajiem sportistiem.
Liela vērtība, ko iztēle spēj sniegt, ir palīdzēt sportistam vieglāk apgūt jaunas prasmes
(Weinberg, 2008). Šajā aspektā iztēle var lieliski noderēt ne tikai pieaugušajiem sportistiem,
bet arī bērniem un jauniešiem. Pētnieki Simonsmeier un Buecker (2017) veica pētījumu, kurā
tika vērsta uzmanība uz savstarpēju saistību starp iztēles izmantošanu, iztēles spējām un
sasniegumiem jauniešiem. Pētījumā piedalījās 80 sporta vingrotāji vecumā no 7 līdz 16 gadiem
ar vidējo pieredzi sportā 5,91 gads. Vingrotāji aizpildīja SIAQ aptauju, lai noteiktu un novērtētu
viņu iztēles spējas. Papildus tika aizpildīta arī SIAQ aptaujas versija – sportistu iztēles spēju
aptauja-bērniem (Sport Imagery Questionnaire-Children), kas ir speciāli konstruēta attiecībā
uz bērniem, un bez pielietotajām aptaujām tika vērtēti sportistu sacensību rezultāti. Iegūtie
rezultāti liecināja, ka iztēles izmantošanai un iztēles spējām ir nozīmīga savstarpējā saistība un
neatkarīgi no sportistu vecuma iztēles izmantošana un iztēles spējas ir veiksmīga snieguma
prognozētāji. Pat jaunajiem sportistiem pastāv ievērojama saistība starp iztēles izmantošanu un
iztēles spējām, tādēļ abas šīs psiholoģiskās prasmes ir jāattīsta jau pirmajos gados sportā
(Simonsmeier, Buecker, 2017).
SIAQ aptaujas izveidotājas Williams un Cumming izpētīja to, vai sportistu iztēles spējas
paredz viņu trauksmes intensitāti un virzienu un vai pašpārliecība ir šo attiecību starpnieks.
Kopā pētījumā piedalījās 250 sportisti, kas aizpildīja SIAQ aptauju, lai novērtētu uz treniņu
darbību, uz sacensību darbību, uz mērķi, uz emocijām un uz kompetenci orientētas iztēles
spējas. Papildus tam tika aizpildīta arī konkurētspējas trauksmes iezīmes aptauja-2 (Competitive
Trait Anxiety Inventory-2), lai izmērītu kognitīvās un somatiskās trauksmes intensitāti un
virzienu. Pētījuma rezultāti atklāja, ka tikai uz kompetenci un uz mērķi orientētas iztēles spējas
prognozē par pašpārliecinātības iezīmēm. Uz kompetenci un uz mērķi orientētas iztēles spējas
ir ļoti nozīmīgas pašpārliecības un trauksmes regulācijā. Tāpat autori apstiprina arī to, ka
sportisti, kas spēj labāk savā iztēlē attēlot sasniedzamos mērķus un labi pārvarēt sarežģītas
situācijas, spēj mazināt negatīvo iztēles ietekmi un aizstāt to ar pozitīviem scenārijiem
(Williams, Cumming, 2016).
SIAQ aptauja tiek plaši izmantota sporta psiholoģijas zinātnes pētījumos. Tas ir augsti
novērtēts un atzīts kā valīds un ticams iztēles spēju mērinstruments zinātnieku, pētnieku, sporta
psihologu, treneru un sporta speciālistu vidū. To ir viegli izmantot gan treneriem darbā ar
sportistiem, gan pētniekiem iztēles spēju izpētē. Pētījumos par iztēli lielākoties dominē
subjektīvie pašnovērtējuma testi, kā SIAQ, bet attīstoties izpratnei pat to aizvien vairāk rodas
nepieciešamība pēc alternatīviem mērīšanas veidiem, kas sniegtu vairāk un dziļāku informāciju.
Kā alternatīvi un noderīgi mērīšanas veidi gan iztēlei, gan fiziskajai pašefektivitātei var būt
datorizētas testu sistēmas. Viena no šādām testu sistēmām ir Vīnes testu sistēma, kas tiek ļoti
plaši izmantots sporta psiholoģijas pētījumos dažādu psiholoģisko rādītāju noteikšanai.
Vīnes testu sistēmas izmantošana sportistu novērtēšanā psiholoģiskajā sagatavošanā
Vīnes testu sistēma ir augsti vērtēts un atzīts kognitīvo aspektu mērinstruments sporta
zinātnē. Vīnes testu sistēmas pielietošanas iespējas sportā un veikta pētījumu analīze par
kognitīvajiem rādītājiem sportā, kā arī tiek analizētas telpiskās spējas iztēles kontekstā,
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attieksme pret darbu un tās komponenti (lēmumu pieņemšana, impulsivitāte pret refleksivitāti,
aspirācijas līmenis, vilšanās tolerance) fiziskās pašefektivitātes kontekstā.
Sporta psiholoģijas zinātnē lielākoties pētījumos dominē subjektīvi pašnovērtējuma
testi un aptaujas. Attīstoties izpratnei par psiholoģiskajām prasmēm sportā, aizvien vairāk rodas
nepieciešamība pēc alternatīvām mērīšanas metodēm. Šādas alternatīvas pašnovērtējuma
aptaujām var būt dažādi datorizētie testi, kas var papildināt informāciju par pētāmo problēmu.
Sporta psiholoģijā, lai izprastu sportistu iekšējos garīgos rādītājus, ir būtiski mērīt un noteikt
gan iekšējos procesus, gan dažādas uzvedības reakcijas (Baumeister, Vohs, Funder, 2007). Ja
trenerim rodas aizdomas, ka sportists cieš no spēcīga stresa, tad nevajadzētu paļauties tikai uz
kādu attiecīgu pašnovērtējuma aptauju, kas sniegtu informāciju par sportista stresa līmeni. Lai
noskaidrotu sportista stāvokli, vajadzētu arī veikt stresa reaktivitātes novērtējumus, kas sniegtu
objektīvus sportista stresa rādītājus. Tas pats attiecas arī uz jebkuru citu psiholoģisko problēmu
risināšanu. Šādā veidā treneris varēs gūt informāciju par sportista patieso stāvokli un palīdzēt
viņam pārvarēt šīs grūtības. Abas testēšanas formas izmantojot kopā, tiek gūts plašāks ieskats
par sportista psiholoģisko stāvokli. Šī pieeja, kad tiek izmantota pašnovērtējuma aptauja, kā
rādītāju subjektīvais mērinstruments, un datorizēts tests, kā rādītāju objektīvais mērinstruments,
ļauj pētniekam iegūt dziļāku izpratni par pētāmo problēmu un iegūt dažādus datus. Datorizētie
testi var papildināt un uzlabot pētījuma galvenās metodes, kas ir visnotaļ būtiski sporta
psiholoģijas pētniecībā. Aizvien vairāk pētnieku sāk atzīt, ka uz tehnoloģijām balstītiem
novērtējumiem ir liels potenciāls, lai izvērtētu tradicionālo mērīšanas metožu ierobežojumus
(Zhu, 2012). Ar datorizēto testu palīdzību pētnieki var izmērīt dažādas un pat sarežģītas
psiholoģiskās konstrukcijas, ko ne vienmēr ir iespējams izdarīt ar pašnovērtējuma aptaujām.
Datorizētos testus var pielietot, lai noteiktu sportistu kognitīvās spējas un psiholoģiskās
prasmes. Vīnes testu sistēma ir sportā zinātnē plaši pielietota datorizēta testu sistēma. Vīnes
testu sistēmu ir piemērots un uzticams instruments, kas sastāv no interaktīviem testiem, kur
katrs no tiem ir paredzēts sportistu psiholoģiskai novērtēšanai. Vīnes testu sistēma sniedz labi
izveidotu un psihometriski derīgu instrumentu talantu noteikšana, sportistu potenciāla
veicināšanai un treniņu plānu sagatavošanai sportā. Izmantojot to kopā ar citiem psiholoģijas
novērtēšanas rīkiem ir iespējams iegūt visaptverošu informāciju, kas ļauj iegūt objektīvu
novērtējumu. Treneri ar Vīnes testu sistēmas palīdzību var novērtēt savus perspektīvos
sportistus un viņu sniegumus, kā arī optimizēt attīstības procesus. Vīnes testu sistēma ir viegli
izmantojama dažādu pētījumu kontekstā, un to ir iespējams personalizēt katram sportistam, kas
tiek testēts. Ar šo testu palīdzību ir iespējams novērtēt un analizēt dažādas sportistiem svarīgs
psiholoģiskās un kognitīvās konstrukcijas no dažādiem aspektiem. Viena no būtiskākajām
priekšrocībām, ko sniedz Vīnes testu sistēmas ir tā, ka tiek nodrošināta derīga un uzticama
testēšanas procedūra (Schuhfried, 2013). Vīnes testu sistēma tiek plaši pielietota ne tikai
pētnieku, bet arī praktiķu vidū, lai veiktu psiholoģisko novērtēšanu dažādu sporta veidu
pārstāvjiem. Vācijas un Austrijas futbola sporta klubos un daudzu citu valstu augsta līmeņa
sporta komandās Vīnes testu sistēmas testi tiek pielietoti paralēli sportistu treniņu procesam gan
kā psiholoģisko rādītāju novērtēšanas instruments, gan arī kā treniņu papildlīdzeklis. Pētījumi,
kas veikti, izmantojot Vīnes testu sistēmu, līdz šim ir koncentrējušies uz faktoriem, kas atšķir
labākos sportistus no pārējiem, vienlaikus pētot arī tos parametrus, kas var ietekmēt sportistu
sniegumu un rezultātus.
Sporta psiholoģijas nozarē daudzos pētījumos Vīnes testu sistēma ir izmantota ar
nolūku, lai salīdzinātu dažādus psiholoģiskos aspektus starp sportistiem un nesportistiem.
Iegūtie rezultāti no šiem pētījumiem ir ļoti dažādi. Daudzi no tiem pierādīja, ka sportistiem ir
labāki rezultāti testos nekā nesportistiem, lai gan citos pētījumos tika secināts, ka starp abām
grupām atšķirības nepastāv. Piemēram, Zwierko, Osinski, Lubinski, Czepita un Florkiewicz
(2010) salīdzināja volejbolistu reakcijas laiku un perifēro redzi ar nesportistiem un atklāja
būtiskas atšķirības, kas parādīja, ka sportistiem ir ievērojami ātrāka signāla pārraide vizuālos
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ceļos, ātrāks reakcijas laiks un lielāks perifērās redzes lauks. Pētnieks Zwierko (2007) veica
pētījumu, kurā izmantoja PP (perifērās uztveres tests) testu no Vīnes testu sistēmas, ar mērķi
salīdzināt perifēro uztveri starp sportistiem, kas pārstāvēja handbola sporta veidu, un
nesportistiem. Pētījumā iegūtie rezultāti norādīja, ka abas grupas neatšķīrās pēc vizuālajām
funkcijām, kas saistās ar perifēro uztveres spēju mērījumiem. Toties handbolistiem bija
ievērojami īsāks reakcijas laiks uz stimuliem salīdzinājumā ar nesportistiem. Līdzīgi rezultāti
tika iegūti Baur, Müller, Hirschmüller, Huber un Mayer (2006) veiktajā pētījumā, kurā tika
salīdzināti astoņi elites autosacīkšu braucēji ar desmit fiziski aktīviem cilvēkiem. Pētījumā tika
izmantots RT (reakcijas tests) tests, kas mēra izvēles reakciju, un DT (stresa noturības tests)
tests, kas mēra reaktīvās spējas. Rezultāti norādīja, ka autosacīkšu braucēju reakcijas laiks ir
ievērojami mazāks nekā kontrolgrupas dalībniekiem, taču reaktīvās spējas abām grupām
neatšķīrās. Autori secināja, ka DT tests nav piemērots autosacīkšu sporta veida kontekstā un
autosacīkšu braucēju reaktīvo spēju novērtēšanai ir nepieciešams specifiskāks, pielāgotāks
mērīšanas instruments. Šāds secinājums norāda, ka Vīnes sistēmas testiem var būt atšķirīgi
rezultāti atkarībā no tā, cik tests ir piemērots konkrētajiem sporta veidiem.
Vīnes testu sistēma ir unikāls, objektīvs novērtēšanas rīks, kas spēj pētīt un sniegt
vērtējumu par sportistu dažādiem psiholoģiskajiem procesiem, piemēram, lēmumu
pieņemšanas efektivitāti un ātrumu, kvantitatīvo un kvalitatīvo uzmanību un koncentrēšanās
aspektiem. Nesen veiktajā pētījumā, kura mērķis bija izpētīt saistību starp veiklības rādītājiem
un uztveres un lēmuma pieņemšanas mehānismiem, sporta pētnieki Gokhan un Aktas (2019)
konstatēja, ka ir ļoti būtiski sportistu treniņu procesā iekļaut uzdevumus kognitīvo spēju
veicināšanai. Pētījumā piedalījās 17 basketbola sporta veida pārstāves. Lai noteiktu sportistu
uztveres un lēmumu pieņemšanas rādītājus, tika izmantoti VPT (vizuālās uztveres tests), RT,
RQST (atbildes kvalitātes un ātruma tests), SDET (ātruma un attāluma novērtēšanas tests) un
DPS-AVT (duālo procesu prasmju un redzes leņķa tests) testi no Vīnes testu sistēmas. Iegūtie
rezultāti norādīja, ka vizuālo stimulu izmantošana treniņos ar mērķi paaugstināt sportistu
veiklību pozitīvi veicina sportistu uztveri un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu sacensībās.
Iegūtie rezultāti norāda, ka sportistu sniegums ir atkarīgs no uztveres un lēmuma pieņemšanas
prasmēm, kā arī no labi attīstītām fiziskajām īpašībām. Lēmumu pieņemšanas kvalitātei var būt
izšķiroša loma, lai gūtu panākumus. Zinātnieki Dumitru, Chraif un Aniţei (2014) no Bukarestes
Universitātes Rumānijā veica pētījumu, kas tika vērsts uz iespējamo korelāciju starp redzes
atmiņu un sacensību motivāciju, personīgo mērķu motivāciju, aspirācijas un impulsivitātes
līmeņa izpēti. Lai noteiktu iepriekš minētos mainīgos, autori pielietoja VISGED (vizuālās
atmiņas tests) un AHA (attieksmes pret darbu tests) testus. Pētījuma rezultāti norādīja, ka pastāv
pozitīva korelācija starp impulsivitāti un precizitāti, kas liecina par to, ka tad, ja sportisti tiek
pienācīgi motivēti, palielinās koncentrēšanās, uzmanība un vispārējā kognitīvā aktivizācija. Tas
nodrošina sportistiem labāku reakcijas laiku uz stimuliem, tādēļ viņi ir vairāk gatavi reaģēt uz
tiem un sniegt precīzākas atbildes. Iegūtie rezultāti no vizuālās atmiņas testa norādīja, ka tie
korelē atšķirīgi starp sievietēm un vīriešiem. Vīriešiem ir pozitīva korelācija vizuālajai atmiņai
ar aspiracijas līmeni, bet sievietēm pozitīva korelācija vizuālajai atmiņai ir ar impulsivitāti.
Szwarc, Dolański un Wasielewski (2021) savā darbā veica psihomotorisko prasmju
novērtēšanu futbolistiem. Lai gūtu secinājumus par sportistu psihomotoriskajām prasmēm, tika
pielietots DT tests no Vīnes testu sistēmas. Pētījuma rezultāti norādīja, ka psihomotoriskās
spējas ieņem būtisku lomu sportistu panākumu sasniegšanā. Autori uzsver, ka tieši tādēļ
psihomotorisko prasmju pārbaude, izmantojot Vīnes testu sistēmu, var palīdzēt identificēt
talantus, it īpaši starp jaunākajiem sportistiem. Psihomotorisko spēju izpēti ir veikuši arī
zinātnieki Krawczyk un Bodasiński (2020), kur pētījuma mērķis bija noteikt, vai
psihomotorisko spēju līmenis diferencē handbola vārtsargu rīcību. Šā pētījuma kontekstā
psihomotorisko spēju līmeņa novērtēšanai tika izmantots RT tests un ZBA (laika/kustības
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paredzēšanas tests) tests no Vīnes testu sistēmas. Iegūtie rezultāti norādīja, ka psihomotorisko
spēju līmenis vārtsargu darbībās ir atšķirīgs.
Vīnes testu sistēma tiek plaši izmantota sporta psiholoģijas pētījumos ar mērķi salīdzināt
dažāda līmeņa sportistus. Daudzi pētījumi norāda, ka sportistu meistarības līmenis būtiski
ietekmē rādītājus Vīnes testu sistēmas testos. Sporta pētnieks Ong (2019) veica pētījumu ar
mērķi salīdzināt elites sportistu sasniegumu motivāciju pēc dzimuma, sporta veida un sportistu
līmeņa. Lai novērtētu sportistu sasniegumu motivāciju, tika izmantots OLMT (mērķa
sasnieguma motivācijas tests) tests no Vīnes testu sistēmas. Iegūtie rezultāti norādīja, ka pastāv
būtiskas atšķirības. Tika konstatēts, ka vīriešiem piemīt augstāka sasniegumu motivācija nekā
sievietēm, komandu sporta veidu sportistiem ir lielāka sasniegumu motivācija sacensību laikā,
nekā tā ir individuālo sporta veidu sportistiem, un augstāka līmeņa sportistiem ir augstāka
sasniegumu motivācijā, nekā tā ir zemāka līmeņa sportistiem. Pētnieks savā darbā norāda arī
to, ka šie secinājumi gan pētniekiem, gan sporta psiholoģijas praktiķiem var palīdzēt saprast,
kā dažādi faktori ietekmē sportistu sasniegumu motivāciju. Ir arī tādi pētījumi, kas tomēr
pierāda, ka sportistu rezultāti testos ir līdzīgi neatkarīgi no viņu meistarības un sasniegumiem
sportā. Gierczuk, Bujak, Rowinski un Dmitriyev (2012) veiktajā pētījumā tika salīdzināti
starptautiskās meistarklases taekvondo sportisti ar Polijas nacionālās izlases meistarklases
taekvondo sportistiem. Šajā pētījumā tika izmantots RT tests vienkāršās reakcijas noteikšanai,
DT tests komplicētas reakcijas noteikšanai, SIGNAL (signāla noteikšanas tests) tests telpiskās
orientēšanās noteikšanai un MLS (motorās veiktspējas tests) tests kustību savienošanas un
kustību biežuma noteikšanai. Pēc iegūtajiem rezultātiem autori secināja, ka nav būtiskas
atšķirības starp sportistiem vienkāršā reakcijas ātrumā, bet pastāv būtiskas atšķirības
komplicētās reakcijas rādītājos. Sadowski, Gierczuk, Miller, Cieslinski un Buszat (2012) savā
darbā izmatoja RT un DT testus, lai identificētu faktorus, ar ko atšķiras labākie taekvondo
sportisti no sportistiem, kam izcīnīt medaļas vēl nav izdevies. Taekvondo sportisti tika sadalīti
divās grupās atkarībā pēc izcīnītajām medaļām Polijas jauniešu čempionātā. Visiem sportistiem
tika novērtēta vienkāršā reakcija, izmantojot RT testu, un komplicētā reakcija, izmantojot DT
testu. Rezultāti norādīja, ka sportistiem, kam bija sasniegti augstāki rezultāti, bija ievērojami
ātrāks komplicētās reakcijas laiks. Citas būtiskas atšķirības netika konstatētas. Pētnieki Zisi,
Giannitsopoulou, Vassiliadou, Pollatou un Kioumourtzoglou (2009) veiktajā pētījumā secināja,
ka vairākos Vīnes testu sistēmas rādītājos nepastāv atšķirības starp augsta un zema līmeņa
mākslas vingrotājiem. Pētījumā piedalījās elites junioru sportisti, kas tika sadalīti trīs grupās,
attiecīgi – zema, vidēja un augsta līmeņa, pamatojoties uz viņu rezultātiem Grieķijas
Nacionālajā čempionātā. Vingrotāji tika novērtēti, izmantojot RT testu, DT testu, 2HAND
(koordinācijas tests) testu roku koordinācijas noteikšanai un MLS testu rokas pirkstu veiklības
noteikšanai. Iegūtie rezultāti norādīja, ka nevienā Vīnes testu sistēmas rādītājā nepastāvēja
būtiskas atšķirības starp grupām. Iegūtos rezultātus no iepriekš minētajiem pētījumiem var
izskaidrot ar to, ka attiecīgo sporta veidu prasības neatbilst izvēlētajiem Vīnes testu sistēmas
rādītājiem vai arī sportistu vecums, sagatavotības līmenis, pieredze sportā nav atbilstoša. Tādēļ
ir ļoti būtiski pārdomāt attiecīgā testa izvēli un pielietošanu konkrētā pētījuma kontekstā.
Ir arī tādi pētnieki, kas ir centušies salīdzināt dažādu sporta veidu sportistus kādos no
Vīnes testu sistēmas rādītājiem. Pandey, Acharya un Pandey (2020) pētīja un salīdzināja
koordināciju un proprioceptīvās spējas hokeja un futbola sportistu vidū. Šā pētījuma kontekstā
tika pielietots VTS tests no Vīnes testu sistēmas, lai noteiktu sportistu roku un acu koordināciju.
Pēc iegūtajiem rezultātiem tika secināts, ka roku un acu koordinācija hokejistiem ir ievērojami
augstāka nekā futbolistiem. Autori skaidro, ka tas ir iespējams spēļu rakstura dēļ. Futbolā
darbības vairāk tiek izpildītas ar kājām, savukārt hokejā spēlētāji darbības veic, apstrādājot ripu
ar nūjas palīdzību. Gierczuk un Ljach (2012) salīdzināja grieķu-romiešu cīkstoņus ar taekvondo
sportistiem, izmantojot četrus Vīnes testu sistēmas testus – RT testu vienkāršās reakcijas
noteikšanai, DT testu komplicētas reakcijas noteikšanai, SIGNAL testu telpiskās orientēšanās
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noteikšanai un MLS testu kustību savienošanas un kustību biežuma noteikšanai. Iegūtie
rezultāti norādīja, ka nepastāv atšķirības starp grieķu-romiešu cīkstoņiem un taekvondo
sportistiem, bet ar vienu izņēmumu no DT testa daļas, kur grieķu-romiešu cīkstoņu grupai ir
ievērojami mazāks nepareizo un izlaisto atbilžu skaits nekā taekvondo sportistu grupai.
Pētījuma autori secināja, ka līdzīgas sporta veidu prasības un treniņu stili varētu būt veicinājuši
to, ka abu grupas sportistiem ir līdzīgs psihometriskais profils. Polijā tika veikts vēl viens
pētījums, ko veica Johne, Poliszczuk, Poliszczuk, Dabrowska-Perzyna (2013), izmantojot savā
darbā RT testu, lai noskaidrotu, vai augsta līmeņa paukotājiem komplicētā reakcija ir augstākā
līmenī nekā zemāka līmeņa paukotājiem. Rezultāti norādīja, ka gan kognitīvās, gan motorās
reakcijas laiks augstākās čempionu klases paukotājiem ir ievērojami īsāks nekā pārējiem abu
grupu sportistiem.
Visai plaši sporta psiholoģijas pētījumos Vīnes sistēmas testi tiek izmantoti, lai noteikti
sportistu koncentrēšanās spējas. Viens no tiem ir nesen veiktais pētījums, kurā tika pētīta jauno
futbolistu uzmanības un taktiskās uzvedības efektivitātes saistība. Pētījuma rezultāti liecināja
par to, ka uzmanība tiek pozitīvi saistīta ar sportistu taktiskās uzvedības efektivitāti. Augsts
uzmanības līmenis un spēcīgas koncentrēšanās spējas ļauj sportistiem izpildīt efektīvākas
taktiskās darbības sacensību apstākļos (de Andrade, González-Víllora, Casanova, Teoldo,
2020). Zinātniskajā literatūrā ir norādīts, ka Vīnes testu sistēma var būt noderīgs mērīšanas
instruments dažādu sportistu psiholoģisko un kognitīvo spēju novērtēšanai. Lielākoties Vīnes
testu sistēma tiek izmantota pētniecībā, lai salīdzinātu sportistus un nesportistus, salīdzinātu
dažāda līmeņa sportistus un, lai salīdzinātu dažādu sporta veidu sportistus. To izmanto arī
tamdēļ, lai novērtētu noteiktu faktoru ietekmi uz sportistu psiholoģisko un kognitīvo sniegumu.
Ir pierādīts, ka Vīnes testu sistēma ir uzticams un derīgs mērinstruments.
Zinātniskās literatūras analīze liecina, ka iztēle un tās spēju izpausmes formas ir lielā
mērā atkarīgas no sportistu telpiskajām spējām. Telpisko spēju mērījumi var sniegt dziļāku
ieskatu, izpratni un objektīvus rādītājus par sportistu iztēles līmeni. Savukārt fiziskā
pašefektivitātes ir saistīta ar sporta psiholoģijā labi zināmu terminu – attieksmi pret darbu.
Attieksmes pret darbu rādītāju noteikšana var sniegt objektīvus mērījumus par sportistu fizisko
pašefektivitāti. Telpisko spēju pētījumu aizsākumi ir meklējami 20. gadsimta sākumā, kad
telpiskajām spējām tika ierosināts “praktiskais” vai “mehāniskais” faktors, kas izrietēja no
Spīrmena vispārējā intelekta faktora. Tikai vēlāk telpiskās spējas tika samazinātas līdz diviem
galvenajiem faktoriem – telpiskā orientēšanās un telpiskā vizualizācija (Michael, Guilford,
Fruchter, Zimmerman, 1957). Pie šiem faktoriem pieturas arī jaunākajos pētījumos, kas skar
telpiskās spējas. Apsverot telpisko spēju nozīmīgo lomu sportā un iztēlē, ir svarīgi, lai būtu
uzticami mērījumi. Primārais faktors, ko mēra 3D tests, ir telpiskās spējas, kā to ir definējis
Thurstone (1938) primāro garīgo spēju teorijā (Bratfisch, Hangman, Egle, 2014). Thurstone
(1938) izvirzīja hipotēzi, ka intelekta pamatā ir vairāki grupu faktori, kas ir primārās
intelektuālās spējas – telpiskās spējas, apstrādes ātrums, skaitļošanas spēja, verbālā izpratne,
atmiņa, verbālais raitums un induktīvā spriešana. Telpisko spēju faktors aptver plašu spektru
un ietver vairākus apakšfaktorus, kā telpisko uztveri, telpisko vizualizāciju, garīgo rotāciju,
telpiskās attiecības un telpisko orientēšanos. Šobrīd sporta psiholoģijas pētījumos par
telpiskajām spējām uzmanība tiek vērsta uz telpisko vizualizācijas spējām. McGee (1979) ir
klasificējis telpisko spēju sastāvdaļas:
• spēja iedomāties kustības trīs dimensijās un manipulēt ar objektiem iztēlē;
• spēja vizualizēt dažādas konfigurācijas, kurās notiek kustība starp tās daļām;
• spēja sev iztēlē attēlot objektu rotāciju un to relatīvās stāvokļa izmaiņas telpā;
• spēja manipulēt un/vai pārveidot telpisko objektu citā izkārtojumā (Ryu, Chong, Song,
2007).
Šo telpisko spēju sastāvdaļām ir saskatāmas līdzīgas raksturojošās iezīmes kādas tās ir
iztēlei. Būtībā iepriekš minētās spējas ir būtiskas arī, lai veidotu dažāda satura iztēli. Telpiskās
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spējas ir kognitīvs process, kas būtiski ietekmē dažādus dzīves aspektus. Telpisko spēju pamats
ir vizuālā uztvere. Telpiskās spējas veido noturīgas izmaiņas smadzeņu neironos. Smadzeņu
morfoloģiskās izmaiņas veic daudzi faktori, tostarp arī sports un dažādi vingrinājumi (Nakata,
Yoshie, Miura, Kudo, 2010). Vizuālā uztvere veido telpisko spēju pamatu un tā tiek definēta kā
spēja uztvert krāsu, formu, izmēru, virzienu, līnijas, attālumu, kustību, ātrumu, spilgtumu un
kontrastu, kas pakāpeniski attīstās augstākā līmenī – telpiskās uztveres spēju līmenī (Bratfisch,
Hangman, Egle, 2014).
Pētījumos tiek skaidri nošķirti divi plaši telpiskās uztveres spēju grupas faktori:
vizualizācija un telpiskās attiecības, un telpiskā orientēšanās. Bratfisch, Hangman un Egle
(2014) skaidro, ka pētījumi par intelekta hierarhisko struktūru parasti norāda, ka vizualizācijas
faktors un vispārējo spēju faktors ir ar lielāku svaru nekā visi pārējie grupas faktori. Iemesls
tam var būt, ka šie abi faktori pēc būtības ir ļoti līdzīgi un to bieži vien nevar atšķirt. Tas ir
izskaidrojams arī ar to, ka daudzos testos, kas mēra šos faktorus, izvirzītos uzdevumus var
loģiski atrisināt tie respondenti, kuru iztēles spējas ir vājākas, lai gan respondenti, kam ir labas
iztēles spējas, šīs problēmas atrisina daudz ātrāk. Telpiskās spējas ietekmē indivīda spēja savās
domās veidot jaunas figūras no jau esošas formas komponentiem. Šīs spējas ir iespējams noteikt
ar testiem, kuros tiek izmantoti vienkārši stimuli uz kuriem ir nepieciešama ātra reakcija. Tāpat
arī telpisko uztveri būtiski ietekmē spēja ātri identificēt nepilnīgus vai sagrozītus attēlus un
spēja atpazīt attiecības starp objektiem, piemēram, spēja atšķirt kreiso un labo pusi. Bez iepriekš
minētajiem faktoriem telpisko uztveri ietekmē arī telpiskā skenēšana (plānošanas ātrums, spēja
vizuāli noteikt pareizo ceļu), vizuālā atmiņa (spēja atpazīt iepriekš parādītu attēlu vai
ģeometrisko figūru) un uztveres ātrums. Telpiskās uztveres būtisks ietekmējošs faktors ir
indivīda spēja integrēt vizuālos stimulus, lai veidotu vienu veselumu. Uzskaitīto apakšfaktoru
skaits apstiprina apgalvojumu, ka telpiskās spējas aptver plašu intelektuālo spēju spektru
(Bratfisch, Hangman, Egle, 2014). Testi, kas mēra telpisko uztveri, sniedz svarīgu informāciju
par respondentu, kuru būtu grūti iegūt, izmantojot citus kognitīvos testus.
Literatūrā ir daudz un dažādas definīcijas un modeļi, kas skaidro telpisko spēju būtību,
taču veiktie pētījumi ir norādījuši, ka telpiskās spējas var iedalīt trīs atšķirīgās formās, t. i.,
telpiskā vizualizācija (manipulēšana ar objektiem divās un trīs dimensijās), telpiskā
orientēšanās (savas pašreizējās atrašanās vietas un vienkāršu figūru atrašanās vietas
apzināšanas komponentiem, kas savstarpēji saistīti) un telpiskā uztvere (Bergqvist, 2015).
Pētnieki Linn un Petersen (1985) savā darbā arī uzsver, ka telpiskās spējas iedalās šajās trīs
formās. Pēc viņu domām, telpiskā uztvere ir telpiska spēja, kas prasa indivīdam noteikt telpiskās
attiecības starp objektiem attiecībā pret sava ķermeņa orientāciju, neņemot vērtā traucējošu
informāciju. Laba telpiskā uztvere sastāv no spējas domāt vairākās dimensijās, konstruēt un
manipulēt ar iztēles attēliem un strukturēt mentālās operācijas, risinot sarežģītas problēmas. Šīs
raksturojošās spējas ir iespējams noteikt un izmērīt. Telpisko uztveres testi ne tikai nodrošina
šo spēju mērījumus, bet tie sniedz informāciju arī par to, kā kognitīvie uzdevumi tiek risināti
kopumā. Tās trūkums var izraisīt dažādas problēmas, jo telpiskā uztvere ietver ne tikai grūtības
uztvert un izprast telpiskās attiecības, kas var apgrūtināt orientēšanos vidē un vizuālās
informācijas uzņemšanu, bet arī problēmas ar laika uztveri un kustību orientāciju. Telpiskā
vizualizācija šajā kontekstā tiek dēvēta par spēju garīgi pagriezt un manipulēt ar objektiem sev
iztēlē. Telpiskā uztvere un telpiskā vizualizācija ir telpiskās orientēšanās daļa. Telpiskā
orientēšanās tiek raksturota kā spēja saglabāt telpisko orientāciju attiecībā pret pašreizējo
atrašanās vietu. Tā ir intelektuālās kapacitātes aspekts, kas ir spēja uztvert un garīgi manipulēt
ar figūrām dažādās dimensijās, sakārtojot domas un balstoties uz iztēli. Pētnieki telpisko spēju
kontekstā vizualizāciju ir iedalījuši mentālās rotācijas spējā un telpiskās vizualizācijas spējā.
Šie komponenti ir savstarpēji saistīti (Bergqvist, 2015; Kaufman, 2007). Telpiskā orientēšanās
kā kognitīvā funkcija ir daļa no kognitīvās uztveres (Cappa, Ciccarelli, Baldonero, Martelli,
Silveri, 2014). Šo spēju izmanto, lai atrastu sevi attiecīgajā atskaites punktā. Orientēšanās
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prasmes ietver kustību implikāciju un informāciju par apkārtni (Coluccia, Louse, 2004).
Telpiskā orientēšanās ir saistīta ar vizuālo uztveri. Citur telpiskā orientēšanās tiek skaidrota arī
kā spēja veidot un izmantot kognitīvās kartes, kas ir sarežģītas vides mentāls attēlojums, kura
pamatā ir vides orientieri un telpiskās attiecības (Bergqvist, 2015).
Linn un Petersen (1985) min, ka telpiskās spējas ietver arī iepriekš minēto mentālās
rotācijas faktoru. Mentālā rotācija ir spēja ātri un precīzi savā prātā pagriezt objektus un
iedomāties kustību divdimensiju vai trīsdimensiju telpā, neapjukt telpiskās konfigurācijas
mainītajā orientācijā (Risma, 2013; Voyer, Voyer, Bryden, 1995). Mentālās rotācijas testi to
dalībniekiem parasti veido stimulu mentālajā iztēlē, lai domās attiecīgo objektu pārvietotu vai
rotētu. Pētījumi, kas veikti neiropsiholoģijā un mentālās iztēles izpētē, ir snieguši pierādījumus
par iztēles saistību ar garīgās rotācijas spējām. Telpiskās spējas palīdz izprast kopainu, saskatīt
saistības un atdalīt svarīgus faktorus no nesvarīgiem.
Sportā, lai sasniegtu augstus rezultātus, sportistam ir jāīsteno viss savs gan garīgais, gan
fiziskais potenciāls. Psiholoģiskā sagatavošanās un izteikta motorika ir katra sporta veida
veiksmes sastāvdaļa. Kognitīvie procesi ir būtiski optimālai sportiskai veiktspējai. Ir svarīgi, lai
sportisti un treneri labi pārzinātu sportista iespējas un viņu garīgās īpatnības. Spence un Feng
(2010) uzsver, ka telpiskās spējas ir ļoti būtiskas, lai sportists būtu spējīgs uztvert, izprast un
orientēties apkārtējā vidē, kā arī, lai spētu iztēlē radīt dažādu objektu attēlus un manipulēt ar
tiem. Šajā aspektā telpiskās spējas var raksturot kā spēju attēlot, pārveidot un ģenerēt
informāciju. Telpiskās spējas ir svarīga intelektuālo spēju sastāvdaļa (Kaufman, 2007).
Sportistam ir būtiski izmantot visu savu gan fizisko, gan garīgo potenciālu, lai sasniegtu
augstus rezultātus sportā. Spēcīga psiholoģiskā sagatavotība var palīdzēt sasniegt pēc iespējas
augstākus sasniegumus. Kognitīvie procesi ir svarīgi optimālai sportistu veiktspējai gan
sacensībās, gan treniņos (Sanchez-Lopez, Fernandez, Silva-Pereyra, Martinez Mesa, Di Russo,
2014). Veiktie pētījumi pierāda, ka starp sportistu garīgajiem procesiem un veiktspēju pastāv
savstarpēja saistība (Vickers, Williams, 2017; Rothlin, Birrer, Horvath, Grosse Holtforth,
2016). Treneriem ir būtiski labi pārzināt savu sportistu spējas un viņu psiholoģiskās īpatnības.
Šie aspekti ir jāņem vērtā plānojot treniņu procesu. Tas var palīdzēt sportistu veiktspējas un
sasniegumu sekmēšanā. Visos sporta veidos augstai veiktspējai nepieciešama laba telpiskā
orientēšanās.
Telpiskā iztēle ir zināms termins telpisko spēju uzdevumos, kas ietver sarežģītākas
manipulācijas ar telpisku informāciju. Šie uzdevumi ietver telpiskās uztveres un garīgās
rotācijas procesus (Linn, Petersen, 1985). Telpiskā iztēle tiek raksturota kā spēja garīgi
manipulēt ar visu telpisko konfigurāciju. Piemērs var būt objektu attēlu manipulēšana,
pagriešana vai apgriešana (Prieto, Velasco, 2010). Telpisko iztēli var iedalīt vairākos faktoros,
un divi no visbūtiskākajiem faktoriem ir vizualizācijas un telpiskās rotācijas faktori. Vīnes testu
sistēmas 3D testa pielietošana sniedz objektīvu mērījumu par indivīda telpisko orientēšanos.
Telpiskās spējas ir cieši saistītas ar iztēli, ko apstiprina zinātniskās literatūras avoti un veiktie
pētījumi. Telpiskās orientēšanās spējas raksturo vizuālā uztvere. Lai indivīds sev domās spētu
manipulēt ar dažādiem priekšmetiem, ir nepieciešamas augstas iztēles spējas, un iztēles spēju
viens no raksturojošajiem komponentiem ir spēja savās domās manipulēt ar dažādām
situācijām, ainām.
Zinātniskajos pētījumos fiziskās pašefektivitātes fenomens tiek analizēts arī “attieksmes
pret darbu” kontekstā. “Attieksme pret darbu” ir termins, kas bieži tiek minēts attīstības un
izglītības psiholoģijā. Tas raksturo indivīda ar darbu un saskarsmi saistīto uzvedību pret darba
izpildi. Attieksme pret darbu ir saistīta ar jēdzienu kognitīvais stils, kas apraksta informācijas
apstrādes īpatnības un procesu starpindividuālos variantus (Kubinger, Ebenhoh, 2019).
Attieksme pret darbu raksturo indivīda ar darbu saistīto uzvedību. Attieksmes pret darbu testa
akumulators ir datorizēta procedūra. Visbiežāk sastopamie termini, kas saistīti ar šo kognitīvo
stilu,
ir
termini
“impulsivitāte”
un
“refleksivitāte”.
AHA
tests
mēra
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impulsivitātes/refleksivitātes kognitīvo stilu. Cilvēkiem ir raksturīgi parādīt noteiktas iezīmes,
kas attiecas uz refleksivitāti un impulsivitāti. Impulsivitātes pret refleksivitātes kognitīvais stils
tiek uzskatīts par problēmu risināšanas un domāšanas stilu. Tas raksturo veidu, kā indivīds
apstrādā informāciju dažādās situācijās. Šis kognitīvais stils raksturo indivīda vēlmi rast
problēmas risinājumu, ja ir iespējamas vairākas alternatīvas un nav skaidrības par to, kā būtu
pareizāk rīkoties (Kagan, Rosman, Day, Albert, Phillips, 1964). Impulsīvi lēmums tiek
pieņemts ļoti ātri un bez raizēm par to. Savukārt refleksīvi lēmumi tiek pieņemti daudz rūpīgāk,
līdz ar to tas prasa krietni vien vairāk laika (Kagan, 1966).
AHA izmantotā pieeja ir balstīta uz motivācijas psiholoģiju un koncentrējas uz
sasniegumu motivācijas, tiekšanās līmeņa un vilšanās tolerances konstrukcijām. Testā
izmantotās sasniegumu motivācijas konstrukcijas balstās uz McClelland (1961) definīciju, kurā
sasniegumu motivāciju definē kā virzītājspēku darīt kaut ko un kā rūpes par izcilības standartu.
Sasniegumu motivācija sporta psiholoģijas zinātnē tiek pētīta jau daudzus gadus. Autori, kas
savos darbos koncentrējas uz sasniegumu motivāciju sportā bieži min, ka to ietekmē faktori,
kas ir “cerība uz veiksmi” un “bailes no neveiksmes” (Kubinger, Ebenhoh, 2019). Atkinson un
Feather (1966) apgalvo, ka sasniegumu motivācija ir raksturojama kā velme gūt panākumus un
šī velme tiek uztverta kā stimuls tiekties pēc panākumiem un kā stimuls izvairīties no
neveiksmes. Tāpat arī Steinmayr un Spinath (2009) apgalvo, ka sasniegumu motivācija ir
emocionāla konflikta rezultāts starp cerībām uz panākumiem un vēlmi izvairīties no
neveiksmes. Pamatojoties uz iepriekš minēto, var apgalvot, ka sasniegumu motivācija nosaka
cilvēkā esošas divas tendences, proti, tieksmi tuvoties panākumiem un tendenci izvairīties no
neveiksmes (Singh, 2011). Cerību uz panākumiem var interpretēt kā indivīda pozitīvas
emocijas un pārliecību par panākumu gūšanu (Smith, 2015). Bailes no neveiksmes ir cieši
saistītas ar negatīvām emocijām. Bailes no neveiksmes ir sasniegumu motīvs, kas rada trauksmi
un bailes (Conroy, 2004). Abu šo divu tendenču pastāvēšana rada sasniegumu motivāciju.
Sasniegumu motivācijas aspekti ir izaicinājuma līmenis, ko indivīds pats sev izvirza, piemēram,
attiecībā uz izpildījumu, uz ko tiecas, un noturību, ar kādu mērķis tiek sasniegts, saskaroties ar
ārēju un iekšēju pretestību (Atkinson, Feather, 1966).
Vilšanās tolerance ir spēja pārvarēt šķēršļus un izturēt stresa situācijas. Tā ir spēja
paciest neveiksmes un nezaudēt motivāciju mērķa sasniegšanai, piedzīvojot zaudējumu,
traumas vai citus negatīvus notikumus (Bouman, 2017). Vilšanās tolerance netiek mērīta ne ar
anketēšanas metodi, ne īpaši izstrādātiem testiem, un vienīgā iespēja ir praktiska eksperimentāla
pieeja, kas izraisītu respondenta neapmierinātību. AHA tests var noteikt respondenta
neapmierinātības toleranci, kas ir attiecināma uz konkrēto sniegumu, proti, attiecības starp
veiktspējas līmeni un aspirācijas līmeni (Kubinger, Ebenhoh, 2019).
AHA testā ietilpst objektīvs testa elements, kas novērtē dažādas personības dimensijas,
veicot vienkāršus uzdevumus. AHA subtestu galvenokārt pielieto personāla psiholoģijas,
izglītības psiholoģijas un sporta psiholoģijas jomās. AHA tests nodrošina objektīvus testus, lai
izpētītu gan kognitīvā stila impulsivitāti/refleksivitāti, gan aspirācijas līmeni, sasniegumu
motivāciju un vilšanās tolerances motivācijas konstrukcijas. AHA tests sastāv no trīs
subtestiem. Pirmais no tiem ir “Virsmu salīdzināšana”, ar ko tiek novērtēta respondenta
impulsivitāte/refleksivitāte. Šajā subtestā respondentam tiek piedāvātas divas neregulāras
formas figūras. Respondentam ir jāizlemj, kurai no tām ir lielāks laukums, izvēloties vienu no
trīs iespējamām atbildēm (“pa labi”, “pa kreisi” vai “nevaru izlemt”). Otrais subtests ir
“Kodēšanas simboli”, kas nosaka respondenta aspirācijas līmeni un vilšanās toleranci. Šajā
subtestā respondentam dotie simboli ir jāpiešķir abstraktām figūrām saskaņā ar norādīto
taustiņu. Trešais subtests ir “Figūru nošķiršana”, kas nosaka respondenta sasniegumu
motivāciju. Respondentiem šajā subtestā tiek lūgts norādīt, kura figūra simbolu rindā neiederas.
Subtesta “Virsmu salīdzināšana” rezultāti tiek aprēķināti pēc trīs kritērijiem – precizitātes,
izlēmības un impulsivitātes/refleksivitātes. Subtesta “Kodēšanas simboli” rezultāti nosaka
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veiktspējas līmeni, aspirācijas līmeni, vilšanās toleranci, maksimālās veiktspējas laiku un mērķa
neatbilstību. Trešais subtests “Figūru nošķiršana” sniedz rezultātu par sasniegumu motivāciju
(Kubinger, Ebenhoh, 2019).
Vīnes testu sistēmas AHA tests tiek plaši izmantots dažādās zinātnes nozarēs, lai
noteiktu indivīdu attieksmi pret darbu. Arī AHA tests sniedz objektīvus mērījums. Šī testa
subtesti nosaka vairākus mainīgos – izlēmību (lēmumu pieņemšanu), aspirācijas līmeni,
impulsivitāti pret refleksivitāti un vilšanās toleranci. Šie mainīgie ir cieši saistīti ar fizisko
pašefektivitāti sportā, un tie ir būtiski sportistu personības faktori, kas palīdz sportistiem īstenot
gan savu fizisko, gan garīgo potenciālu, sasniedzot maksimāli augstus rezultātus.
Viena no vissvarīgākajām kognitīvajām sastāvdaļām sportā ir lēmumu pieņemšana.
Sports ir ļoti dinamiska vide, kurā sportistam ir jāspēj ātri un adekvāti reaģēt uz apkārt
notiekošo. Lai sasniegtu augstus rezultātus, sportistiem ir ne tikai jāīsteno veiksmīga fizisko
prasmju izpilde, bet arī precīzu lēmumu pieņemšana. Sportistu sniegums un panākumi lielā
mērā ir atkarīgi no sacensību darbībā pieņemtajiem lēmumiem. Lai gūtu panākumus sacensībās,
sportistam ir jāpārskata visi veiksmes faktori, lai pieņemtu labāko lēmumu. Šajā kontekstā
veiksmīgu lēmumu pieņemšana sacensībās var nodrošināt sportistu ar uzvaru. Lēmumu
pieņemšana sportā tiek raksturota kā intelektuāls process, kura rezultātā tiek izvēlēta pārliecība
vai darbības virziens starp vairākām dažādām iespējām. Var uzskatīt, ka lēmumu pieņemšana
ir kā virzītājspēks un tā ir būtiska sastāvdaļa no jebkuras darbības īstenošanas (Kaya, 2014).
Iepriekšējā pieredze un zināšanas ir būtiska lēmumu pieņemšanas sastāvdaļa. Balstoties uz
pieredzi un zināšanām, sportisti var pieņemt efektīvu lēmumu (Cotterill, Discombe, 2016;
Berry, Abernethy, Côté, 2008). Lēmumu pieņemšana ir viena no procesa vadības galvenajām
darbībām. Tā ir liela daļa no jebkura īstenošanas procesa.
Sportistu lēmumu pieņemšanas ātrums, kvalitāte un efektivitāte ir atkarīga no viņu
fiziskās pašefektivitātes. Lēmumu pieņemšana sportā ir ļoti būtiska, it sevišķi sporta veidos, kur
ir ļoti dinamiska vide. Piemēram, komandu sporta veidos sportistam ir nepieciešama patstāvīga
pāreja no vienas pozīcijas uz otru, un šī iemesla dēļ lēmumus ir nepieciešams pieņem ļoti ātri
un precīzi. Par sportistu lēmumu pieņemšanu var spriest pēc lēmumu kvalitātes. Par lēmuma
kvalitāti norāda panākumi, kas izriet no pieņemtā lēmuma. Lēmumu pieņemšanu var arī izvērtēt
pēc lēmuma izpildes laika un pieņemtā lēmuma efektivitātes uz ko norāda sportista pārliecība
par pieņemto lēmumu. Sportistiem ir nemitīgi jāpieņem svarīgi lēmumi vien pāris sekunžu
laikā. Ja sportistam nav augsti attīstītas lēmumu pieņemšanas prasmes, tad tas var radīt papildus
psiholoģisko spiedienu, kas var atstāt negatīvas sekas uz izpildījumu (Hepler, Feltz, 2012).
Pētniekiem un sporta treneriem ir būtiski izprast lēmumu pieņemšanas procesu. Pastāv
vairākas teorijas un uzskati, kas sniedz skaidrojumu par lēmumu pieņemšanu un to ietekmi
sportā. Viena no tām ir klasisko lēmumu pieņemšanas teorija, kas nosaka, ka lēmumu
pieņemšana var būt sekmīga tikai ar racionālu izvērtēšanu. Šajā teorijā tiek uzsvērts, ka lēmumu
pieņemšana ietver darbību izvēli, ņemot vērā konkrēto mērķi. Lēmumu pieņemšanas mērķis ir
optimizēt sasniegumus un izmantot pieejamo informāciju, lai sasniegtu vēlamo rezultātu
(Gutnik, Hakimzada, Yoskowitz, Patel, 2006). Naturālistiskais lēmumu pieņemšanas modelis
nosaka lēmumu pieņemšanas procesu, kurā tiek ņemta vērā laika faktoru, t. i., ka situācijā, kas
pakļauta laikam, sekmīgs lēmums tiek pieņemts, balstoties uz novērtēšanu un uzdevumam
izvirzīto lēmumu pieņemšanas kritēriju izpildi. Ekoloģiskā lēmumu pieņemšanas teorija uzsver,
ka lēmumi pieņemšana nav tikai kognitīvo procesu rezultāts. Šajā teorijā tiek pieņemts uzskats,
ka lēmumi tiek pieņemti spontāni un atkarībā no uzdevumu un vides ierobežojumiem. Katra
sportista lēmumu pieņemšanas efektivitāte ir atkarīga no iegūtās informācijas un kustību
atbilstības tai (Cotterill, Discombe, 2016). Iepriekš minētās lēmumu pieņemšanas teorijas
skaidro lēmumu pieņemšanas daudzveidību sportā. Veiksmīgu lēmumu pieņemšanu palīdz
nodrošināt fiziskā pašefektivitāte. Saistība starp lēmumu pieņemšanu un pašefektivitāti ir
acīmredzama. Lēmumu pieņemšana būs efektīva un veiksmīga, ja sportists būs pārliecināts par
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savām spējām veikt iecerēto uzdevumu un darbības. Cotterill un Discombe (2016) savos darbos
uzsver zināšanu un iepriekšējās pieredzes nozīmīgumu lēmumu pieņemšanā. Abi šie faktori
nodrošina sportista sagatavošanos veicamās darbības izpildījumam. Augsta pašefektivitāte
pozitīvi korelē ar lēmumu pieņemšanas ātrumu, precizitāti un pārliecību. Savukārt veiksmīga
lēmumu pieņemšana tiek nodrošināta, izmantojot pašefektivitātes avotus (kas minēti Bandura
pašefektivitātes teorijā) (Hepler, Feltz, 2012). Piemēram, ja kalnu slēpotājs iepriekš būtu
veiksmīgi veicis slēpošanas trasi, viņa pašefektivitātes līmenis paaugstinātos, kas paaugstinās
arī sportista lēmumu pieņemšanas ātrumu, kvalitāti un efektivitāti.
Lēmumu pieņemšana un fiziskā pašefektivitāte ir svarīgi faktori sportistu sasniegumos.
Gan lēmumu pieņemšana, gan fiziskā pašefektivitāte var paredzēt sportistu sniegumu.
Labākajiem sportistiem piemīt prasme zināt, ko un kurā brīdī darīt, un pašefektīvi sportisti spēj
ātri pieņemt lēmumus, kas ir efektīvi un ir atbilstoši situācijai. Arī lēmumu pieņemšanu var
attīstīt ar dažādiem vingrinājumiem un paņēmieniem.
Fizisko pašefektivitāti raksturo arī sportistu impulsivitāte un refleksivitāte. Sportā ir
nepieciešams, lai sportisti nepārtraukti izmantotu sarežģītus kognitīvos procesus. Kognitīvajā
psiholoģijā impulsivitāti raksturo refleksīvās kontroles neesamība, kas izraisa kļūdas izpildes
situācijās (Dalley, Everitt, Robbins, 2011; Smith, Wallace, Dang, Aarts, Jagust, D’Esposito,
Boettiger, 2016). Impulsivitāte ir sarežģīta konstrukcija. Impulsīvi sportisti mēdz rīkoties,
neņemot vērā savas uzvedības sekas, kas var ietvert fiziska, emocionāla un sociāla kaitējuma
nodarīšanu sev vai citiem. Impulsīva uzvedība bieži var būt kā līdzeklis trauksmainu emociju
regulēšanai. Impulsivitāte pētījumos tiek uzskatīta arī kā iekšējais spēks, kas ģenerē personas
aktivizāciju, ir vērsta uz kontroles zaudēšanu un ar grūtībām var pārvaldīt impulsus, kas izriet
no šādas aktivizācijas (Bari, Robbins, 2013). Uzskatus un prasmes, kas saistītas ar impulsu
pašregulāciju un kontroli atkarībā no darbības, nosaka impulsu interpretācija. Šis impulss var
tikt interpretēts kā šķērslis, kas sportistam var izraisīt dusmas, trauksmi vai bailes, vai arī var
tikt interpretēts kā pastiprinājums, kas izraisītu sensācijas stimulu (Stoeber, Corr, 2015).
Sportistiem ir jāapzinās šīs pretrunas, lai viņi varētu sevi apmācīt un pašpārliecināti, efektīvi
tikt galā ar situāciju, kas rodas iekšējā konfliktā.
Sportā funkcionālajai impulsivitātei nepieciešamas augstas koncentrēšanās spējas un
atbilstošas pašregulācijas prasmes, lai panāktu lielāku efektivitāti un ātru lēmumu pieņemšanu
(Cook, Griffiths, Pontes, 2020). Impulsivitāte sportā ir cieši saistīta ar tendencēm pārmērīgi
novērtēt bažas par izpildes kļūdām, pašnovērtējumu, nenoteiktības izjūtu. Sporta kontekstā
impulsivitātes īpašības, piemēram, reaktivitāte, dusmas, agresija, bieži vien ir nozīmīgas un
funkcionālas sportista veiktspējā. Sportisti, kas ir impulsīvi, parasti vairāk iesaistās sporta
veidos, kuros ir eksplozīvas kustības un fiziskais riska faktors. Šādā sporta vidē sportistu
impulsivitāte palīdz sasniegt veiksmīgu rezultātu. Sportistu treniņu process un darbību
daudzkārtējā atkārtošana ir vērsta uz to, lai sportisti būtu gatavi reaģēt un veikt attiecīgo darbību
bez domāšanas. Daudzi sportisti cenšas panākt tādu psiholoģisko stāvokli, kurā darbības un
domas ir apvienotas un sportists vairs neapzinās savus pieņemtos lēmumus. Sportistam ir
svarīgi koncentrēties uz atbilstošiem faktoriem un ir jāspēj ātri nomainīt uzmanības fokusu no
vienas lietas uz otru, jo sporta sacensībās bieži vien lēmums jāpieņem limitētā laika periodā un
uz apkārtējiem stimuliem ir jāreaģē ātri, kas arī raksturo impulsivitātes būtisko lomu. Kad laika
limits sāk beigties, sportistam ir jāspēj ātri reaģēt, neņemot vērtā visas iespējamās sekas, un
jāuzticas savām spējām, ka viņš spēs izpildīt veicamo darbību. Lai gūtu panākumus sportā, it
sevišķi sacensībās, ir jāizstrādā elastīgi plāni, kurus var patstāvīgi pielāgot konkrētajai
situācijai. Treneri un sporta psihologi izmanto dažādus paņēmienus un stratēģijas, lai uzlabotu
sportistu veiktspēju un lai iemācītu sportistiem koncentrēties uz tagadnē notiekošo. Šādas
kognitīvās stratēģijas ir paredzētas, lai mazinātu sportista trauksmi par nākotni, ko viņš nav
spējīgs kontrolēt. Kad sportists domā par iepriekšējiem sniegumiem vai gaidāmajām
sacensībām, viņš nekoncentrējas uz tagadni, kas var nelabvēlīgi ietekmēt viņa izpildījumu.
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Daudzviet literatūrā impulsivitāte tiek uzskatīta arī kā uzvedības modelis, kuru raksturo vairāku
veidu izpausmes. Barratt (1994) ierosināja trīs impulsivitātes izpausmes: motorā (darbības bez
domāšanas), uzmanības koncentrēšanas (uzmanības trūkums) un neplānošanas (netiek ņemtas
vērā sekas). Sports ir sarežģīta un dinamiska vide, kur impulsivitāte ir saskatāma jebkura
sportista uzvedībā. Impulsivitāte ir nozīmīgs faktors daudzos sporta veidos, piemēram, sporta
spēlēs, kur notiek nemitīgas vides izmaiņas un sportisti ir spiesti paredzēt darbības.
Impulsivitāte ir saistīta ar izpildes laiku, ar ātriem un efektīviem lēmumiem un ātru rīcību ar
pozitīviem rezultātiem. Tā ir saistīta arī ar informācijas apstrādes kvalitāti. Impulsivitāte ir
definēta kā kognitīvs stils, kas ir pretrunā ar refleksivitāti. Refleksīvi kognitīvais stils nozīmē
to, ka pirms rīcības tiek apsvērti visi iespējamie risinājumi un vairāk laika tiek veltīts lēmumu
pieņemšanai un darbības īstenošanai. Savukārt impulsīvi kognitīvais stils ir ātra reakcija uz
ārējiem stimuliem, ilgi nedomājot par darbību (Kagan et al., 1964). Impulsivitāte ir nosliece,
tieksme ātri rīkoties bez atbilstošas plānošanas un iepriekšējas apdomāšanas., neuztraucoties
par sekām. Impulsivitāte nozīmē rīcību bez notikuma kognitīvās novērtēšanas, un tā var
izpausties kā neatlaidīga uzvedība. Refleksivitāte ir svarīga personības regulēšanas sastāvdaļa,
kas nodrošina sportistos panākumus nākotnē. Refleksivitāte palīdz pārvarēt nepamatotu
impulsivitāti, kas ievērojami apgrūtina veikt darbību sportā un rada kļūdas izpildes laikā (Netto,
Pereira, Nogueira, Cavalcanti-Ribeiro, Santana, Teles, Koenen, UFBA, Quarantini, 2016;
Giannouli, 2013).
Sporta vide ir ļoti dinamiska, un sportistiem ir jāmācās un jāprot sevi vadīt dažādās
situācijās. Daudzos sporta veidos, lai gūtu pozitīvu rezultātu, impulsivitātei ir ļoti liela loma,
bet tajā pašā laikā arī refleksivitātei ir būtiska nozīme, lai sportists mācētu kontrolēt nepamatoto
impulsivitāti, kas traucē izpildīt nepieciešamo darbību un sasniegt vēlamo mērķi. Impulsivitāte
un refleksivitāti ir saistīta ar fizisko pašefektivitāti. Šajā kontekstā fiziskā pašefektivitāte palīdz
nodrošināt optimālu impulsivitāti vai refleksivitāti attiecīgā situācijā.
Augsta fiziskā pašefektivitāte pozitīvi ietekmē sportistu aspirācijas līmeni. Aspirācijas
līmenis norāda uz vēlmi pēc panākumiem un pilnveidošanās. Aspirācijas līmeni var raksturot
kā motivācijas līmenis, kas ar pastāvīgiem centieniem pārvar uzdevumu sarežģītību un mudina
strādāt izvirzīto mērķu virzienā (Kazmi, 2013). Aspirācijas līmenis būtiski ietekmē sportistu
motivāciju un mērķu izvirzīšanu. Motivācijai ir liela loma sportistu panākumos, un tā ir cieši
saistīta ar sportistu fizisko pašefektivitāti. Tāpat kā citi psiholoģiskie faktori, motivācija ir
svarīga, lai sportists spētu apzināti virzīt savu uzvedību, darbību un centienus veikt noteiktas
darbības vēlamā mērķa sasniegšanai. Katra sportista mērķis ir piepildīt savas ieceres, sasniedzot
izvirzīto mērķi vai izcilību savā izpildījumā. Šī izvirzītā vēlme pēc sasniegumiem tiek dēvēta
par aspirācijas līmeni (Dwivedi, 2012). Sportisti tiecas pēc sasniegumiem un izvirza sev
izaicinošus mērķus, kas sekmē viņu izaugsmi. Ja sportists sasniedz vai pārsniedz savas vēlmes
(aspirācijas līmeni), viņu var uzskatīt par veiksmīgu, bet, ja sportistam neizdodas sasniegt
iecerēto, tad tā tiek uzskatīta par neveiksmi. Iepriekš gūtās veiksmes un neveiksmes var
ietekmēt sportistu centienus, neatlaidību un motivāciju. Bez tam sportistu aspirācijas līmeni
ietekmē arī viņu iepriekšējā pieredze un panākumi. Aspirācijas līmenis norāda uz to, kāds
sportists vēlētos būt, nevis uz to, kāds viņš ir konkrētajā brīdī. Sportā ir raksturīgi tiekties pēc
aizvien augstākiem sasniegumiem, ko nodrošina sportistu fiziskā pašefektivitāte. Aspirācijas
līmenis ir indivīda cerības vai ambīcijas. Katram sportistam ir savas ambīcijas. Ambīcijas tiek
definētas kā alkas pēc jauniem panākumiem un sasniegumiem. Ambīcijas ir indivīda mērķis,
kas tiek izvirzīts kā uzdevums sev. Mūsdienu sporta konkurences vidē nav neviena sportista,
kam nebūtu kaut kāda veida ambīciju. Lai sportists realizētu savas ambīcijas ir nepieciešami
gan īstermiņa mērķi, gan ilgtermiņa mērķi. Aspirācijas līmenis ir cieši saistīt ar sportistu spēju
izvirzīt un sasniegt mērķus. Literatūrā termins mērķi tiek definēti kā stāvoklis, ko indivīds vēl
nav sasniedzis un kam viņš ir apņēmies tuvoties vai no kā izvairīties (Moskowitz, 2012). Mērķu
noteikšana ir bieži izmantots līdzeklis sportā, un to noteikšana ir efektīva, ja tos izmanto sporta
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apstākļos, lai palīdzētu sportistam uzlabot viņa sniegumu (McEwan et al., 2016). Sportā
kontekstā mērķi tiek definēti kā stāvoklis, ko sportists cenšas sasniegt noteiktā laika posmā
(Weinberg, 2013).
Sportisti izvirza un velta savus centienus, lai sasniegtu virkni īstermiņa un ilgtermiņa
mērķus, kas ir vērsti uz panākumiem, uzvarām, personiskā rekorda sasniegšanu vai tehnikas
uzlabošanu. Mērķu noteikšana ir izaicinājums, un to noteikšanai ir jāņem vērā vairāki faktori.
Sportā tiek uzskatīts, ka sportistam ir jāizvirza sev grūtāk sasniedzami mērķi, jo grūtākie mērķi
tiek uzskatīti par visefektīvākajiem (Locke, Latham, 2002). Citu veikto pētījumu rezultāti
norāda, ka sportistiem vajadzētu izvirzīt sev atbilstošus un mēreni sarežģītus mērķus (Kyllo,
Landers, 1995). Tas norāda, ka mērķu grūtības pakāpe ir mainīgais mērķa izvirzīšanā,
veiktspējā un arī fiziskajā pašefektivitātē. Mērķu grūtības pakāpe var mainīties noteiktā laika
periodā. Tas nozīmē, ka sportista izvirzītie mērķi var mainīties sezonas laikā, pamatojoties uz
viņa izaugsmi un sniegumiem sezonas laikā. Mērķu izvirzīšanā galvenais ir palīdzēt sportistam
noteikt pareizo mērķa veidu, kas nodrošinās darbības virzienu un palielinās motivāciju
(Weinberg, Gould, 2015). Motivēts sportists ir gatavs strādāt, kur noteiktais mērķis viņu motivē
un iedvesmo rīkoties. Dažādi mērķi var ietekmēt dažāda veida motivāciju. Ir divu veidu
motivācija, kas ir guvusi atzinumu sporta psiholoģijā: iekšējā un ārējā motivācija. Iekšējā
motivācija tiek uzskatīta kā darbības veikšana apmierinājumu vai baudas dēļ. Pētījumos ir
pierādījies, ka, balstoties uz iekšējo motivāciju, jebkurā darbībā tiek pielietota lielāka piepūle
un neatlaidība. Turpretī ārējā motivācijas ir darbība tās atalgojuma vērtības dēļ (Legault, 2020).
Fiziskā pašefektivitātei ir cieši saistīta ne tikai ar sportista motivāciju, bet arī ar mērķu
izvirzīšanu (Schunk, 1991; Schunk, Zimmerman, 1997). Mērķi ir saistīti ar apņemšanos, fizisko
pašefektivitāti un sasniegumiem. Sarežģītu mērķu izvirzīšana nodrošina lielākus sasniegumus,
un tie ir būtiski, lai sportists gūtu panākumus. Savukārt fiziskā pašefektivitāte nodrošina spēju
veikt nepieciešamās darbības, lai sasniegtu vēlamo rezultātu (mērķi). Mērķu uzstādīšana lielā
mērā ir atkarīga no sportista pašnovērtējuma. Mērķa noteikšana parāda to, cik sportists tic
savām spējām un vai viņš ir pārliecināts par sevi, ka spēs paveikt konkrēto uzdevumu. Sportisti,
kam piemīt augstāka fiziskā pašefektvitāte izvirza augstākus mērķus. Fiziskā pašefektivitāte
nodrošinās stingrāku apņēmību attiecībā uz mērķi, tādēļ mērķim ir jābūt ļoti nozīmīgam un
sportistam ir jābūt ļoti pārliecinātam, ka viņš to var sasniegt. Pašefektivitāte pozitīvi korelē ar
mērķu sasniegšanu, un, jo augstāks ir pašefektivitātes līmenis, jo augstāks sasniegumu līmenis
tiks noteikts. Pētījumi ir pierādījuši, ka mērķi atšķiras pēc specifikas, grūtības pakāpes un
nozīmīguma. Mērķi, kas ir specifiski, sasniedzami, izvirzīti atbilstoši viņu spējām un ir
īstermiņa, parasti rada augstāku fizisko pašefektivitāti sportistos (Jeng, Shih, 2008; Yailagh,
Lloyd, Walsh, 2008). Šie rezultāti saskan arī ar Bandura (1997) pašefektivitātes toriju. Mērķu
izvirzīšanu ietekmē sportistu spēju pašnovērtējumu un jo augstākā līmenī būs fiziskā
pašefektivitāte, jo augstāks mērķis tiks izvirzīts.
Jebkuram sportistam piemīt vēlme pēc panākumiem un pilnveidošanās. Šī velme rosina
sportistos motivāciju. Aspirācijas līmenis norāda uz motivācijas līmeni, ar kādu sportists
patstāvīgi cenšas pārvarēt dažādus uzdevumus un sarežģītas situācijas sava mērķa virzienā.
Sportistu fiziskā pašefektivitāte ir cieši saistīta ar motivāciju. Sportisti ar augstu fiziskās
pašefektivitātes līmeni būs daudz augstāk motivēti nekā sportisti ar zemu fiziskās
pašefektivitātes līmeni.
Fiziskā pašefektivitāte sportistam var palīdzēt pārvarēt “vilšanos”. Piemēram, sportā
ikvienam sportistam ir savas vēlmes un ieceres, taču tās piepildīt ne vienmēr ir viegls uzdevums.
Sportistu fiziskās pašefektivitātes līmenis var spēlēt būtisku lomu neveiksmju un nepiepildīto
velmju pārvarēšanā. Ja ilgākā laika periodā sportista vēlmes netiek apmierinātas, tad tās kļūst
par iekšējo konfliktu, kas rada neapmierinātību un vilšanās sajūtu. Šādas negatīvas emocijas un
sajūtas var būtiski samazināt ne tikai sportista motivāciju un pašefektivitāti, bet arī viņa
sniegumu. Vilšanās tolerance tiek raksturota kā spēja pārvarēt un izturēt neveiksmes,
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neizveidojot neadekvātu uzvedību un nepielāgojoties tām (Rosenzweig, 1944). Vilšanās tiek
definēta kā negatīvs stāvolis, ko izraisa negaidīts un pēkšņs notikums, kas saistīts ar
emocionālām ciešanām, agresiju un zemu motivāciju. Vilšanās rodas, ja sportists nevar sasniegt
savus mērķus dažādu iekšēju vai ārēju faktoru dēļ, piemēram, ja sportists ir piedzīvojis
neveiksmi sacensībās, viņš var kļūt neapmierināts. Vilšanās tolerance ir spēja izturēt
neapmierinātības sajūtu bez psiholoģiskas pielāgošanās neveiksmei. Tā ir saprotama un ierasta
kognitīvā attīstība (Rosenzweig, 1944; Wright, Lam, Brown, 2009; Harrington, 2007). Vilšanās
ir arī uztveres reakcija uz neizdevušos mērķa sasniegšanu, kas rodas pēc neveiksmēm (Gelbrich,
2010). Vilšanās tolerance tiek skaidrota kā spēja pozitīvi reaģēt uz grūtībām vai
neapmierinātām vajadzībām, un kā spēja izturēt dažādas grūtības un stresa situācijas. Tā ir arī
rādītājs tam, cik sportists ir gatavs izaicinājumam un vai viņš vēlas to uzņemties, piemēram, ja
sportistam iepriekš nav izdevies sasniegt izvirzīto mērķi un iecerēto rezultātu, viņš tomēr ir
spējīgs saglabā pozitīvu attieksmi un domāšanu, un cīņassparu. Tas norāda uz augstu vilšanās
toleranci. Vilšanās tolerances līmenis var būt atšķirīgs starp sportistiem. Piemēram, komandu
sporta veidi var būt ļoti efektīvi vilšanās tolerancei, jo komandā ir vairāki sportisti, kur katram
ir savs uzdevums. Spēlēt komandā nav viegls uzdevums. Katram spēlētājam ir jāspēj pielāgoties
atbilstoši visu komandas spēlētāju raksturam. Jebkuram komandas sportistam ir jāspēj kontrolēt
savu uzvedību, jo neadekvāta uzvedība var izraisīt zaudējumu komandai. Spēles situācijas ne
vienmēr ir labvēlīgas spēlētājam, tādēļ sportistiem ir būtiski spēt pielāgoties situācijai un
palielināt savas vilšanās tolerances spējas (Agarwal, Mishra, 2015). Vilšanās tolerances spējas
var palīdzēt ne tikai sportā, bet arī ikdienas darbībās. Zema vilšanās tolerance ir sportista
neiecietība pret negatīvām emocijām, diskomfortu un grūtībām.
Ikvienam dzīves laikā ir jāsaskaras ar situāciju, kas nav visai labvēlīga vai apmierinoša.
Vilšanās tolerances pamatā ir spēja izturēt stresu līdz noteiktai robežai. Pārsniedzot šo robežu,
stress var kļūt neizturams, tolerance pret to izsīkst un rodas neapmierinātības sajūta. Pie
atbilstoša vilšanās tolerances līmeņa sportists ir spējīgs atkārtoti censties sasniegt savus mērķus,
neraugoties uz iepriekšējo vilšanos vai neveiksmi. Tādā veidā tā ir neatlaidība sasniegt vēlamos
mērķus, neskatoties uz šķēršļiem, kas rodas ceļā. Ja ir zema vilšanās tolerance, tad sportists var
nespēt paciest pat visniecīgāko diskomfortu (Dryden, 2003). Pie šādas zemas vilšanās
tolerances pat vismazākā neveiksme var būtiski ietekmēt psiho stāvokli, kas var novest sportistu
pat līdz agresīvai vai neadekvātai uzvedībai. Lai sportists sasniegtu augstus rezultātus, ir
nepieciešami nenogurdināmi un nepārtraukti centieni. Sportistam ir jāspēj pārvarēt dažādus
faktorus, kas neizbēgami rodas sporta gaitā, piemēram, bailes, trauksme un izstāšanās no
sacensībām, kas var nebūt labvēlīgi attiecībā pret sportistu. Sportistam arī šādās situācijās ir
jāspēj koncentrēties uz vēlamā mērķa sasniegšanu. Šādā aspektā sportista personībai var būt
nozīmīga loma, jo ir nepieciešams pielāgoties sarežģītiem apstākļiem. Psiholoģiskās īpašības ir
pamats, lai saglabātu mieru neapmierinošās situācijās (Shambharkar, Agashe, 2016). Vilšanās
tolerance iezīmē daudzas veiksmīgu sportistu īpašības. Pētījumi ir pierādījuši, ka vilšanās
tolerance paredz sasniegumus ilgtermiņā, un to, ka sportistiem ar augstu vilšanās toleranci ir
augstāks intelekta koeficients un paškontrole, viņiem piemīt lielāka drosme (Meindl, Yu, Galla,
Quirk, Haeck, Goyer, Lejuez, D’Mello, Duckworth, 2019). Sportistiem, kam piemīt zema
vilšanās tolerance, ir augstāks stresa līmenis un lielāka iespēja ciest no trauksmes. Liels stresa
līmenis un trauksme negatīvi ietekmē sportistu rezultātus un sasniegumus gan treniņos, gan
sacensībās. Vilšanās tolerancei ir nozīmīgas savstarpējās attiecības ar personības iekšējiem
motīviem. Vilšanās tolerance sportistiem var palīdzēt novērst izdegšanu un paredzēt
sasniegumus. Jebkuram sportistam ir lielāki vai mazāki izvirzīti mērķi, kurus viņš vēlas
sasniegt, bet ne vienmēr tos izdodas sasniegt, kā rezultātā var rasties iekšējais konflikts,
neapmierinātība, vilšanās un darba spēju samazināšanās. Šādā situācijā būtiska loma ir vilšanās
tolerancei, kas ir cieši saistīta ar pašefektivitāti. Jo sportistam būs augstāks pašefektivitātes
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līmenis, jo arī augstāka būs vilšanās tolerance un spēja tikt galā ar situācijām, kad viss
neizdodas, kā vēlētos.
Kopsavilkums. Iztēli sportā izmanto kā metodi un līdzekli, lai palīdzētu sportistam
uzlabot dažādus viņa izpildījuma aspektus. Sistemātiski iekļaujot iztēles prasmju pilnveides
uzdevumus treniņu procesā, var veicināt sportistu sasniegumu izaugsmi. Iztēle ir prasme, un,
kā jebkuru citu prasmi sportā, to ir iespējams trenēt. Literatūrā ir plaši pētīta iztēles ietekme uz
sportistu veiktspējām un to uzlabošanu. Tikai nelielā daļā pētījumu, kur pētīta iztēle, tiek
aprakstīts, kā pilnveidot iztēli sportā. Kalnu slēpošanā iztēli galvenokārt izmanto, lai palīdzētu
sportistiem īstenot visu savu potenciālu sacensībās un treniņos. Kad tiek uzsākts izmantot iztēli,
ir svarīgi sākt ar pēc iespējas vienkāršākiem uzdevumiem, kas neprasa lielu piepūli. Ir jāvērš
uzmanība uz iztēles radītā satura kvalitāti, nevis kvantitāti. Iztēle ir veids, kā var trenēt sportista
prātu līdztekus ķermeņa fiziskai sagatavotībai. Tādēļ ir būtiski uzsvērt, ka iztēle nevar aizstāt
fizisko praksi, bet gan tā papildina to un palīdz sportistam realizēt visu savu potenciālu, sniedzot
priekšrocības sacensībās.
SIAQ aptauja ir visplašāk izmantotais un visaugstāk novērtētais iztēles mērīšanas
instruments zinātnieku, pētnieku, sporta psihologu, treneru un citu sportam pietuvināto personu
vidū. Pielietojot SIAQ aptauju darbā ar sportistiem, var viegli uzraudzīt viņu iztēles spējas un
redzēt to izmaiņas laika gaitā. Šī aptauja ir adaptēta daudzviet pasaulē, un šāds ticams un valīds
instruments ir nozīmīgs, lai sniegtu ieguvumu arī Latvijas sporta vidē.
Sporta psiholoģijas pētījumos lielākoties dominē subjektīvie pašnovērtējuma testi, bet
aizvien vairāk rodas nepieciešamība arī pēc alternatīviem mērīšanas veidiem, kas palīdzētu gūt
lielāku priekšstatu par pētāmo problēmu. Vīnes testu sistēma ir objektīvs mērīšanas
instruments, kas spēj sniegt vērtējumu par dažādiem sportistu psiholoģiskajiem procesiem.
Literatūras avotu analīze norāda, ka ar Vīnes testu sistēmas palīdzību var noteikt dažādas
sportistu psiholoģiskās un kognitīvās spējas. Šāda veida datorizētie testi ir ļoti noderīgs
instruments, lai papildinātu pētījumos iegūtos rezultātus un gūtu vēl vienu apstiprinājumu.
3D tests no Vīnes testu sistēmas mēra sportistu telpiskās spējas. Telpisko spēju pamatā
ir vizuālā uztvere, un tās ir cieši saistītas ar iztēles spējām. Sportā, lai sportisti būtu spējīgi
sasniegt augstus rezultātus, ir jāīsteno viss savs psiholoģiskais un fiziskais potenciāls.
Kognitīvie procesi ir būtiski optimālai sportistu veiktspējai. Ir ļoti nozīmīgi, ka sportisti un
treneri labi pārzina savas iespējas un garīgās īpatnības. Telpisko spēju ciešo saistību ar iztēli
apstiprina zinātniskās literatūras avoti un veiktie pētījumi. Lai sportists spētu domās manipulēt
ar iztēles saturu, ir nepieciešamas labi attīstītas telpiskās spējas.
AHA tests no Vīnes testu sistēmas mēra sportistu attieksmi pret darbu. Tā pamatā ir
vairāki objektīvie mērījumi – izlēmība (lēmumu pieņemšana), aspirācijas līmenis, impulsivitāte
pret refleksivitāti un vilšanās tolerance. Visi minētie rādītāji ir cieši saistīti ar sportistu fizisko
pašefektivitāti, kas palīdz īstenot savu psiholoģisko un fizisko potenciālu, sasniedzot augstus
rezultātus. Lēmumu pieņemšana ir viena no svarīgākajām kognitīvajām sastāvdaļām. Lai
sasniegtu augstus rezultātus, sportistiem ir jāspēj precīzi pieņemt lēmumus. Sporta vide ir ļoti
dinamiska, un sportistiem ir jāspēj sevi adekvāti vadīt dažādās situācijās. Impulsivitātei un
refleksivitātei ir būtiska loma šajā kontekstā. Fiziskā pašefektivitāte palīdz nodrošināt optimālu
impulsivitāti vai refleksivitāti attiecīgā situācijā, kas izraisa pēc iespējas veiksmīgāku rezultātu.
Vēlme pēc panākumiem ir pilnveidošanās un ir katrā sportistā. Šo vēlmi raksturo aspirācijas
līmenis. Aspirācijas līmenis rosina sportistos motivāciju. Sportistu fiziskā pašefektivitāte ir
cieši saistīta ar sportistu motivāciju. Jebkuram sportistam ir izvirzīti noteikti mērķi, kurus tas
vēlas sasniegt, tomēr ne vienmēr tos izdodas sasniegt, kā rezultātā var rasties iekšējais konflikts
un vilšanās. Tas samazina darba spējas un fizisko pašefektivitāti. Fiziskajai pašefektivitātei ir
būtiska loma sportistu panākumu gūšanā, un tā ietekmē virkni kognitīvos un psiholoģisko
rādītājus, tādēļ ir būtiski sportistos veicināt fizisko pašefektivitāti.
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Rezumējums. Literatūras avotu izpēte un analīze veido pētījuma metodoloģisko pamatu
par zinātnieku teorētiskām un empīriskām atziņām jautājumos par iztēles būtību un
nozīmīgumu sportā, iespējām iztēli iekļaut treniņu procesā, iztēles spēju attīstīšanu un prasmju
pilnveidošanu, iztēles spējām un to veidiem, iztēles fizioloģisko procesu, iztēles motivējošo un
kognitīvo funkciju, iztēles veicinošajiem komponentiem, iztēles ietekmi uz sportistu, iztēles un
fiziskās pašefektivitātes savstarpējām mijsakarībām, fiziskās pašefektivitātes nozīmīgumu
sportā un tās mijsakarību ar lēmumu pieņemšanu, impulsivitāti, refleksivitāti, aspirācijas līmeni
un vilšanās toleranci.
Iztēle sportā ieņem vienu no galvenajām vietām starp psiholoģiskajām prasmēm. Iztēle
sportā ir veids, kā sagatavot savu prātu veiksmīgam rezultātam. Sportisti, kuri izmanto iztēli,
var novērst dažādus faktorus, kas var radīt trauksmi. Efektīvi pielietojot iztēli, sportisti ne tikai
var mentāli redzēt darbību norisi, bet arī to patiesi izjust kā patiesu notikumu. Notikumu patiesa
izjušana palīdz sportistam sagatavoties sacensībām un uzrādīt savu spēju robežām maksimāli
labāko rezultātu. Lai iztēle būtu efektīva, spilgta un dzīvīga, ir būtiski treniņu procesā iekļaut
uzdevumus ar mērķi attīstīt iztēles spējas. Sportā var izdalīt piecas dažādas iztēles spējas, kas
ir orientētas uz treniņu darbību, uz sacensību darbību, uz mērķi, uz emocijām un uz kompetenci.
Atbilstoši katrai no minētajām iztēles spējām piemīt sava funkcija, kas ir vai nu motivējoša
funkcija, vai kognitīva funkcija. Dažādām sporta situācijām ir nepieciešams dažāds iztēles
saturs, kas būtu piemērots un pildītu attiecīgo funkciju. Attīstot iztēles spējas un prasmes, ir
nepieciešama liela koncentrēšanās uz attēlu radīšanu un to kontrolēšanu. Iztēles attīstīšanas
process ir ilgstošs. Lai iztēles treniņi būtu pēc iespējas efektīgāki, ir jākoncentrējas uz augstas
kvalitātes un spilgtu attēlu radīšanu īsā laikā, turklāt iztēles attīstīšanas treniņa laiku palielinot
pakāpeniski. Iztēlē, veidojot svarīgu informāciju par treniņu vai sacensību vidi un norisi, ir
jācenšas to radīt pēc iespējams reālistiskāku, iekļaujot informāciju, piemēram, par krāsām vai
skaņām, ko sportists redz un dzird apkārt. Reālisms ir pats svarīgākais iztēles treniņos, un
svarīgi ir radīt sajūtas, ka sportists patiešām to piedzīvo.
Iztēlei būtiska ir arī savstarpējā mijsakarība ar fizisko pašefektivitāti. Zināms, ka ļoti
svarīgs iztēles efektīvas pielietošanas priekšnosacījums ir veidot scenārijus, kuros sportists sevi
redz veiksmīgā darbībā un ar pozitīviem rezultātiem. Lai radītu šāda veida iztēles saturu,
sportistam ir jābūt pārliecinātam par sevi, ka viņš ir spējīgs veikt attiecīgās darbības un realizēt
izvirzītos uzdevumus. Pastāv arī nosacījums, ka iztēle ir svarīgs fiziskās pašefektivitātes
mehānisms un ka abi šie mainīgie ir viens no otra atkarīgi. Iztēles pielietošana palielina sportistu
pašefektivitāti, savukārt pašefektivitāte veicinās iztēles pielietošanas efektivitāti. Veidojot
pozitīvu iztēles saturu un iedomājoties sevi rīkojamies veiksmīgi, tiek paaugstināta sportista
fiziskā pašefektivitāte. Uzticība sev un savām spējām ir viens no svarīgākajiem aspektiem, kas
nošķir veiksmīgus sportistus no ne tik veiksmīgiem sportistiem. Sportā fiziskā pašefektivitāte
lielā mērā ietekmē sportistu rezultātus un viņu motivāciju, kā arī tā veicina sportistus izvirzīt
aizvien augstākus un tālākus mērķus. Līdzīgi kā ar iztēli, arī ar pašefektivitāti var manipulēt ar
dažādiem paņēmieniem un veicināt tās attīstīšanu.
Ir daudz pētījumu, kas norāda uz iztēles un fiziskās pašefektivitātes nozīmīgumu sportā
un to savstarpējo sakarību ar sportistu sasniegumiem. Toties ir pavisam nedaudz pētījumu, kas
skaidrotu, ar kādiem paņēmieniem treneri un sporta praktiķi var realizēt psiholoģiskās
sagatavotības nodarbības sportistiem. Vislabākais veids, kā sportistus iepazīstināt ar iztēli un
fizisko pašefektivitāti sportā, ir sniegt reālus piemērus par citiem augsta līmeņa sportistiem. Ir
svarīgi apzināties, ka iztēle un fiziskā pašefektivitāte nav “burvju līdzeklis”, bet gan mentālās
tehnikas, kas var palīdzēt sportistiem īstenot savu potenciālu sportā.
Sportā dažādus garīgos rādītājus ir iespējams noteikt ar subjektīvām pašnovērtējuma
aptaujām un testiem. Jau daudzus gadus sporta psiholoģijas zinātnes jomas pētījumos dominē
iztēles un tās spēju izpēte. Laika gaitā, balstoties uz iztēles pamatteorijām un izveidotiem
modeļiem, pētnieki un zinātnieki ir izstrādājuši vairākus mērinstrumentus aptauju un testu
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veidā, lai izmērītu sportistu iztēles spējas. Visatzītākais un visplašāk izmantotais iztēles spēju
instruments sportā ir “Sportistu iztēles spēju aptauja”, kura pieejama dažādās valodās, kas ir
citu kultūru adaptētās versijas. Tas norāda, ka tai ir labi rādītāji un tā tiek plaši izmantota
pasaules mērogā. “Sportistu iztēles spēju aptauja” spēj noteikt sportistu iztēles spējas attiecībā
pret dažādiem iztēles saturiem, ko sportisti izmanto sportā. “Sportistu iztēles spēju aptauja” ir
veidota, lai mērītu sportistu iztēles spējas, iedomājoties dažādus kontentus attiecībā uz pieciem
iztēles spēju veidiem, kas iepriekš tika minēti. Šo aptauju ir iespējams izmantot ne tikai
pētnieciskos nolūkos, bet arī kā instrumentu treniņu procesā, lai varētu izsekot sportistu iztēles
spēju izmaiņām gadu gaitā, kā arī uzraudzīt to attīstīšanas procesu.
Sporta psiholoģijā pētījumos lielākoties dominē subjektīvie pašnovērtējuma
instrumenti. Mūsdienu sporta psiholoģijas pētījumos ir nepieciešamas arī alternatīvas mērīšanā,
lai gūtu dziļākas zināšanas un vairāk informācijas par pētāmo psiholoģisko rādītāju. Šajā
gadījumā ir būtiski ne tikai noteikt sportistu subjektīvos iekšējos garīgos rādītājus, bet arī
noteikt objektīvos rādītājus. Aizvien plašāk psiholoģijas pētniecībā tiek izmantoti uz
tehnoloģijām balstīti novērtējumi. Šādā veidā ir iespējams izmērīt dinamiskas un sarežģītas
konstrukcijas un prasmes, ko ar subjektīviem mērinstrumentiem ne vienmēr ir iespējams
izmērīt. Balstoties uz šiem argumentiem, var droši apgalvot, ka Vīnes testu sistēma ir viens no
tādiem instrumentiem, kas spēj objektīvi analizēt psiholoģisko rādītāju konstrukcijas. Vīnes
testu sistēma ir datorizēts tests, kas tiek plaši pielietots gan zinātnes jomā, gan arī praktiķu vidū,
lai novērtētu psiholoģiskos rādītājus dažādos sporta veidos.
Psiholoģiskā sagatavošana ir viens no faktoriem, kas nozīmīgi ietekmē sportistu darbību
sacensībās un treniņos. Sports ir ļoti dinamiska vide un prasības tajā nemitīgi pieaug. Kamēr
sportistu rezultātu līmenis bija relatīvi zemāks, psiholoģiskā sagatavošana nebija tik ļoti
aktuāla, kā tas ir šobrīd, kad situācija ir būtiski mainījusies un sportistu meistarības līmenis ir
ievērojami audzis. Pie psiholoģiskās sagatavotības ir jāstrādā paralēli fiziskajai, tehniskajai un
taktiskajai sagatavotībai. Var teikt, ka iztēlei ir svarīga loma sportistu psiholoģiskajā
sagatavotībā. Fiziskā pašefektivitāte ir efektīvas iztēles komponents. Abi šie faktori ir
savstarpēji saistīti. Uz to norāda gan veikto pētījumu rezultātu, gan zinātniskās literatūras
analīze. Iztēle ir psiholoģiskā prasme un to ir iespējams pilnveidot tā pat kā jebkuru citu fizisko
prasmi. Arī fizisko pašefektivitāti sportistos ir iespējams pilnveidot caur dažādiem uzdevumiem
un vingrinājumiem. Iztēle un fiziskās pašefektivitāte var palīdzēt sportistu panākumu
veicināšanā, ja šīs prasmes tiek mērķtiecīgi pilnveidotas.
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2. PĒTĪJUMA UZDEVUMI, METODOLOĢIJA UN
ORGANIZĒŠANA
2.1. Pētījuma uzdevumi
Lai apstiprinātu pētījuma hipotēzi un īstenotu mērķi, tika izvirzīti pieci uzdevumi.
Promocijas darba mērķis ir sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides
modeļa sasniegumu izaugsmei sportā izstrāde, tā lietderīguma izvērtējums kalnu slēpotāju
sasniegumu izaugsmei un rekomendāciju izstrāde treneriem kalnu slēpotāju iztēles spēju,
fiziskās pašefektivitātes un sasniegumu sekmēšanai.
Pamatojoties uz zinātniskās literatūras un pētījumu analīzi, tika izvirzīta promocijas
darba hipotēze: ja psiholoģiskās sagatavošanas procesā tiks pilnveidotas iztēles spējas un
fiziskā pašefektivitāte, tad kalnu slēpotāju sasniegumu izaugsme paaugstināsies.
Pamatojoties uz darba mērķi, hipotēzi un literatūras avotu analīzi, tika izvirzīti šādi
turpmāk minētie darba uzdevumi.
1. Teorētiski izpētīt sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes būtību, iztēles
spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveidi un šo rādītāju nozīmi kalnu slēpošanā.
Pirmā uzdevuma atrisināšanai tika veikts zinātniskās literatūras apkopojums par
teorētiskajām un empīriskajam atziņām par iztēles spējām sportā, fizisko pašefektivitāti, iztēles
spēju un fiziskās pašefektivitātes subjektīvajiem un objektīvajiem novērtēšana
mērinstrumentiem, par iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes mijsakarībām un to nozīmi
sportistu sasniegumos.
2. Adaptēt sportistu iztēles spēju aptauju atbilstoši Latvijas videi.
Otrajā pētījuma uzdevuma atrisināšanā tika veikta iztēles spēju mērinstrumenta SIAQ
aptaujas (Williams, Cumming, 2011) adaptācija Latvijas sporta videi. Ar šīs aptaujas palīdzību
būtu iespējams noteikt un izmērīt sportistu iztēles spējas. Sportistu iztēles spēju aptauja ir viens
no atzītākajiem un visplašāk izmantotajiem iztēles spēju mērinstrumentiem sporta zinātnē.
Aptauja sastāv no 15 situācijām un piecām skalām. Tā ir noderīgs instruments iztēles spēju
pētīšanā sportā, un, lai to varētu pielietot arī Latvijā, to ir nepieciešams tulkot latviešu valodā.
Sportistu iztēles spēju aptaujas adaptācija noritēja divos posms. Pirmajā posmā tika iegūta
aptaujas piecu faktoru struktūra, kas sakrita ar oriģinālās versijas faktoru skaitu, bet ne visu
faktoru saturs atbilda oriģinālajai versijai. Tā kā pēc pirmā posma neizdevās sasniegt vēlamo
rezultātu, aptaujas adaptācijai tika īstenots arī otrais posms. Otrā posma rezultāti uzrādīja
identisku faktoru struktūru un to saturu, kāds ir oriģinālajā aptaujas versijā.
3. Izpētīt un izanalizēt sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes rādītāju
mijsakarības.
Trešajā pētījuma uzdevumā tika izvirzīts mērķis noskaidrot sportistu iztēles spēju un
fiziskās pašefektivitātes savstarpējās mijsakarības. Lai noteiktu sportistu iztēles spējas, tika
pielietota adaptētā sportistu iztēles spēju aptauja. Savukārt, lai noteiktu sportistu fizisko
pašefektivitāti, tika izmantota fiziskās pašefektivitātes aptauja, kas ir pielietojama sportā. Pēc
iegūtajiem rezultātiem pētījuma dalībnieki tika sadalīti divās grupās atkarībā no viņu fiziskās
pašefektivitātes līmeņa (augsts un zems). Visiem sportistiem tika veikta tālāk iegūtu iztēles
spēju rādītāju analīze, lai noteiktu, kādas savstarpējas mijsakarības pastāv starp iztēles spējām
un fizisko pašefektivitāti.
4. Izstrādāt sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeli
sasniegumu izaugsmei sportā, apkopot un aprobēt tā saturu.
Ceturtā pētījuma uzdevums tika balstīts uz iepriekšējo uzdevumu rezultātiem.
Izanalizējot zinātniskās literatūras avotus un izpētot iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
savstarpējās mijsakarības, tika izveidota izpratne par šo faktoru ietekmi uz sportistu
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sasniegumiem, kas sniedza iespēju izstrādāt zinātniski pamatotu sportistu iztēles spēju un
fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeli sasniegumu izaugsmei sportā.
5. Izanalizēt kalnu slēpotāju iztēles spēju, fiziskās pašefektivitātes un snieguma
rādītāju mijsakarības, izvērtēt subjektīvos un objektīvos rādītājus un izstrādāt
rekomendācijas treneriem kalnu slēpotāju iztēles spēju, fiziskās pašefektivitātes
pilnveidei sasniegumu izaugsmei.
Pētījuma noslēdzošais, piektais uzdevums tika izvirzīts, lai pārbaudītu sportistu iztēles
spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa sasniegumu izaugsmei sportā saturu uz
kalnu slēpošanas sportistiem. Uz iegūto rezultātu pamata tiks sniegtas rekomendācijas modeļa
satura pielietojumam kalnu slēpošanas sportā. Konstatējošajā eksperimentā piedalījās Latvijas
kalnu slēpotāji, un tas noritēja divos posms. Pirmajā posmā eksperimenta ietvaros sportisti
aizpildīja sportistu iztēles spēju aptauju un fiziskās pašefektivitātes aptauju divos gadījumos –
pētījuma sākumā un pētījuma noslēgumā, kā arī kalnu slēpotāji veica vairākus iztēles spēju un
fiziskās pašefektivitātes pilnveidošanas uzdevumus un piedalījās kontroltreniņos, kur tika
konstatētas sportistu rezultātu izmaiņas iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes ietekmē.
Konstatējošā eksperimenta otrajā posmā tika veikta gadījuma analīze, kur kalnu slēpotāji veica
telpiskās orientēšanās testa (3D tests) un attieksmes pret darbu testa (AHA tests) izpildi no
Vīnes testu sistēmas.

2.2. Pētījuma metodes
Izvirzīto uzdevumu realizācijai un mērķa sasniegšanai promocijas darbā tika izmantotas
šādas turpmāk minētās metodes.
1. Zinātniskās literatūras avotu analīze.
2. Aptauja-anketēšana:
• sportistu iztēles spēju aptauja;
• fiziskās pašefektivitātes aptauja.
3. Modelēšana.
4. Testēšana:
• telpiskās orientēšanās testēšana (3D tests);
• attieksmes pret darbu testēšana (AHA tests).
5. Konstatējošais eksperiments.
6. Gadījuma analīze.
7. Kontrolvingrinājumu metode.
8. Matemātiskā statistika.
2.2.1. Zinātniskās literatūras avotu analīze
Promocijas darba teorētiskais pamatojums tika balstīts uz literatūras izpēti un analīzi.
Literatūras izpētes un analīzes procesā tika iegūta informācija par iztēles spējām, fizisko
pašefektivitāti sportā un to novērtēšanas instrumentiem. Plašāka teorētiskā analīze un uz
praktiskiem pētījumiem gūto atziņu analīze tika veikta par iztēles un fiziskās pašefektivitātes
rādītāju saistību ar rezultātiem un nozīmi sportā. Iztēles un fiziskās pašefektivitātes kategoriju
izpēte balstījās uz literatūras avotu analīzi par iztēles veidiem, vadīto iztēli, iztēles kognitīvajām
funkcijām, iztēles un fiziskās pašefektivitātes saistību ar kognitīvajiem procesiem un ar iztēli
saistītiem fizioloģiskiem procesiem dažādos teorētiskos kontekstos. Darbā izmantoti 281
literatūras avoti, no kuriem 7 ir latviešu valodā, 273 – angļu valodā un 1 – krievu valodā.
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2.2.2. Aptauja - anketēšana
2.2.2.1. Sportistu iztēles spēju aptauja
Lai noteiktu kalnu slēpotāju iztēles spējas, tika pielietota Williams un Cumming
izveidotā aptauja Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ) (Williams, Cumming, 2014).
Aptaujas teorētiskais pamatojums veido iztēles spēju noteikšanu sportā. Aptauja tika izmantota
arī tam, lai izveidot sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa
sasniegumu izaugsmei sportā saturu.
SIAQ aptauja ir balstīta uz Sport Imagery Questionnaire (SIQ) aptaujas pamatu, kura
sniedz vērtējumus par sportistu iztēles pielietojuma biežumu un tās funkcijām. SIQ aptauja
sastāv no 30 situācijām, kur katra no tām ir attiecināma uz vienu no piecām iztēles funkcijām
(kognitīvā vispārējā, kognitīvā specifiskā, motivējošā specifiskā, motivējošā vispārējā-afektīvā,
motivējošā vispārējā-meistarības). Laikam ejot, radās nepieciešamība pēc specifiskāka
instrumenta, kas sniegtu vērtējumu un ieskatu par sportistu iztēles satura novērtēšanu. Uz šī
pamata tika modificēta SIQ aptauja un izveidota SIAQ aptauja.
SIAQ angļu valodas aptauja tika izstrādāta trīs posmos. Pirmajā posmā aptauja tika
izstrādāta ar 35 jautājumiem. Pirmajā posmā tika iegūta četru faktoru struktūra. Otrajā posmā
tika apstiprināti iepriekš iegūtie rezultāti. Trešajā posmā tika pārbaudīta aptaujas validitāte un
ticamība un izveidota piektā apakšskala. Trešajā posmā tika iegūts piecu faktoru modelis un
galējā aptaujas versija, kas sastāvēja no 15 jautājumiem. Rezultātā SIAQ aptauja ir instruments,
kas sniedz novērtējumu par sportista iztēles spējām sporta specifiskajā, kognitīvajā un
motivējošajā kontekstā. Aptauja sniedz vērtējumu par piecu veidu iztēles spējām, kuru saturs
atspoguļo piecas sportista izmatotās iztēles funkcijas. SIAQ aptauja var novērtēt plašu iztēles
saturu, ko sportisti izmanto un pieredz.
Latviešu valodas versijas sportistu iztēles spēju aptauja promocijas darba ietvaros tika
adaptēta Latvijas sporta videi. Pēc aptaujas adaptācijas tālākajā pētījumā tika lietota adaptētā
latviešu valodas versija (Volgemute, Vazne, Krauksta, Līcis, 2019).
Aptaujā tiek noteiktas piecas apakšskalas:
• uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas;
• uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas;
• uz mērķi orientētas iztēles spējas;
• uz emocijām orientētas iztēles spējas;
• uz kompetenci orientētas iztēles spējas.
Summējot visas skalas kopā, tiek noteiktas vispārējās sportistu iztēles spējas.
Aptauja ir veidota, lai mērītu sportistu iztēles spējas, iztēlojoties dažādus kontentus, ko
var izmantot savā sporta veidā (spējas, stratēģijas, jūtas, emocijas un iespējas tikt galā ar
sarežģītām situācijām). To ir iespējams izmantot kā instrumentu treniņu procesā, lai uzraudzītu
sportistu iztēles spējas gadu gaitā. Aptauja sastāv no 15 vienumiem, kur katrs no tiem sportistam
ir jānovērtē 7 punktu skalā (skat. 1. pielikumu).
Sportistu iztēles spēju aptauja promocijas darbā tika izmantota:
• iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes mijsakarību noteikšanai un izvērtēšanai
sportistiem (skat. 15. un 16. pielikumu);
• sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes modeļa sasniegumu izaugsmei sportā
izveidē (skat. 12. – 14. pielikumu);
• kalnu slēpotāju iztēles spēju noteikšanai, analīzei un iztēles spēju izmaiņu novērtēšanai
pirms un pēc sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes modeļa sasniegumu
izaugsmei sportā satura īstenošanas (skat. 32. un 33. pielikumu).

64

2.2.2.2. Fiziskās pašefektivitātes aptauja
Fiziskās pašefektivitātes aptauja (Self Effiacy to Regulate Exercise Questionnaire,
Bandura, 1997) ir ticams un valīds instruments, kas nosaka indivīda fizisko pašefektivitāti (skat.
2. pielikumu). Fiziskā pašefektivitāte tiek definēta kā indivīdu pārliecība par savu spēju regulāri
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Fiziskās pašefektivitātes aptauja ir viendimensionāla
aptauja, kas sastāv no 18 apgalvojumiem. Aptaujā katrā no dotajiem apgalvojumiem sportistam
ir jānovērtē savs uzskats par savu pārliecību, ka ir spējīgs izpildīt attiecīgās darbības konkrētajās
situācijās. Vērtējums par pārliecību tiek sniegts no 0 līdz 100 punktu skalā (0 vērtējums ir
“nevaru izdarīt vispār”, 50 vērtējums ir “mēreni spēju izdarīt” un 100 – “ļoti pārliecināts, ka
varu”), kur katras vērtības intervāls ir 10 (skat. 6. attēlu).
Novērtējiet savu pārliecību dotajā skalā no 0 - 100:
0

10

20

Nevaru izdarīt vispār

30

40

50

60

70

Mēreni spēju izdarīt

80

90

100

Ļoti pārliecināts, ka varu

6. attēls. Fiziskās pašefektivitātes aptaujas vērtējumu skala
Fiziskās pašefektivitātes aptauja ir adaptēta latviešu valodā 2017. gadā un ir piemērota
izmantošanai Latvijas sporta vidē (RSU Psiholoģijas laboratorijas testu un aptauju reģistrs
“Fiziskās pašefektivitātes aptauja” (Self Efficacy to Regulate Exercise Questionnaire, Bandura,
1997) adaptāciju latviešu valodā veikuši Upesleja, Ļevina, Mārtinsone, 2017).
Fiziskās pašefektivitātes aptauja promocijas darbā tika izmantota:
• iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes mijsakarību noteikšanai un izvērtēšanai
sportistiem (skat. 15. un 16. pielikumu);
• sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes modeļa sasniegumu izaugsmei sportā
izveidē (skat. 12. – 14. pielikumu);
• kalnu slēpotāju fiziskās pašefektivitātes noteikšanai, analīzei un fiziskās pašefektivitātes
izmaiņu novērtēšanai pirms un pēc sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
modeļa sasniegumu izaugsmei sportā satura īstenošanas (skat. 32. un 33. pielikumu).
2.2.3. Modelēšana
Teorijas tiek formulētas, lai palīdzētu izskaidrot, prognozēt un saprast fenomenus un lai
papildinātu esošo zināšanu kritiskās robežas. Teorētiskie modeļi ir struktūra, kas strukturē un
atbalsta pētījuma teoriju. Teorētiskie modeļi iepazīstina un apraksta teoriju, kas izskaidro,
kāpēc pastāv pētāmā pētījuma problēma (Abend, 2008).
Pētījumā izveidotie modeļi sastāv no terminiem un ir kopā ar to definīcijām un atsauci
uz zinātnisko literatūru jeb jau esošo teoriju, kas tiek izmantota konkrētā pētījuma ietvaros.
Būtiski ir, lai izstrādātais modelis radītu izpratni par tām teorijām, kas attiecas uz veiktā
pētījuma tēmu. Modelis nodrošina struktūru, parādot, kā pētnieks darbā definē savu pētījumu
filozofiski, metodoloģiski un analītiski (Osanloo, Grant, 2016).
Modelēšana pētniekam palīdz identificēt un konstruēt savu pasaules uzskatu par pētāmo
parādību. Modelēšana kā pētniecības metode akcentē iemeslus, kādēļ pētījuma tēmu ir vērts
pētīt. Modelēšana palīdz veidot spēcīgu pētījuma struktūru (Akintoye, 2015). Modelēšanas
procesā pētniekam ir jāpārskata zinātniskā literatūra un analītiskie modeļi, kas attiecas uz
pētāmo problēmu. Teoriju pielietošanas izvēlei modelī ir jābūt atkarīgai no to piemērotības,
vienkāršas pielietošanas un izskaidrojošām spējām.
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Modeļa izveide nodrošina pētījumu vairākos virzienos:
1) tas savieno pētnieku ar jau esošām zināšanām, tas nozīmē, ka, vadoties pēc attiecīgi
pastāvošām teorijām, tiek dots pamats pētījumā izvirzītajai hipotēzei un pētījuma
metodoloģijas izvēlei;
2) modelēšanas process liek pievērsties jautājumiem “kāpēc” un “kā”, kas ļauj pāriet no
vienkāršas novērotās parādības aprakstīšanas uz vispārinājumu par parādības
aspektiem;
3) ar modeļa palīdzību var noteikt vispārinājumu robežas. Modelis nosaka, kuri galvenie
mainīgie ietekmē pētāmo parādību, un uzsver nepieciešamību to pārbaudīt;
4) skaidri izstrādāts un izklāstīts modelis ļauj lasītājiem to kritiski novērtēt (Trochim,
2006).
Promocijas darba ietvaros tika izstrādāts sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes pilnveides modelis sasniegumu izaugsmei sportā, pamatojos uz zinātniskās
literatūras avotiem, zinātniskajām teorijām un iepriekš veiktajiem pētījumiem sporta
psiholoģijā, kā arī no iegūtajiem sportistu iztēles spēju aptaujas un fiziskās pašefektivitātes
aptaujas rezultātiem.
Iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes modelis sasniegumu izaugsmei sportā ir
procesuālais modelis, kura pamatā ir teorētiskais un konceptuāli matemātisks modelis.
Pedagoģiskās modelēšanas pamatā ir teorētiskais pamatojums ar mērķi veicināt un
noteikt konkrētu darbību un uzdevumu realizācijas efektivitāti. Procesuālais modelis veido
loģisku promocijas darba konstrukciju sasaisti, kas palīdz nodrošināt zinātnisko nodomu
īstenošanu. Procesuālo modeli var veidot gan disertācijas darbam kopumā, gan tā atsevišķām
sastāvdaļām, piemēram, lai iegūtu teorētisko pamatojumu, lai veiktu eksperimentu vai
testēšanu, lai iegūtu rezultātus vai veiktu to interpretāciju. Procesuālais modelis sniedz
uzskatāmu priekšstatu par galvenajām disertācijas procedūrām un procesiem, to īstenošanas
metodēm un norāda uz gala rezultātu (Селетков, 2021).
Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa sasniegumu
izaugsmei sportā izveide noritēja vairākos posmos.
Pirmais posms. Modelēšanas pirmajā posmā tika veikta zinātniskās literatūras avotu
izpēte par savstarpējām sakarībām starp iztēli, fizisko pašefektivitāti un sasniegumiem sportā.
Modeļa izveides sākumposmā tika definēta problēma, kas saistīta ar sportistu nespēju realizēt
savas spējas sacensībās, kam iemesls ir nepietiekami veltīta uzmanība iztēles un fiziskās
pašefektivitātes iekļaušanai treniņu procesā. Zinātniskās literatūras analīze nodrošināja izpratni
par pētījuma problēmu.
Otrais posms. Modelēšanas otrajā posmā tika veikta sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes izpēte un analīze. Pielietojot sportistu iztēles spēju aptauju, tika noteiktas
sportistu iztēles spējas, un, pielietojot fiziskās pašefektivitātes aptauju, – sportistu fiziskā
pašefektivitāte.
Trešais posms. Modelēšanas trešajā posmā tika veikt iegūto datu apstrāde, izmantojot
matemātiskās statistikas metodes un noteiktas iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
mijsakarības.
Ceturtais posms. Modelēšanas ceturtajā posmā tika izstrādāta modeļa struktūra.
Izstrādātā modeļa struktūra tika balstīta uz sportistu iztēles spēju aptaujas un fiziskās
pašefektivitātes aptaujas rezultātiem, uz sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
rādītāju savstarpējām sakarībām un uz zinātniskās literatūras avotu analīzi. Ar faktoranalīzes
palīdzību tika noteikta modeļa faktoru struktūra (skat. 14. pielikumu). Pēc modeļa struktūras
iegūšanas tika izstrādāti iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes vingrinājumi, lai kalnu
slēpotāji praksē realizētu sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeli
sasniegumu izaugsmei sportā.
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Piektais posms. Modelēšanas piektajā posmā tika izstrādāts sportistu iztēles spēju un
fiziskās pašefektivitātes pilnveides modelis sasniegumu izaugsmei sportā un tā saturs. Lai
pārbaudītu darbā izstrādātā pilnveides modeļa satura efektivitāti uz kalnu slēpotāju iztēles
spējām un fizisko pašefektivitāti, tā saturs tika realizēts kalnu slēpotāju treniņu procesā. Pēc
satura realizācijas tika veikta kalnu slēpotāju rezultātu noteikšana un salīdzināšana pirms un
pēc konstatējošā eksperimenta. Noslēgumā tika sniegtas rekomendācijas treneriem modeļa
satura īstenošanai darbā ar sportistiem.
Izstrādātā modeļa mērķis ir sekmēt sportistu iztēles spējas un fiziskās pašefektivitātes
līmeni, kā rezultātā tiks sekmēti arī sportistu sasniegumi. Modeli var pielietot sporta treneri
sportistu treniņu procesā. Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa
sasniegumu izaugsmei sportā satura uzdevumi īsteno piecu veidu iztēles spējas (uz treniņu
darbību, uz sacensību darbību, uz mērķi, uz emocijām un uz kompetenci orientētas iztēles
spējas), fizisko pašefektivitāti un to veicinošos faktorus (mērķu izvirzīšana, iekšējā pozitīvā
uzruna, koncentrēšanās spējas, treniņu un sacensību plāni, rutīnas, pašregulācijas prasmes).
2.2.4. Testēšana
Lai pastiprinātu iegūtos rezultātu no aptaujām un objektīvi novērtētu sportistu iztēles
spējas un fizisko pašefektivitāti, promocijas darba pētījumā tika pielietota Vīnes testu sistēma.
Ar Vīnes testu sistēmas palīdzību var noteikt un analizēt dažādus psihofizioloģiskos procesus,
piemēram, telpiskās orientēšanās spējas, aspirācijas līmeni, impulsivitāti, vilšanās toleranci,
izlēmību u. c.
No Vīnes testu sistēmas tika atlasīts 3D (3D: Spatial Orientation) tests kā iztēles spēju
objektīvs novērtēšanas instruments, pēc kura rezultātiem tika noteikti telpiskās orientēšanās
rādītāji un AHA (Attitude Towards Work) tests, kā fiziskās pašefektivitātes objektīvs
novērtēšanas instruments, pēc kura rezultātiem tika noteikti precizitātes, izlēmības,
impulsivitātes, refleksivitātes, veiktspējas līmeņa, aspirācijas līmeņa, vilšanās tolerances,
mērķa neatbilstības un sasniegumu motivācijas rādītāji. Testi tika veikti Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas Veselības aprūpes sportā izpētes centrā (atsevišķā un klusā telpā), lai
sportisti netiktu traucēti.
Gan 3D, gan AHA tests tiek interpretēts pēc vienāda principa, un tos var interpretēt tieši
un lineāri. 3D un AHA testa rezultātus interpretē pēc percentiles ranga (PR) (skat. 3. tabulu).
Piemēram, ja respondents iegūst PR=68, tas nozīmē, ka 68% cilvēku salīdzināšanas grupā ir
ieguvuši tādu pašu vai zemāku rezultāta līmeni un 32% ir tāds pats vai augstāks līmenis. Pēc
PR tiek noteikts, vai respondenta rādītājs ir virs vidējā, vidējs vai zem vidējā, salīdzinot ar
attiecīgās nozares (cilvēkresursi un sporta psiholoģija vai klīniskā psiholoģija un
neiropsiholoģija) salīdzināšanas grupu rādītājiem. Atkarībā no pielietojuma jomas tiek
izmantotas divas dažādas vidējā diapazona definīcijas. Klīniskās un neiropsiholoģijas, kā arī
satiksmes psiholoģijas jomā tiek izmantots plašāks vidējais diapazons no 16 līdz 84. Turpretim
cilvēkresursu un sporta psiholoģijas jomās tiek izmantots šaurāks vidējais diapazons no 25 līdz
75. PR interpretējums ir parādīts zemāk redzamajā tabulā (Bratfisch, Hagman, Egle, 2014;
Kubinger, Ebenhoh, 2019).

67

3. tabula
Vīnes testu sistēmas interpretācija pēc percentiles ranga (Bratfisch, Hagman, Egle, 2014)
Pielietojuma joma
Percentiles rangs
Cilvēkresursi un sporta
Klīniskā psiholoģija un
psiholoģija
neiropsiholoģija
Zem vidējā
0 – 24
0 – 15
Vidējais
25 – 75
16 – 84
Virs vidējā
76 – 100
85 – 100
3D un AHA testa rezultāti var tikt atspoguļoti arī pēc citām rezultātu skalām (piemēram,
T-rādītāji, Z-rādītāji, IQ rādītāji). Iegūtie dati tiek pārrēķināti tā, lai vidējos rādītājus un
dispersiju definētu ar noteiktu vērtību. Interpretējot un analizējot testu rezultātus, var ņemt vērā
arī ticamības intervālus (skat. 7. attēlu).

7. attēls. Vīnes testu sistēmas ticamības intervāli (modificēts pēc Bratfisch, Hagman, Egle,
2014)
Ticamības intervāls atspoguļo testa mērījumu precizitāti. Ticamības intervāls ir noteikts
apgabals, kas atrodas ap izmērīto testa rezultātu, kurā raksturlieluma patiesā vērtība ir ar
noteiktu varbūtību (parasti 95%). Izmērītā raksturlieluma patiesā vērtība gandrīz noteikti
atrodas dotajā ticamības intervālā (Bratfisch, Hagman, Egle, 2014; Kubinger, Ebenhoh, 2019).
2.2.4.1. Telpiskās orientēšanās testēšana (3D tests)
Ar Vīnes testu sistēmas telpiskās orientēšanās testu – 3D testu (3D: Spatial Orientation
Test) – ir iespējams noteikt sportistu telpiskās spējas. Telpiskās spējas ir cieši saistītas ar iztēli.
Sportā telpiskās spējas tiek raksturotas kā prasme savās domās attēlot, pārveidot un/vai ģenerēt
attēlus, kā arī atsaukt atmiņā simbolisku informāciju, kas nav lingvistiska (Spence, Feng, 2010).
Zinātniskajā literatūrā un sporta psiholoģijas pētījumos telpiskās spējas tiek iedalītas divos
grupas faktoros, kas ir vizualizācija un telpiskā orientācija. Šajā kontekstā vizualizācija ir spēja
savā iztēlē pagriezt un manipulēt ar objektiem, kas ir būtisks priekšnosacījums efektīvu iztēles
scenāriju veidošanai. Telpiskās spējas ir nozīmīgs faktors sportistu iztēles procesos un iztēles
spējās.
3D testa struktūru veido 30 priekšmeti. Katru priekšmetu veido attēls no vairākiem
vienādas formas un izmēra celtniecības blokiem, kas ir salikti kopā, veidojot vienotu struktūru.
Respondentam tiek lūgts iedomāties, kā katrs celtniecības elementu izvietojums izskatītos,
skatoties no cita leņķa, kā norāda attēlā redzamā bulta (skat. 8. attēlu). Katrā no testa
priekšmetiem tiek dotas četras alternatīvas atbildes, no kurām ir jāizvēlas attēls, kas pareizi
norāda, kā celtniecības bloki izskatīsies norādītajā perspektīvā. Pirms testa uzsākšanas
respondentam tiek piedāvātas divas izmēģinājuma iespējas, kas ir sekmīgi jāveic. 3D testam ir
pieejamas divas testa formas – S1 un S2, kas atšķiras ar laika ierobežojuma faktoru. S1 formā
katra priekšmeta atrisināšanai tiek dotas trīs minūtes, un S2 testa formā laika ierobežojuma nav.
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Promocijas darba pētījumā tika izmantota S2 forma bez laika ierobežojuma. S2 forma tika
izvēlēta, lai izvairītos no papildu spriedzes un uztraukuma, kas varētu rasties pētījuma
dalībniekiem laika kontroles dēļ. Iztēle ir mentāls process, ko nevajadzētu steidzināt.
3D testā galvenais mainīgais, kas tiek noteikts, ir pareizo atbilžu skaits (kas norāda, cik
daudz priekšmetus respondents ir pareizi atbildējis), kur par katru pareizo atbildi tiek iegūts 1
punkts. Papildu mainīgie tiek noteikti kā nepareizo atbilžu skaits (kas norāda, cik daudz
priekšmetus respondents ir nepareizi atbildējis) un darba laiks (kas norāda katra testa
priekšmeta izpildes laiku un kopējo laiku minūtēs un sekundēs) (Bratfisch, Hagman, Egle,
2014).
3D testa kvalitātes kritēriji ir objektivitāte. Šajā kontekstā testu var uzskatīt par
objektīvu, jo tā izpildes laikā nav pētnieka vai kādas citas personas iejaukšanās. Objektivitātes
kvalitātes kritērijs tiek izšķirts arī administrēšanas objektivitātē (pastāv, ja respondenta testa
izpilde ir neatkarīga no testa administratora) un interpretācijas objektivitātē (tiek nodrošināta,
ja no testa rezultātiem tiek gūts viens un tas pats secinājums, pat ja tos interpretē dažādi cilvēki).
3D tests notiek datorizēti, un visi respondenti saņem vienādu informāciju un instrukciju par
testu. Instrukcija ir neatkarīga no testa administratora, un arī pati testa procedūra ir identiska
visiem respondentiem. Standartizēta prezentācija datorā šajā aspektā nodrošina testa
objektivitāti. Vērtēšanas objektivitāte 3D testā ir ļoti augsta, jo mērījumu precizitāte un testa
rezultāti tiek aprēķināti automātiski. Atbilžu reģistrēšana, mainīgo aprēķināšana un punktu
salīdzināšana ir datorizēta, tādēļ arī aprēķināšanas kļūdas netiek pieļautas. Saskaņā ar iepriekš
minēto 3D tests atbilst kvalitātes kritērijiem un tas ir objektīvs instruments (Bratfisch, Hagman,
Egle, 2014).
Testa ticamības koeficients var svārstīties no 0 līdz 1, kur lielāka vērtība nozīmē lielāku
precizitāti. Ticamības vērtība virs 0,7 tiek uzskatīta par pietiekamu, vērtība virs 0,8 tiek
uzskatīta par labu un virs 0,9 – par augstu. 3D testa formai S2, nosakot ticamību ar Kronbaha
alfa, koeficients ir 0,89 (Bratfisch, Hagman, Egle, 2014).
Psiholoģiskā testa pamatotība balstās uz to, ka tests ticami mēra to, ko ir paredzēts
izmērīt. Messick (1995) ir izstrādājis modeli, kura mērķis ir noskaidrot psiholoģisko testu
validitāti. Uz Messick pieeju un izstrādātajām validitātes noteikšanas vadlīnijām balstās arī 3D
testa autori. Viņa uzskats ir tāds, ka ir nepieciešams mēģināt iegūt dažāda veida pierādījumus –
gan teorētiskos, gan praktiskos, kas parādītu testa lietderību noteiktā kontekstā. Šādos
pierādījumos ir jāiekļauj:
• testa konstrukta un satura validitātes apraksts. Tas aptver visus pierādījumus, kas palīdz
parādīt, kas tiek mērīts. Šis aspekts ietver psiholoģisko un loģisko interpretāciju, kā arī
ar testu izmērīto konstrukta definīciju. Konstrukta validitāte ir balstīta uz visu citu
validitātes veidu pamata;
• testa atbilstības un lietderības parādīšana noteiktam mērķim. Pamatojoties uz darba
analīzi, prasībām, prasmju analīzi u. c., tiek atlasīti testi, kas tiek uzskatīti kā būtiski
konkrētā mērķa sasniegšanai. Korelācija starp prognozēm, kas veiktas, pamatojoties uz
testa rezultātiem, un faktisko rezultātu norāda uz testa lietderību. Ir būtiski izvairīties no
vispārinājumiem;
• novērtējums par to, cik lielā mērā vērtējumi atbilst testa rezultātiem (piemēram,
inteliģence, radošums, kompetence, ekstraversija u. c.). Daudzi termini, kas tiek
izmantoti testa satura nosaukumos, ir neskaidri un dažreiz pat pretrunīgi. Piemēram, ja
kreativitātes testā cilvēks iegūst augstu punktu skaitu, tas nenozīmē, ka uz viņu attiecas
radošas personības vērtējumi;
• sociālās sekas testa lietošanā, kas jāņem vērā. Pat ja ir izpildīti psiholoģiskā testa
pielietošanas priekšnosacījumi, iesaistītās personas tomēr var pārprast psiholoģisko
testu būtību un mērķi. Tādēļ praktizējošiem psihologiem ir svarīgi veicināt testa izpratni
un tā izmantošanas akcentēšanu (Bratfisch, Hagman, Egle, 2014).
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Turpmāk parādīts Messick izstrādātā validitātes modeļa apkopojums (skat. 4. tabulu).
4. tabula
Validitātes progresīvā matrica (Messick, 1995)
Testa interpretācija
Testa izmantošana
Konstrukta validitāte
Uz pierādījumiem
CV + atbilstība/lietderību
(CV)
balstīta
(R/U)
CV + vērtību ietekme
Sekojošs pamats
CV + R/U + VI + sociālās
(VI)
sekas
(konstrukta validitāte – CV; vērtību ietekme – VI, Bratfisch, Hagman, Egle, 2014)
Iepriekš minētais modelis ir spēcīgi pamatots, bet to ir salīdzinoši sarežģīti pilnībā
izmantot praksē. Tas būtu jāuzskata par veidu, kā aplūkot validitātes problēmu, nevis kā
aicinājumu pilnībā ieviest modeli. Attiecībā uz 3D testu saskaņā ar Messick modeli var apskatīt
šādus validitātes rādītājus:
• testa satura validitāti raksturo – respondenti testu uzreiz asociē ar “izpratni par formu”;
• loģiskā pamatotība izriet no mērāmā definīcijas;
• konstrukta validitāte ir pierādīta, analizējot savstarpējās attiecības starp 3D testu un
diviem citiem testiem, kas mēra telpisko uztveri (2D tests un Pussel WIT III tests). Šie
testi ir līdzīgi pēc satura. 3D tests mēra grupas faktora telpiskās spējas.
3D tests sastāv no trīs fāzēm – instrukcijas, izmēģinājuma un pārbaudes fāzes. 3D testā
katru vienumu veido attēls ar vairākiem vienādas formas un izmēra blokiem, kas salikti kopā,
veidojot struktūru. Respondentam tiek lūgs iedomāties, kā katrs celtniecības elementa
izkārtojums izskatītos, skatoties no cita leņķa, kā norāda redzamā bulta. Kopā tiek dotas četras
alternatīvas atbildes, no kurām ir jāizvēlas attēls, kas pareizi parāda bloku izskatu no norādītās
perspektīvas. Iesākot testu, tiek parādīts viens parauga risinājums, kam seko divi izmēģinājumi
(skat. 8. attēlu) (Bratfisch, Hagman, Egle, 2014).

8. attēls. 3D testa uzdevuma piemērs (modificēts pēc Bratfisch, Hagman, Egle, 2014)
Instrukcijas un izmēģinājuma fāze ir paredzētam tam, lai respondentu iepazīstinātu ar
veicamo uzdevumu. Izmēģinājuma posms ir jāpabeidz bez kļūdām, pirms tiek sākts tests.
Vispirms respondentam tiek izskaidroti vispārīgi jautājumi pār Vīnes testa sistēmas
izmantošanu un tiek ieviesta izvēlētā ievades ierīce – atbildes panelis. Pēc tam sākas 3D
instrukcijas. Kā jāveic uzdevums, tiek paskaidrots uz ekrāna redzamā instrukcijā. Testa fāzē
vienumi tiek uzrādīti tādā pašā veidā kā izmēģinājuma posmā, atšķirība ir vienīgi tāda, ka
respondents nesaņem atgriezenisko saiti par viņa atbilžu pareizību. Šajā posmā arī nav
iespējams izlaist kādu no vienumiem, lai gan respondentam ir iespēja izmantot pogu “nezinu”
(Bratfisch, Hagman, Egle, 2014).
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2.2.4.2. Attieksmes pret darbu testēšana (AHA tests)
No Vīnes testu sistēmas attieksmes pret darbu (AHA) tests (AHA: Attitude Towards
Work) mēra dažādas personības dimensijas. Šo testu galvenokārt pielieto sporta un izglītības
psiholoģijas jomā. Ar AHA testa palīdzību ir iespējams noteikt sportistu kognitīvā stila
impulsivitāti pret refleksivitāti, aspirācijas līmeni, snieguma motivāciju un vilšanās tolerances
konstruktu.
Līdzīgi kā 3D testam arī AHA testam kvalitātes kritērijs ir objektivitāte, kas iedalās
administrācijas, vērtēšanas un interpretācijas objektivitātē. Tā kā AHA testa datu reģistrēšana
un analīze notiek datorizēti, rezultāti tiek veikti automātiski, tad kļūdas netiek pieļautas. Testa
normēšana nodrošina arī interpretācijas objektivitāti.
AHA testam ir trīs faktoru struktūra. AHA testa pirmais faktors ietver parametrus
“izlēmība”, “impulsivitāte/refleksivitāte” un “veiktspējas līmenis”. Otro faktoru veido
parametri “aspirācijas līmenis” un “mērķa neatbilstība”. Šis faktors atspoguļo indivīda spēju
noteikt atbilstošus mērķus un precīzi novērtēt savas spējas. Trešais faktors iever parametrus
“precizitāte”, “sasniegumu motivācija” un “vilšanās tolerance” (Kubinger, Ebenhoh, 2019).
AHA tests sastāv no trīs subtestiem:
• “Virsmu salīdzināšana” – tiek novērtēta impulsivitāte un refleksivitāte;
• “Kodēšanas simboli” – tiek noteikts aspirācijas līmenis un vilšanās tolerance;
• “Figūru nošķiršana” – tiek noteikta sasniegumu motivācija.
Katram subtestam ir sava instrukcijas un pārbaudes fāze, kuras laikā respondents tiek
iepazīstināts ar veicamajiem uzdevumiem. Respondentam ir pareizi jāizpilda pārbaudes
uzdevumi, lai tālāk pārietu uz testa fāzi. Uzdevumi testa fāzē tiek prezentēti tāpat kā uzdevumi
pārbaudes posmā. Vienīgā atšķirība ir tā, ka respondents nesaņem atsauksmi par atbilžu
precizitāti. Otrajā subtestā atsauksmes sniedz tikai pēc pirmā mēģinājuma. Trešajā subtestā
atgriezeniskā saite parādās noteiktos punktos (Kubinger, Ebenhoh, 2019).
Subtests “Virsmu salīdzināšana”
Pirmais no trīs AHA testa subtestiem ir “Virsmu salīdzināšana”. Šajā subtestā tiek
mērīta respondenta impulsivitāte, refleksivitāte, izlēmība un precizitāte. Tas sastāv no 20
priekšmetiem, no kuriem katrā tiek attēlotas divas dažādas figūru formas (skat. 9. attēlu).

9. attēls. Subtesta “Virsmu salīdzināšana” uzdevuma piemērs (modificēts pēc Kubinger,
Ebenhoh, 2019)
Respondentam tiek dotas 30 sekundes attiecībā uz katru priekšmetu, lai izlemtu, kurai
no abām figūrām ir lielāks laukums. Atbilde tiek ievadīta, ar peli noklikšķinot uz izvēlētās
figūras. Ja respondents nespēj izlemt, viņš var izvēlēties opciju “nevaru izlemt”, noklikšķinot
uz marķētās pogas. Subtesta “Virsmu salīdzināšana” rezultāti tiek aprēķināti pēc trīs kritērijiem:
precizitātes, izlēmības un impulsivitātes/refleksivitātes. Galvenie mainīgie, kas tiek noteikti, ir
precizitāte (pareizo atbilžu skaits/nostrādāto vienumu skaits), izlēmība (pareizo atbilžu skaits +
nepareizo atbilžu skaits) un impulsivitāte pret refleksivitāti (tiek noteikts pēc nepareizo atbilžu
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skaita, pareizo atbilžu skaita un “nevaru izlemt” atbilžu skaita). To aprēķina pēc formulas:
10000 * (20 – nepareizo atbilžu skaits) + 100 * pareizo atbilžu skaits + “nevaru izlemt” atbilžu
skaits) (Kubinger, Ebenhoh, 2019).
Subtests “Kodēšana simboli”
AHA testa otrajā subtestā “Kodēšanas simboli” tiek mērīts respondenta aspirācijas
līmenis, mērķa neatbilstība, vilšanās tolerance un veiktspējas līmenis. Šis subtests ir sadalīts
piecos segmentos. Katram segmentam tiek dotas 50 sekundes. Testā tiek doti abstrakti krāsu
simboli un dažādi melnbalti simboli, kas ir savstarpēji saistīti. Uzdevums ir ar peli noklikšķināt
uz melnbaltā simbola, kas parādās ekrāna centrā, lai piešķirtu tam atbilstošo krāsas simbolu
zemāk esošajā rindā (skat. 10. attēlu).

10. attēls. Subtesta “Kodēšanas simboli” priekšmeta piemērs (modificēts pēc Kubinger,
Ebenhoh, 2019)
Pēc pirmajiem četriem piegājieniem respondents saņem atgriezenisko saiti par pareizi
kodēto simbolu skaitu. Tajā pašā laikā respondentam tiek arī lūgts paredzēt, cik simbolus viņš
pareizi sakodēs nākamajā piegājienā (Kubinger, Ebenhoh, 2019).
Sākot ar trešo piegājienu, tiek ieviests arī vilšanās nosacījums – pirms respondents
izsaka savu prognozi, viņš tiek informēts, ka citi cilvēki vidēji ir veikuši šo uzdevumu labāk
nekā viņš (šie informatīvie dati neatbilst patiesībai) (skat. 11. attēlu).

11. attēls. Subtesta “Kodēšanas simboli” atgriezeniskās saites piemērs vilšanās apstākļos
(modificēts pēc Kubinger, Ebenhoh, 2019)
Subtestā “Kodēšanas simboli” galvenie mainīgie, kas tiek noteikti, ir veiktspējas līmenis
(pareizo atbilžu skaits otrajā piegājienā, pirmais piegājiens netiek ņemts vērā, lai izslēgtu
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instrukcijas un izmēģinājuma neizpratnes sekas), aspirācijas līmenis ((1. prognoze – pareizo
atbilžu skaits 2. piegājienā)/pareizo atbilžu skaits 2. piegājienā), vilšanās tolerance ((5.
prognoze – 2. prognoze) /2. prognoze) un mērķa neatbilstība (|1. prognoze – 2. piegājiena
pareizo atbilžu skaits| + |2. prognoze – 3. piegājiena pareizo atbilžu skaits| + |3. prognoze – 4.
piegājiena pareizo atbilžu skaits| + |4. prognoze – 5. piegājiena pareizo atbilžu skaits| (|…| =
absolūtā summa)). Papildus vēl šajā subtestā tiek noteikts arī maksimālās veiktspējas laiks
(Kubinger, Ebenhoh, 2019).
Subtests “Figūru nošķiršana”
Trešais subtests “Figūru nošķiršana” nosaka sasniegumu motivāciju. Šajā subtestā katrā
ekrāna lapā tiek doti 6 vienumi. Katrs no šiem vienumiem veido rindas ar četrām vienkāršām
ģeometriskām figūrām, kur viena no šīm četrām figūrām ir atšķirīga (skat. 12. attēlu).

12. attēls. Subtesta “Figūru nošķiršana” priekšmeta piemērs (modificēts pēc Kubinger,
Ebenhoh, 2019)
Respondenta uzdevums ir pēc iespējas ātrāk “apstrādāt” katru vienumu, ar peli
noklikšķinot uz tā simbola katrā rindā, kur tas neiederas. Tiklīdz lapā ir atzīmēts pēdējais
vienuma neatbilstošais simbols, automātiski tiek pārslēgta nākamā lapa ar nākamajiem sešiem
vienumiem. Respondents var pārtraukt testu jebkurā brīdī, noklikšķinot uz “iziet”. Tomēr
kopējais testa ilgums ir ierobežots līdz 30 minūtēm. Kad pirmie 170 vienumi ir apstrādāti,
respondents saņem atgriezenisko saiti, kurā tiek minēts, ka respondents ir “diezgan veiksmīgs”,
bet citi šo testi ir turpinājuši vēl ilgāk. Otrais atgriezeniskās saites ziņojums tiek sniegts, kad ir
apstrādāti 425 vienumi. Tad respondentam tiek atgādināts, ka viņš var pārtraukt testu jebkurā
brīdī, ja jūt, ka vairs nevar koncentrēties un vienmērīgi strādāt. Tomēr tajā pašā laikā viņš tiek
arī informēts, ka joprojām ir cilvēki, kas šo uzdevumu ir paveikuši daudz tālāk nekā viņš
(Kubinger, Ebenhoh, 2019).
Papildus mainīgo rezultātiem AHA testā tiek sniegts arī respondenta profils. Profils ir
normēto rezultātu attēlojums diagrammā. Tas ļauj subjekta sasniegumu viegli salīdzināt ar
izvēlēto no izlases. Pelēkais laukums norāda vidējo diapazonu; tas aptver vidējo +/standartnovirzi. Rezultāti baltajā zonā pa kreisi ir zem vidējā; tie, kas atrodas baltajā zonā pa
labi, ir virs vidējā līmeņa. Respondenta rezultātu norāda ap punktu. Diapazona marķējums pa
kreisi un pa labi no šī punkta norāda diapazonu, kurā atrodas respondenta sniegums ar 95%
ticamību (skat. 13. attēlu).
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13. attēls. Profila paraugs (Kubinger, Ebenhoh, 2019)
Bez iepriekš minētā profila testa rezultāti tiek atspoguļoti protokolos, kas sniedz
informāciju par respondenta atbildēm uz katru vienumu – vai tā bija pareiza vai nepareiza un
cik daudz vai maz laika vajadzēja respondentam, lai atbildētu uz katru no vienumiem. To var
izmantot, lai pārbaudītu, vai testa prezentācijas laikā kādā konkrētā brīdī radās lielāks skaits
kļūdu nekā vidēji (skat. 14. attēlu).

14. attēls. Testa protokola paraugs (Kubinger, Ebenhoh, 2019)
Otrajam un trešajam subtestam ir pieejams arī progresa protokols. Otrajā subtestā ir
sniegts detalizēts pareizu un nepareizu atbilžu skaita kopsavilkums un respondenta prognozes.
Trešajā subtestā progresa protokols atspoguļo pareizo atbilžu procentus līdz pirmajam testa
novērtējumam un starp pirmo un otro testa novērtējumu (skat. 15. attēlu).

15. attēls. Progresa protokola piemērs (Kubinger, Ebenhoh, 2019)
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Trešā subtesta progresa protokols parāda, kurš elements tieši parādīja atgriezeniskās
saites logu attiecībā uz koncentrāciju un pie kura vienuma tests tika pabeigts.
2.2.5. Konstatējošais eksperiments
Konstatējošais eksperiments promocijas darbā tika realizēts ar mērķi, lai noteiktu un
izanalizētu kalnu slēpotāju iztēles spēju, fiziskās pašefektivitātes un snieguma rādītāju
mijsakarības un lai pārbaudītu sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides
modeļa sasniegumu izaugsmei sportā satura efektivitāti uz kalnu slēpošanas sportistiem.
Konstatējošais eksperiments notika divos posmos. Pirmais posms noritēja no 2019. gada
septembra līdz 2019. gada novembrim. Otrais posms noritēja 2021. gada aprīlī.
Konstatējošā eksperimenta dalībnieku grupu veidoja septiņi kalnu slēpošanas sportisti
no U16 un U21 vecuma grupas. Izlase tika izvēlēta pēc šādiem kritērijiem: dalība Latvijas
Slēpošanas savienības organizētajās sacensībās un ieņemta vieta tās veidotajā ranga sistēmā, ir
pārstāvējuši Latviju starptautiska mēroga sacensībās un pieredze kalnu slēpošanas sporta veidā
ir vismaz 7 gadi. Šie kritēriji tika noteikti, lai pēc iespējas vairāk mazinātu citu apstākļu ietekmi
uz pētījuma rezultātiem.
Iztēles spēju noteikšanai tika pielietota sportistu iztēles spēju aptauja un fiziskās
pašefektivitātes noteikšanai – fiziskās pašefektivitātes aptauja (skat. 1. un 2. pielikumu). Abas
aptaujas sportisti aizpildīja gan konstatējošā eksperimenta sākumā, gan noslēgumā (skat. 32.
pielikumu). Konstatējošā eksperimenta ietvaros tika veikti divi kontroltreniņi – konstatējošā
eksperimentā sākumā un noslēgumā, lai noteiktu sportistu snieguma rādītājus (skat. 34.
pielikumu). Pēc šiem rādītājiem (aptauju un kontroltreniņu rezultātiem) tika veikta iztēles spēju,
pašefektivitātes un panākumu dinamikas analīze (skat. 33. un 35. pielikumu). Konstatējošajā
eksperimenta norises laikā tika realizēts sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
modeļa sasniegumu izaugsmei sportā saturs. Kalnu slēpotāji piedalījās 12 nodarbībā, kurās tika
pielietoti iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes veicinoši uzdevumi no izstrādātā sportistu
iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes modeļa sasniegumu izaugsmei sportā satura. Katras
nodarbības ilgums bija aptuveni 30 – 40 minūtes.
Konstatējošā eksperimenta otrajā posmā divi kalnu slēpotāji no konstatējošā
eksperimenta grupas veica 3D (telpiskās orientēšanās) un AHA (attieksmes pret darbu) testu
izpildi no Vīnes testu sistēmas (skat. 36. un 37. pielikumu).
2.2.6. Gadījuma analīze
Konstatējošā eksperimenta otrajā posmā tika pielietota gadījuma analīzes metode.
Gadījuma analīzes metode ļauj pētniekam rūpīgi izpētīt iegūtos datus noteiktā pētījuma
kontekstā. Gadījuma analīze ir izpētes pieeja, ko izmanto, lai gūtu padziļinātu un daudzpusīgu
izpratni par sarežģītiem jautājumiem reālās dzīves kontekstā. Gadījuma analīzi plaši izmanto
sociālajā zinātnēs, tostarp arī sporta psiholoģijas zinātnes jomā (Crowe, Cresswell, Robertson,
Huby, Avery, Sheikh, 2011). Tiek pieņemts, ka gadījumu analīzei ir vājāka statistiskā
reprezentativitāte nekā eksperimentālajiem pētījumiem (Halinen, Törnroos, 2005), toties ir
daudzi autori, kas apgalvo, ka bieži vien padziļinātas zināšanas par atsevišķu piemēru var būt
daudz noderīgākas nekā īslaicīgas zināšanas par lielāku skaitu piemēru (Gerring, 2006).
Gadījuma analīze ļauj pētniekam veikt padziļinātu sarežģītu parādību izpēti. Tā ir pētījuma
metodoloģija, kas palīdz izpētīt parādību kādā konkrētā kontekstā, izmantojot dažādus datu
avotus, lai atklātu vairākas parādības šķautnes (Rashid, Rashid, Warraich, Sabir, Waseem,
2019). Līdz ar to gadījumu analīze ir arī vērtīgs pienesums promocijas darba pētījuma
kontekstā.
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Gadījuma analīzi pētnieki var izmantot, lai izskaidrotu, aprakstītu vai izpētītu
notikumus vai parādības ikdienas kontekstā, kurā tie notiek. Gadījuma analīze var palīdzēt
izprast un izskaidrot cēloņsakarības, kas rodas no pētījumā pielietotās metodikas. Atšķirībā no
konstatējošā eksperimenta, kura mērķis ir pārbaudīt noteiktu hipotēzi, apzināti manipulējot ar
vidi, gadījuma analīze palīdz iegūt informāciju par skaidrojošiem jautājumiem – “kā”, “ko”,
“kāpēc”. Pielietojot gadījuma analīzes metodi, pētnieki izvirza pētījuma jautājumu, uz ko tiek
meklēta atbilde. Gadījuma analīzes metode var sniegt papildu ieskatus par pētāmo tēmu, var
palīdzēt attīstīt un/vai pilnveidot teoriju (Yin, 2009).
Konstatējošā eksperimenta ietvaros tika veikta gadījuma analīze. Gadījuma analīze tika
pielietota, lai atbildētu uz pētījuma daļas jautājumu – vai objektīvo datorizēto testu (3D un AHA
testi no Vīnes testu sistēmas) rezultāti apstiprinās sportistu pašnovērtējuma aptauju (sportistu
iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes aptaujas) rezultātus? Gadījuma analīzē kalnu slēpotāju
testēšana tika veikta, izmantojot 3D testu iztēles spēju kontekstā un AHA testu fiziskās
pašefektivitātes kontekstā no Vīnes testu sistēmas (skat. 36. un 37. pielikumu). Tajā tika
iesaistīti divi kalnu slēpotāji no konstatējošā eksperimenta izlases. Abi kalnu slēpotāji ir U21
vecuma grupas pārstāvji, kuriem ir atzīstami panākumi kalnu slēpošanā, pieredze gan Latvijas
mēroga, gan starptautiskā mēroga sacensībās un kuri ar kalnu slēpošanas sportu nodarbojas
vairāk nekā 10 gadus. Pēc minētajiem kritērijiem abi sportisti tika atlasīti gadījuma analīzes
veikšanai.
2.2.7. Kontrolvingrinājumu metode
Lai izvērtētu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes rādītāju izmaiņas dinamiku un tās
mijsakarību ar sportiskajiem sasniegumiem, tika veikti kontroltreniņi ar laika reģistrācijas
iekārtas palīdzību, fiksējot braucienu laikus pa atbilstošu treniņu trasi kalnu slēpošanā. Iegūtie
rezultāti tika analizēti, un tika novērota sportisko sasniegumu izaugsme, treniņa procesā
pielietojot iztēles vingrinājumus. Lai noteiktu sportistu sasniegumu izaugsmi no katra
kontroltreniņa, katram sportistam tika salīdzināti pirmā un otrā sekmīgi veiktā brauciena laiki
pa vienu un to pašu trasi. Jo mazāka ir laika starpība starp pirmo un otro braucienu, jo lielāku
efektivitāti ir sniegusi iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes attīstīšana.
Kalnu slēpošanas sacensībās tiek veikts tikai viens brauciens pa vienu trasi (otrajam
braucienam trase tiek mainīta), līdz ar to šajā sporta veidā ir ļoti svarīgi, lai sportists pirmajā
braucienā spētu uzrādīt vislabāko rezultātu, kā tas bieži praksē notiek.
Pētījuma kontroltreniņu mērījumi tika veikti slaloma disciplīnas kalnu slēpošanas
treniņos. Kontroltreniņi tika aizvadīti Lietuvas slēpošanas hallē “Snow Arena” treniņnometņu
ietvaros. Slēpošanas halle tika izvēlēta kontroltreniņu aizvadīšanai, jo tādā veidā tika
nodrošināti vienlīdzīgi apstākļi un kalnu slēpošanas trases parametri abiem kontroltreniņiem.
Laika reģistrēšana iekārtas aparatūra “Microgate Pro Kit Timing” reģistrēja
kontroltreniņa braucienus, kas tika sekmīgi veikti no starta līdz pat finišam. Kontroltreniņu
rezultāti vēlāk tika izdrukāti (čeku veidā) un analizēti promocijas darbā (skat. 34. un 35.
pielikumu).
2.2.8. Matemātiskā statistika
Promocijas darbā iegūtie dati tika ievadīti un matemātiski apstrādāti ar Microsoft Office
Excel un SPSS datu apstrādes programmu. Pētījumā tika pielietotas primārās un sekundārās
matemātiskās datu apstrādes metodes:
1) aprakstošā statistika – vidējais aritmētiskais, standartnovirze, variācijas koeficients,
standartkļūda, mediāna (median split);
2) datu atbilstības normālam sadalījumam pārbaude – Kolmogorova-Smirnova tests;
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3) faktoranalīze – Varimaks ar Kaizera normalizāciju (Varimax with Kaiser
Normalization);
4) mijsakarību noteikšanai – daudzfaktoru dispersijas analīze MANOVA (multivariate
analysis of variance);
5) noturības laikā noteikšanai – Pīrsona korelācija koeficients;
6) izlases atbilstības faktoranalīzes veikšanai noteikšanai – Kaizera-Maijera-Olkina
kritērijs (Kaiser-Meyer-Olkin) un Bartleta tests (Bartlett’s);
7) iztēles spēju, fiziskās pašefektivitātes un sportisko sasniegumu rezultātu izmaiņas
noteikšanai – Vilkoksona rangu tests atkarīgām kopām;
8) sportistu iztēles spēju aptaujas adaptētās latviešu valodas versijas ticamība tika vērtēta,
pamatojoties uz tabulā norādītajiem kritērijiem (skat. 5. tabulu).
5. tabula
Sportistu iztēles spēju aptaujas adaptētās latviešu valodas versijas kvalitātes
novērtējuma kritēriji (autores izstrādāts)
Ticamība
Kvalitātes kritērijs
Kronbaha alfa koeficients mēra iekšējo saskaņotību. Rādītāja
Kronbaha alfa
vērtība ir pieņemama, ja tā ir 0,6 un augstāka (Ahmad,
koeficients
Zulkurnain, Khairushalimi, 2016).
Konstrukta
ticamība (CR)
Vidējā ekstrahētā
dispersija (AVE)

Konstrukta ticamība (arī saliktā ticamība) mēra modeļa iekšējo
viendabību. Rādītājs ir pieņemams, ja tā vērtība ir virs 0,6
(Ahmad et al., 2016).
Vidējā ekstrahētā varbūtība ir vidējā variāciju procentuālā daļa,
ko izskaidro konstrukta vienumi. Rādītājs ir pieņemams, ja tā
vērtība ir virs 0,6 (Ahmad et al., 2016).

Sportistu iztēles spēju aptaujas adaptētās latviešu valodas versijas kvalitātes
novērtējuma kritēriji tika izvēlēti un atlasīti, ņemot vērā orģinālās aptaujas izveidi.

2.3. Pētījuma organizēšana
Pētījums ilga četrus gadus, no tā uzsākšanas 2018. gadā līdz noslēgšanai 2021. gadā.
Promocijas darba pētījums tika veikts vairākos posmos (skat. 16. attēlu).
Pirmais posms. Pētījuma pirmajā posmā tika veikta pētījuma zinātnisko kategoriju
izstrāde, zinātniskās literatūras analīze, sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
būtības, iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides un šo rādītāju nozīmes kalnu
slēpošanā teorētiskā izpēte, sporta psiholoģijas jomā veikto pētījumu analīze un izpēte, kā arī
šajā posmā tika izvirzīti galvenie uzdevumi promocijas darba pētījuma problēmas risināšanai.
Līdzās teorētiskajai izpētei tika arī meklētas piemērotas nepieciešamās aparatūras, kas spētu
pilnvērtīgi noteikt pētījuma mērījumus.
Otrais posms. Pētījuma otrajā posmā tika veikta sportistu iztēles spēju aptaujas
adaptācija, kurā piedalījās 353 respondenti no dažādiem gan komandu, gan individuālajiem
sporta veidiem. Respondentu vecums bija robežās no 19 līdz 35 gadiem. Aptaujas adaptācijas
process noritēja no 2018. gada līdz 2019. gadam divos posms. Pēc pirmā posma rezultātiem
iztēles spēju aptaujas faktoru struktūra pilnībā nesakrita ar orģinālās aptaujas versijas faktoru
struktūru. Tā kā pēc pirmā posma neizdevās sasniegt vēlamo rezultātu, aptaujas adaptācijai tika
veikts arī otrais posms, kurā tika mainīti respondentu atlases kritēriji. Adaptācijas otrā posma
iegūtie rezultāti uzrādīja identisku faktoru struktūru un to saturu ar orģinālās versijas aptauju.
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Trešais posms. Pētījuma trešajā posmā tika veikta sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes rādītāju mijsakarību noteikšana un sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes modeļa sasniegumu izaugsmei sportā izstrāde. Iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes mijsakarību noteikšanā piedalījās 69 sportisti (sievietes un vīrieši), kas
pārstāvēja dažādus sporta veidu vecumā no 19 līdz 25 gadiem. Visi sportisti ir ar vismaz 7 gadu
pieredzi savā sporta veidā, ir aktīvi sportistu un guvuši panākumus savā sporta veidā, kā arī ir
pieredze Latvijas un/vai starptautiska mēroga sacensībās. Sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes modeļa sasniegumu izaugsmei sportā izveidē piedalījās 207 respondenti, kas
pārstāvēja dažādus sporta veidus. Respondentu vecums ir no 18 līdz 25 gadiem. Pēc iegūtajiem
rezultātiem tika noteikta sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes faktoru struktūra un
izstrādāts sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modelis sasniegumu
izaugsmei sportā un tā saturs.
Ceturtais posms. Pētījuma ceturtajā posmā tika īstenots konstatējošais eksperiments,
kurā tika noteiktas un izanalizētas kalnu slēpotāju iztēles spēju, fiziskās pašefektivitātes un
snieguma rādītāju mijsakarības, kā arī pārbaudīta sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes pilnveides modeļa sasniegumu izaugsmei sportā satura iedarbība uz kalnu
slēpošanas sportistu sasniegumiem. Konstatējošais eksperiments noritēja divos posmos.
Konstatējošajā eksperimentā tika izmantoti sekojoši pētījuma metodes un instrumenti: sportistu
iztēles spēju aptauja, fiziskās pašefektivitātes aptauja, kontroltreniņi, izstrādātie iztēles spēju un
fiziskās pašefektivitātes veicinošie uzdevumi un Vīnes testu sistēmas 3D un AHA testi. Pirmajā
posmā tika veikta kalnu slēpotāju (n=7) iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes rādītāju
noteikšana pirms un pēc modeļa satura pielietošanas, kā arī veikti kontroltreniņi, lai noteiktu
pielietotā modeļa ietekmi uz sportistu sasniegumu izaugsmi. Konstatējošais eksperiments tika
uzsākts 2019. gada rudenī, kur konstatējošā eksperimenta grupas dalībnieki uzsāka pielietot
izstrādātos iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes veicinošos uzdevumus. Pirmā posma
noslēgumā tika noteiktas kalnu slēpotāju iztēles spēju, fiziskās pašefektivitātes un sasnieguma
rādītāju mijsakarības pēc iegūtajiem rezultātiem. Konstatējošā eksperimenta otrais posms
noritēja promocijas darba pētījuma piektajā posmā.
Piektais posms. Pētījuma piektajā posmā tika īstenots konstatējošā eksperimenta otrais
posms, kur tika izmantota gadījuma analīze. Gadījuma analīzes tika veikta, lai noskaidrotu un
novērtētu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes subjektīvo un objektīvo rādītāju savstarpējās
saistības kalnu slēpotājiem (n=2). Gadījuma analīzē piedalījās Latvijas kalnu slēpotāji, kas ir
guvuši ievērojamus sasniegumus un panākumus sportā. Gadījuma analīzes pielietošanas mērķis
bija rast atbildi uz pētījuma daļas izvirzīto jautājumu – vai objektīvo datorizēto testu rezultāti
apstiprinās sportistu pašnovērtējuma aptauju rezultātus?
Sestais posms. Pētījuma noslēdzošajā posmā tika analizētas Latvijas kalnu slēpotāju
snieguma rādītāju mijsakarības, kā arī tika izstrādāti secinājumi un sniegtas rekomendācija
modeļa īstenošanai kalnu slēpošanā.
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1.posms

• Sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes būtības, iztēles spēju un
fiziskās pašefektivitātes pilnveides un šo
rādītāju nozīmes kalnu slēpošanā teorētiskā
izpēte.

2.posms

• Sportistu iztēles spēju aptaujas adaptācija
atbilstoši Latvijas sporta videi.

3.posms

• Sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes rādītāju izpēte un sportistu
iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
pilnveides modeļa sasniegumu izaugsmei
sportā izstrāde.

4.posms

• Konstatējošais eksperimenta īstenošana:
modeļa satura ītsenošana un tā iedarbības
izvērtējums uz kalnu slēpotāju (n=7)
sasniegumu izaugsmi.

5.posms

• Gadījumu analīzes – kalnu slēpotāju (n=2)
objektīvo un subjektīvo rādītāju
izvērtēšana.

6.posms

• Iegūtu datu analīze pēc modeļa realizēšanas
un rekomendāciju izstrāde treneriem
modeļa īstenošanai kalnu slēpošanā.
16. attēls. Pētījuma organizēšanas posmi

Promocijas darba pētījums tika īstenots 6 posmos. 2. līdz 6. posms ir atspoguļots
promocijas darba trešajā daļā.
Promocijas darbs “Kalnu slēpotāju iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveide”
ir eksperimentāls un kvantitatīvas pieejas pētījums.

79

3. SPORTISTU IZTĒLES SPĒJU UN FIZISKĀS
PAŠEFEKTIVITĀTES PILNVEIDES MODELIS
SASNIEGUMU IZAUGSMEI SPORTĀ
3.1. Aptaujas “Sportistu iztēles spēju aptauja” adaptācija Latvijas sporta
videi
Sportistu iztēles spēju aptauja sastāv no 15 situāciju aprakstiem un piecām apakšskalām:
uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas (spēja redzēt sevi treniņa vidē, apgūstot un izpildot
jaunus tehniskus vingrinājumus, uzlabojot un attīstot specifiskas fiziskās un tehniskās prasmes);
uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas (spēja redzēt labu sniegumu un pozitīvu sacensību
scenārija norisi, veidot alternatīvus gājienus un ātri reaģēt neparedzētās un neierastās situācijās,
rodot pozitīvu risinājumu, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku sniegumu); uz mērķi orientētas
iztēles spējas (spēja iztēlē veidot attēlus, kas saistās ar konkrētu mērķu sasniegšanu un sevi
redzēt kā uzvarētāju); uz emocijām orientētas iztēles spējas (spēja izjust un atsaukt atmiņā
pozitīvās emocijas, kas rodas sportojot, piedzīvot emocijas, kas rodas no sacensībās
sasniegtajiem rezultātiem, un sajust sacensību satraukumu); uz kompetenci orientētas iztēles
spējas (spēja iztēlē veidot attēlus, kas raksturo kontroles saglabāšanu neveiksmēs vai grūtās
situācijās, kā arī saglabāt pašpārliecinātību par savām spējām, palikt pozitīvi noskaņotam un
saglabāt cīņassparu pēc neveiksmes).
Lai gan sportistu iztēles spēju aptauja ir noderīgs instruments iztēles spēju pētīšanā
sportā, tās pielietošanai citās valstīs ir nepieciešams, lai tā tiktu tulkota attiecīgās valsts valodā
un tās psihometriskie rādītāji tiktu vērtēti dažādos kultūras kontekstos. Tādēļ, lai šo aptauju
varētu izmantot gan Latvijas, gan starptautiska mēroga salīdzinošos zinātniskajos pētījumos, ir
jāizveido adaptēts mērinstruments.
Oriģinālās versijas SIAQ aptaujas ticamības un validitātes noteikšanai tika pielietota
konstrukta ticamība, vidējā ekstrahētā dispersija un faktoranalīze. Oriģinālā pētījumā
respondentu grupu veidoja gan individuālo, gan komandu sporta veidu sportisti. Pēc saziņas un
atļaujas saņemšanas no oriģinālā testa autorēm Sarah E. Williams un Jennifer Cumming, tika
uzsākts aptaujas adaptācijas process un respondentu izlases veidošana.
Lai sportistu iztēles spēju instrumentu adaptētu Latvijas videi, sākotnēji latviešu valodā
tika tulkota sportistu iztēles spēju aptauja. Šajā posmā tika veikta dubultā tulkošana un ekspertu
recenzija. Sākumā aptauja tika iztulkota latviešu valodā un latviešu valodas versija savukārt
pārtulkota atpakaļ uz angļu valodu, ko veica profesionāls tulks. Vēlāk eksperti apstiprināja
latviešu valodas tulkotās versijas precizitāti un satura validitāti, veicot nepieciešamās korekcijas
un labojumus. Pēc retrospektīvā tulkojuma pirmā latviešu valodas sportistu iztēles spēju
aptaujas versija tika nodota anonīmai aizpildei sportistiem. Sportisti tika lūgti aizpildīt aptauju,
sniedzot varējumus par katru aptaujas situāciju, kā arī sniedzot savu personīgo informāciju:
vecumu, sporta veidu, sporta līmeni, sporta pieredzi un sasniegumus. Pēc aptauju aizpildīšanas
iegūtie dati tika apkopoti un analizēti, izmantojot atbilstošas datu analīzes. Sportistu iztēles
spēju aptaujas adaptācija Latvijas videi tika veikta divos posmos (skat. 17. attēlu). Pēc pirmā
posma, kad neizdevās sasniegt vēlamo rezultātu un pilnībā adaptēt sportistu iztēles spēju
aptauju Latvijas sporta videi, tika veiktas nepieciešamās korekcijas. Otrajā adaptācijas posmā
tika koriģēti izlases atlases kritēriji un sportistu iztēles spēju aptaujas latviešu valodas versija
tika izsniegta sportistiem atkārtotai aizpildīšanai ar analogām norādēm kā pirmajā posmā par
aptaujas aizpildīšanu. Adaptācijas noslēgumā tika veikts retests, kurā sportisti aizpildīja
sportistu iztēles spēju aptauju divos gadījumos ar trīs nedēļu intervālu. Vēlāk iegūtie dati tika
apkopoti un analizēti, izmantojot datu analīzi.
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Aptaujas Latvijas
versijas izveide
(2015)
1. Aptaujas dubultā
tulkošana
2. Aptaujas precizitātes un
satura validitātes
apstiprināšana

Pirmais posms:
2018 (n=215)
1. Konstrukta validitāte
- Faktoranalīze
- Rotācijas metode
Varimaks

3. Aptaujas tulkojuma
korekciju veikšana
4. Aptauju aizpildīja
sportisti
5. Iegūto datu analīze

2. Ticamība
- Kronbaha alfa
- Konstrukta ticamība
- Vidējā ekstrahētā
varbūtība

Otrais posms:
2019 (n=220)
1. Konstrukta validitāte
- Faktoranalīze
- Rotācijas metode
Varimaks
2. Ticamība
- Kronbahs alfa
- Konstrukta ticamība
- Vidējā ekstrahētā
varbūtība
3. Noturība laikā
- Retests (ar trīs nedēļu
intervālu)

17. attēls. Sportistu iztēles spēju aptaujas adaptācija Latvijas videi
Veicot sportistu iztēles spēju aptaujas tulkojumu, latviešu valodā tika tulkoti arī aptaujas
skalu nosaukumi: 1. skala “skill imagery abilities” – “uz treniņu darbību orientētas iztēles
spējas”; 2. skala “strategy imagery abilities” – “uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas”;
3. skala “goal imagery abilities” – “uz mērķi orientētas iztēles spējas”; 4. skala “affect imagery
abilities” – “uz emocijām orientētas iztēles spējas”; 5. skala “mastery imagery abilities” – “uz
kompetenci orientētas iztēles spējas”. Šie nosaukumi veidoti, balstoties uz iztēles skalu saturu
un to raksturojumu.
Adaptācijas procesā tika izmantotas šādas metodes: aptauja (SIAQ), matemātiskās
statistikas metodes: Varimaks ar Kaizera normalizāciju (Rotation Method: Varimax with Kaiser
Normalization), lai noteiktu aptaujas faktoru struktūru; Kaizera-Maijera-Olkina kritērijs un
Bartleta tests, lai noteiktu pētījuma izlases atbilstību faktoanalīzei; Kronbaha alfa koeficients,
konstrukta ticamība un vidējā ekstrahētā varbūtība, lai noteiktu aptaujas un tās apakšskalu
iekšējo saskaņotību; faktoranalīze, lai noteiktu dominējošos faktorus; Pīrsona korelācijas
koeficients, lai noteiktu aptaujas noturību laikā.
Adaptācijas pirmajā posmā respondentu izlasi veidoja 215 sportisti, no kuriem 102 ir
sievietes un 113 – vīrieši un kuru vidējais vecuma rādītājs ir 21,65 (SD=3,49). No 215
sportistiem 111 sportisti pārstāvēja individuālos sporta veidus un 104 sportisti – komandu
sporta veidus. Respondentu sporta pieredzes vidējais rādītājs ir 9,4 (SD=5,03) gadi. Otrajā
adaptācijas posmā respondentu izlasi veidoja 220 sportisti, no kuriem 97 ir sievietes un 123 –
vīrieši. Respondentu vidējais vecuma rādītājs ir no 21,69 (SD=3,58). No izlases 123 sportisti
pārstāvēja individuālos sporta veidus un 97 sportisti – komandu sporta veidus. Pieredze sportā
respondentu izlasei ir vidēji 9,5 (SD=4,9) gadi (skat. 6. tabulu).
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6. tabula
Izlases respondentu raksturojums sportistu iztēles spēju aptaujas pirmajā un otrajā
adaptācijas posmā
Pirmais posms Otrais posms
N
215
220
Sievietes
102
97
Vīrieši
113
123
M vecums (SD)
21,65 (3,49)
21,69 (3,58)
Sporta veida tips
Individuālais
111
123
Komandu
104
97
Pieredze sportā
9,4 (5,03)
9,5 (4,9)
Respondentu izlase aptaujas adaptācijas posmiem tika atlasīta pēc līdzīgiem kritērijiem,
kā tas tika darīts aptaujas oriģinālajā versijā. Oriģinālajā versijā respondentu vidējais vecums
bija 21,55 (SD=6,91) un pieredze sportā – 9,06 (SD=5,85) gadi (Williams, Cumming, 2011).
3.1.1. Sportistu iztēles spēju aptaujas adaptācijas pirmais posms Latvijas sporta videi
Pirmajā posmā tika apkopotas 353 aizpildītas aptaujas, no kurām 215 bija derīgas un
piemērotas tālākai analīzei (skat. 3. pielikumu). Respondenti tika atlasīti pēc noteiktiem atlases
kritērijiem: pēc vecuma (vismaz 18 gadus veci), pēc sacensību pieredzes un pēc panākumiem
sportā. Respondentu grupu veidoja dažādu gan individuālo, gan komandu sporta veidu sportisti
vecumā no 19 līdz 36 gadiem (skat. 4. tabulu). Jāatzīmē, ka oriģinālās versijas respondentu
izlasi veidoja 220 sportisti no komandu un individuālajiem sporta veidiem. Tā kā sportistu
iztēles spēju aptauja iepriekš Latvijā nav izmantota pētījumos, tās psihometriskie parametri tika
salīdzināti ar oriģinālās versijas rādītājiem. Pēc pirmā posma, salīdzinot Latvijas respondentu
– sportistu iztēles spēju aptaujas adaptācijas vidējos aritmētiskos rezultātus ar oriģinālās
versijas vidējiem aritmētiskajiem rādītājiem, var secināt, ka Latvijas respondentu izlases
rezultāti ir augstāki nekā oriģinālās versijas respondentu izlasei (skat. 7.tabulu un 4. pielikumu).
7. tabula
Latviešu valodas versijas (n=215) respondentu izlases un oriģinālās versijas
respondentu izlases (n=220) aprakstošās statistika rādītāji (SD – standartnovirze, M –
vidējais aritmētiskais)
Uz
Uz
Uz
Uz
treniņu
sacensību Uz mērķi
emocijām kompetenci
Skalas aprakstošās
darbību
darbību
orientētas
orientētas
orientētas
statistikas rādītāji
orientētas orientētas
iztēles
iztēles
iztēles
iztēles
iztēles
spējas
spējas
spējas
spējas
spējas
M (n=215, latviešu
5,54
4,96
5,26
5,68
4,93
valodas versija)
M (n=220, oriģinālā
5,16
4,83
4,83
5,92
4,90
versija)
SD (n=215, latviešu
1,27
1,34
1,47
1,26
1,45
valodas versija)
SD (n=220, oriģinālā
0,96
1,30
1,30
0,83
1,05
versija)
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Pirmajā adaptācijas posmā vidējie rādītāji latviešu valodas versijas respondentu izlasei
ir diapazonā no 4,93 līdz 5,68 – līdzīgi, kā tas ir arī oriģinālās versijas respondentu izlasei, no
4,83 līdz 5,92. Vidējā aritmētiskā rādītāja analīze atklāja, ka latviešu valodas versijas
respondentu izlasei ir ievērojami vieglāk iztēlē radīt attēlus, kas ir orientēti uz emocijām
(M=5,68, SD=1,26) un uz treniņu darbību (M=5,54, SD=1,27), salīdzinot ar iztēles attēliem,
kas ir orientēti uz mērķi (M=5,26, SD=1,47), kurus bija ievērojami vieglāk attēlot sev iztēlē
nekā tos iztēles attēlus, kas ir orientēti un sacensību darbību (M=4,96, SD=1,34) un uz
kompetenci (M=4,93, SD=1,45). Līdzīgi rezultāti ir iegūti arī no oriģinālās versijas respondentu
izlases. Tāpat kā latviešu valodas versijas respondentu izlasei, tā arī oriģinālās versijas
respondentu izlasei visvieglāk iztēlē ir radīt attēlus, kas ir orientēti uz emocijām (M=5,92,
SD=0,83) un uz treniņu darbību (M=5,16, SD=0,96). Pēc aritmētiskajiem rādītājiem var spriest,
ka oriģinālās versijas respondentu izlasei ir nedaudz grūtāk savā iztēlē radīt attēlus, kas ir
orientēti uz kompetenci (M=4,90, SD=1,05), uz sacensību darbību (M=4,83, SD=1,30) un uz
mērķi (M=4,83, SD=1,30), nekā iztēles attēlus, kas ir orientēti uz emocijām un uz treniņu
darbību. Latviešu valodas versijai vidējie aritmētiskie rādītāji visās sportistu iztēles spēju
aptaujas skalās ir augstāki nekā orģinālajai versijai, tikai ar vienu izņēmumu, t. i., iztēles spēju
skalā, kas ir orientēta uz emocijām. Salīdzinot standartnovirzi, latviešu valodas versijas
respondentu izlases rādītāju izkliede visām skalām ir lielāka nekā oriģinālās versijas
respondentu izlases rezultātiem. Latviešu valodas versijas aptaujas visu skalu mainīgums tiek
uzskatīts par apmierinošu, jo katras skalas standartnovirzes vērtība pārsniedz 1,00.
Tālākā sportistu iztēles spēju aptaujas adaptācijas procesā tika veikta faktoranalīze
(skat. 8. tabulu). Pirms faktoranalīzes veikšanas respondentu izlases rezultātu atbilstība faktoru
analīzei tika pārbaudīta, nosakot Kaizera-Maijera-Olkina (KMO) un Bartleta kritērijus.
Kaizera-Maijera-Olkina vērtība ir 0,884>0,7, un iegūtais rezultāts norāda, ka respondentu grupa
atbilst kritērijiem un var veikt faktoranalīzi.
8. tabula
Latviešu valodas versijas respondentu izlases aptaujas adaptācijas atbilstība faktoru
analīzei (n=215)
Kaizera-Maijera-Olkina testa rezultāts, kas raksturo izlases piemērotību
,884
faktoru analīzes veikšanai
Bartleta sfēriskuma tests
Aptuvenais Čī kvadrāts
1070,221
df
Sig.

105
,000

Lai noteiktu, cik faktoru analīzi izmantot, tika analizētas iegūtās kopvērtības, aprakstošā
summārā dispersija un punktu diagramma. Faktoru analīzei tika izmantota atlases metode:
galveno komponentu analīze (Extraction Method: Principal Component Analysis) (skat. 9.
tabulu un 5. pielikumu). Turpmāk redzamajā tabulā ir attēlots tas, cik lielā mērā katrs no
komponentiem izskaidro kopējās dispersijas. Pirmais komponents izskaidro 37,14%, otrais
komponents – 9%, trešais komponents – 7,43%, ceturtais komponents – 7,11% un piektais
komponents – 5,31% no kopējās dispersijas, kas veido 65,99%. Rezultāti norāda uz to, ka ir
iegūta piecu faktoru struktūra.
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9. tabula
Sportistu iztēles spēju aptaujas aprakstošā summārā dispersija (n=215)
Sākotnējās īpašvērtības

Komponenti
Summa

Svaru kvadrātu summas pēc rotācijas

Dispersija

Kumulatīvs

%

%

Summa

Dispersija

Kumulatīvs

%

%

1

5,571

37,138

37,138

5,571

37,138

37,138

2

1,350

9,002

46,139

1,350

9,002

46,139

3

1,115

7,435

53,575

1,115

7,435

53,575

4

1,066

7,106

60,681

1,066

7,106

60,681

5

,797

5,311

65,992

,797

5,311

65,992

6

,747

4,981

70,973

7

,670

4,467

75,440

8

,646

4,310

79,749

9

,557

3,712

83,461

10

,517

3,445

86,906

11

,471

3,140

90,046

12

,458

3,053

93,099

13

,369

2,458

95,557

14

,344

2,293

97,850

15

,322

2,150

100,000

Adaptācijas pirmā posma nākamajā solī tika noteikta sportistu iztēles spēju aptaujas
latviešu valodas konstrukta validitāte (izmantojot faktoranalīzi ar rotācijas metodi Varimaks)
un ticamība (izmantojot Kronbaha alfa koeficientu). Veicot latviešu valodas sportistu iztēles
spēju aptaujas ticamības un validitātes pārbaudi ar faktoranalīzi, iegūtie rezultāti norādīja, ka
latviešu versijas aptaujai ir piecas apakšskalas tieši tāpat kā oriģinālajai versijai. Tomēr latviešu
valodas versija netika pilnībā adaptēta, jo viens no aptaujas vienumiem faktoranalīzē tika
iekļauts atšķirīgā faktorā, nekā tas ir oriģinālajā versijā (skat. 10. tabulu un 5. pielikumu).
Pirmo faktoru “uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas” veidoja trīs vienumi – “Kad
es treniņā mācos jaunu tehnisko vingrinājumu, es iztēlojos, ka daru to precīzi un pareizi”
(r=0,787), “Sevi treniņā, vēl vairāk uzlabojot tehniskās prasmes, kas jau man labi izdodas”
(r=0,801) un “Sevi treniņā, veicot fiziskus vingrinājumus, kas uzlabo manas fiziskās spējas”
(r=0,476).
Otro faktoru “uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas” veidoja aptaujas 4 vienumi
– “Visu sacensību gaitu tieši tā, kā es gribu, lai viss notiktu” (r=0,467), “Kā savās domās
izveidoju alternatīvu gājienu neparedzētā situācijā sava izpildījuma laikā” (r=0,676), “Kā es ātri
reaģēju neparedzētās situācijās un rodu pozitīvu risinājumu” (r=0,746) un “Saglabājot
pašpārliecinātību par savām spējām sarežģītās situācijās” (r=0,673). Oriģinālajā versijā aptaujas
“Saglabājot pašpārliecinātību par savām spējām sarežģītās situācijās” vienums ir iekļauts “uz
kompetenci orientētas iztēles spējas” faktorā, kas liecina, ka sportistiem šis vienums, kas ir
saistīts ar pašpārliecinātību par savām spējā un fizisko pašefektivitāti, vairāk saistās ar
sacensībām un to darbību, nevis ar viņu kompetenci.
Latviešu valodas versijas aptaujas trešo faktoru “uz mērķi orientētas iztēles spējas”
veidoja aptaujas 3 vienumi – “Kad citi aplaudē manam sacensību sniegumam” (r=0,714), “Būt
intervētam kā čempionam/-ei” (r=0,816) un “Sev izcīnot uzvaru” (r=0,482).
Ceturto faktoru “uz emocijām orientētas iztēles spējas” veidoja 3 vienumi – “Pozitīvās
emocijas, kad nodarbojos ar savu sportu veidu” (r=0,626), “Piedzīvotās sajūtas un emocijas,
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kas rodas no sacensību darbības uzrādītajiem rezultātiem” (r=0,647) un “Uztraukums, kas
saistās ar sacensību izpildes sniegumu” (r=0,725).
Noslēdzošo piekto faktoru “uz kompetenci orientētas iztēles spējas” veido 2 vienumi –
“Kad darbojos ar 100% piepūli pat tad, ja sacensību izpildījumā tiek pieļautas kļūdas un viss
nerit gludi” (r=0,813) un “Ka pēc neveiksmīga izpildījuma palieku pozitīvi noskaņots/-a,
saglabājot cīņassparu nākamajam sniegumam” (r=0,793) (skat. 10.tabulu).
10. tabula
Sportistu iztēles spēju aptaujas adaptācijas pirmā posma izlases faktoru analīze
(n=215)
Faktori
Vienumi
1
2
3
4
5
Mācīties jaunu tehnisko vingrinājumu
,787
Tehnisko prasmju uzlabošana
,801
Fizisko vingrinājumu izpilde
,476
Sacensību gaita
,467
Alternatīvi plāni un stratēģijas
,676
Neparedzētu situāciju pozitīvs atrisinājums
,746
Saglabāt pašpārliecinātību
,673
Citi aplaudē man
,714
Būt intervētam kā čempionam/ei
,816
Sev izcīnot uzvaru
,482
Pozitīvas emocijas
,626
Piedzīvot sacensību emocijas un sajūtas
,647
Izjust sacensību uztraukumu
,725
100% piepūle
,813
Saglabāt cīņassparu
,793
Sportistu iztēles spēju aptaujas iekšējā saskaņotība tika noteikta pēc Kronbaha alfa
koeficienta. Latviešu valodas versijas 215 respondentu izlases sportistu iztēles spēju aptaujai
iekšējās saskaņotības rādītāji ir atbilstoši, kas ir attiecīgi virs 0,6 un kas nozīmē, ka latviešu
valodas aptauja ir atbilstoša lietošanai Latvijas sporta vidē (skat. 11. tabulu). Pēc aptaujas
oriģinālās versijas autoru ieteikuma aptaujas iekšējā saskaņotība tika pārbaudīta arī pēc
konstrukta ticamības (composite reliability, CR) un vidējās ekstrahētās dispersijas (average
variance extracted, AVE) rādītājiem. Pēc konstrukta ticamības rādītāja tika noteikta aptaujas
iekšējā saskaņotība. Konstrukta ticamības rādītājs ir pieņemams, ja šī rādītāja vērtība ir virs 0,6.
Vidējā ekstrahētā dispersija nosaka konverģences ticamību, salīdzinot izskaidrotās varbūtības
proporciju pret kļūdas varbūtību. Šī rādītāja vērtība tiek uzskatīta par pieņemamu, ja tā ir virs
0,5. Tomēr arī vidējās ekstrahētās varbūtības vērtība, kas ir virs 0,4, ir pieņemama ar
nosacījumu, ja konstrukta ticamība ir augstāka par 0,6. Šajā gadījumā konverģējošā ticamība ir
pieņemama un derīga (Fornell, David, 1981). Ir pieņemts, ka izlases iekšējās saskaņotības
rādītāju aptaujas tulkotajai versijai latviešu valodā visu piecu apakšskalu rezultāti ir pieņemami,
jo Kronbaha alfa koeficienta vērtības ir diapazonā no 0,66 līdz 0,87; konstrukta ticamība – no
0,71 līdz 0,93 un vidējā ekstrahētā vērtība – no 0,42 līdz 0,64. Oriģinālās versijas respondentu
izlases konstrukta ticamības rādītāja vērtība ir diapazonā no 0,74 līdz 0,86 un vidējā ekstrahētā
vērtība – robežās no 0,51 līdz 0,68. Salīdzinot konstrukta ticamības rādītājus starp oriģinālo
versiju un latviešu valodas aptaujas versiju, var secināt, ka iegūto rādītāju robežas ir
līdzvērtīgas. Iegūtie rezultāti apstiprina, ka aptaujas latviešu valodas versija ir atbilstoša
lietošanai Latvijas sporta videi.
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11. tabula
Latviešu valodas versijas respondentu izlases aptaujas adaptācijas pirmā posma
iekšējās saskaņotības rādītāji (n=215)
Vidējā
Konstrukta
ekstrahētā
Skala
Kronbaha alfa
ticamība
varbūtība
(CR)
(AVE)
Uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas
0,73
0,74
0,50
Uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas
0,71
0,74
0,42
Uz mērķi orientētas iztēles spējas
0,67
0,72
0,47
Uz emocijām orientētas iztēles spējas
0,75
0,71
0,45
Uz kompetenci orientētas iztēles spējas
0,66
0,78
0,64
Vispārējās iztēles spējas
0,87
0,93
0,48
Adaptācijas pirmā posma psihometriskie rādītāji norāda, ka sportistu iztēles spēju
aptaujas latviešu valodas versijas struktūra atbilst tās lietošanai Latvijas vidē, bet aptaujas
faktoru struktūra pilnībā nesakrīt ar oriģinālās versijas faktoru struktūru. Tas nozīmē, ka aptauju
var pielietot Latvijas sporta vidē, bet to nevar izmantot starptautiska mēroga zinātniskajos
pētījumos salīdzināšanas kontekstā. Tā kā pirmajā adaptācijas posmā aptauju neizdevās pilnībā
adaptēt, tad tika veikts otrais posms, kurā, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, tika izvirzīti
citi respondentu izlases atlases kritēriji.
3.1.2. Sportistu iztēles spēju aptaujas adaptācijas otrais posms Latvijas sporta videi
Otrajā adaptācijas posmā tika izmainīti respondentu izlases kritēriji, un tajā tika iekļauti
sportisti, kuri ir vismaz 18 gadus jauni, kam ir vismaz 5 gadu pieredze sportā, ir aktīvi sportisti
un ir gūti panākumi Latvijas un/vai starptautiska mēroga sacensībās. Šie kritēriji tika izvēlēti,
pamatojoties uz zinātniskajām publikācijām un pētnieku darbiem, kuros tika izmantota SIAQ
aptauja. Šajā posmā respondentu izlasi veidoja 220 sportisti vecumā no 19 līdz 35 gadiem, kas
pārstāvēja gan komandu, gan individuālos sporta veidus (skat. 6. tabulu un 6. pielikumu).
Sportistu iztēles spēju aptaujas Latvijas versijas konstrukta validitāte un ticamība tika noteikta,
izmantojot datu analīzes.
Otrajā adaptācijas posmā vidējie rādītāji latviešu valodas versijas respondentu izlasei ir
diapazonā no 4,94 līdz 5,63 (skat. 12. tabulu un 7. pielikumu). Līdzīgas vidējās aritmētiskās
vērtības tika iegūtas arī latviešu valodas versijas adaptācijas pirmajā posmā, un tās ir līdzīgas
ar oriģinālās versijas respondentu izlasi un ir diapazonā no 4,83 līdz 5,92. Arī pēc adaptācijas
otrā posma vidējā aritmētiskā rādītāja analīze atklāja, ka latviešu valodas versijas respondentu
izlasei ir vieglāk iztēlē radīt attēlus, kas ir orientēti uz emocijām (M=5,63, SD=1,26) un uz
treniņu darbību (M=5,61, SD=1,23), salīdzinot ar iztēles attēliem, kas ir orientēti uz mērķi
(M=5,28, SD=1,43), kurus bija ievērojami vieglāk attēlot savā iztēlē nekā tos, kas ir orientēti
uz sacensību darbību (M=4,99, SD=1,34) un uz kompetenci (M=4,94, SD=1,42). Otrā posma
sportistu iztēles spēju aptaujas latviešu valodas respondentu izlases vidējie aritmētiskie rādītāji
ir tuvi oriģinālās versijas rādītājiem, un latviešu versijas aptaujā visām aptaujas skalām ir
augstāki rādītāji nekā oriģinālajai versijai, tikai ar vienu izņēmumu, t. i., uz emocijām orientētu
iztēles spēju skalā. Salīdzinot standartnovirzi, latviešu valodas versijas respondentu izlases
rādītāju izkliede visās skalās ir lielāka nekā oriģinālās versijas respondentu izlases rādītājiem.
Latviešu valodas versijas respondentu izlases standartnoviržu lielums ir amplitūdā no 1,23 līdz
1,42, savukārt oriģinālās versijas respondentu izlasei šīs amplitūdas svārstības ir no 0,83 līdz
1,30. Latviešu valodas versijas aptaujas visu skalu mainīgums tiek uzskatīts par apmierinošu,
jo katras skalas standartnovirzes vērtība pārsniedz 1,00.
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12. tabula
Latviešu valodas versijas (n=220) respondentu izlases un oriģinālās versijas
respondentu izlases (n=220) aprakstošās statistika rādītāji (SD - standartnovirze, M –
vidējais aritmētiskais)
Uz
Uz treniņu
Uz
Uz
sacensību
Uz mērķi
darbību
emocijām kompetenci
Skalas
darbību
orientētas
orientētas
orientētas
orientētas
statistikas rādītāji
orientētas
iztēles
iztēles
iztēles
iztēles
iztēles
spējas
spējas
spējas
spējas
spējas
M (n=220, latviešu
5,61
4,99
5,28
5,63
4,94
valodas versija)
M (n=220, oriģinālā
5,16
4,83
4,83
5,92
4,90
versija)
SD (n=220, latviešu
1,23
1,34
1,43
1,26
1,42
valodas versija)
SD (n=220, oriģinālā
0,96
1,30
1,30
0,83
1,05
versija)
Tālākā sportistu iztēles spēju aptaujas adaptācijas procesā tika veikta faktoranalīze.
Pirms faktoranalīzes veikšanas respondentu izlases rezultātu atbilstība faktoru analīzei tika
pārbaudīta, nosakot Kaizera-Maijera-Olkina (KMO) un Bartleta kritērijus. Kaizera-MaijeraOlkina vērtība ir 0,878>0,7 (skat. 13. tabulu). Iegūtais rezultāts norāda, ka respondentu grupa
atbilst kritērijiem un var tikt veikta faktoranalīze.
13. tabula
Latviešu valodas versijas respondentu izlases aptaujas adaptācijas atbilstība faktoru
analīzei (n=220)
Kaizera-Maijera-Olkina testa rezultāts, kas raksturo izlases piemērotību
,878
faktoru analīzes veikšanai
Bartleta sfēriskuma tests
Aptuvenais Čī kvadrāts
1064,789
df
Sig.

105
,000

Lai noteiktu, cik faktoru analīzi izmantot, tika analizētas iegūtās kopvērtības un
aprakstošās summārās dispersijas. Faktoru analīzei tika izmantota atlases metode: galveno
komponentu analīze. Turpmāk redzamajā tabulā (skat. 14. tabulu un 8. pielikumu) ir attēlots,
cik lielā mērā katrs no komponentiem izskaidro kopējās dispersijas. Pirmais komponents
izskaidro 36,36%, otrais komponents – 8,73%, trešais komponents – 7,81%, ceturtais
komponents – 7,07% un piektais komponents – 5,38% no kopējās dispersijas, kas veido
65,35%. Rezultāti norāda uz to, ka ir iegūta piecu faktoru struktūra.
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14. tabula
Sportistu iztēles spēju aptaujas aprakstošā summārā dispersija (n=220)
Sākotnējās īpašvērtības

Komponenti
Summa

Svaru kvadrātu summas pēc rotācijas

Dispersija

Kumulatīvs

%

%

Summa

Dispersija

Kumulatīvs

%

%

1

5,454

36,360

36,360

5,454

36,360

36,360

2

1,309

8,728

45,088

1,309

8,728

45,088

3

1,171

7,810

52,898

1,171

7,810

52,898

4

1,061

7,072

59,969

1,061

7,072

59,969

5

,807

5,383

65,352

,807

5,383

65,352

6

,793

5,289

70,641

7

,728

4,852

75,492

8

,629

4,195

79,688

9

,585

3,899

83,587

10

,509

3,392

86,979

11

,464

3,092

90,071

12

,428

2,853

92,924

13

,375

2,499

95,423

14

,362

2,413

97,836

15

,325

2,164

100,000

Faktoranalīze apstiprināja, ka sportistu iztēles spēju aptaujas latviešu valodas versijai ir
piecu faktoru struktūra ar 15 vienumiem, kā tas ir arī oriģinālajā aptaujas versijā (skat. 15.
tabulu un 8. pielikumu). Turpmāk esošajā 15. tabulā ir attēlots tas, cik cieši katrs vienums korelē
ar katru no faktoriem.
15. tabula
Sportistu iztēles spēju aptaujas respondentu izlases faktoru struktūras analīze
(n=220)
Faktori
Vienumi
1
2
3
4
5
Mācīties jaunu tehnisko vingrinājumu
,824
Tehnisko prasmju uzlabošana
,750
Fizisko vingrinājumu izpilde
,582
Sacensību gaita
,676
Alternatīvi plāni un stratēģijas
,713
Neparedzētu situāciju pozitīvs atrisinājums
,573
Citi aplaudē man
,529
Būt intervētam kā čempionam/ei
,792
Sev izcīnot uzvaru
,634
Pozitīvas emocijas
,583
Piedzīvot sacensību emocijas un sajūtas
,709
Izjust sacensību uztraukumu
,710
100% piepūle
,802
Saglabāt cīņassparu
,842
Saglabāt pašpārliecinātību
,487
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Pirmais komponents raksturo “uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas”, un šo
komponentu veido 3 vienumi – pirmais vienums “Kad es treniņā mācos jaunu tehnisko
vingrinājumu, es iztēlojos, ka daru to precīzi un pareizi” (r=0,824), kuram ir vislielākais svars
pirmajā komponentā, otrais vienums “Sevi treniņā, vēl vairāk uzlabojot tehniskās prasmes”
(r=0,750) un trešais vienums “Sevi treniņā, veicot fiziskus vingrinājumus, kuri uzlabo manas
fiziskās prasmes” (r=0,582). Pirmā komponenta vienumi raksturo sportista treniņu vides
darbības, ar kurām sportists saskaras ik dienu (skat. 15. tabulu).
Otrais komponents raksturo “uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas”, ko veido 3
vienumi – “Visu sacensību gaitu tieši tā, kā es gribu, lai viss notiktu” (r=0,676), “Kā es savās
domās izveidoju alternatīvu gājienu neparedzētā un neierastā situācijā sava izpildījuma laikā”
(r=0,713) un “Kā es ātri reaģēju neparedzētās situācijās un rodu pozitīvu risinājumi” (r=0,573).
Visi komponenta vienumi ir saistīti ar sportista spēju savā iztēlē veidot dažādus stratēģijas
plānus un izspēlēt sacensību scenārijus, paredzot pat visneierastākās situācijas (skat. 15.
tabulu).
Trešais komponents raksturo “uz mērķi orientētas iztēles spējas”, ko veido 3 vienumi –
“Būt intervētam kā čempionam/-ei” (r=0,792), kuram ir vislielākais svars šajā komponentā,
“Kad citi aplaudē manam sacensību sniegumam” (r=0,529) un “Sev izcīnot uzvaru” (r=0,634).
Vienums “Kad citi aplaudē manam sacensību sniegumam” ir viens no visvājākajiem
vienumiem Latvijas sportistu iztēles spēju struktūru izpratnē. Tas nozīmē, ka sportistiem,
iespējams, pašpārliecinātība par sevi nav visai augstā līmenī. Trešais komponents raksturo
sportistu mērķtiecīgumu un spēju redzēt sevi kā veiksmīgu un uzvarētāju. Pašpārliecinātībai un
ticībai sev ir liela nozīme, lai iztēle būtu efektīva (skat. 15. tabulu).
Ceturto komponentu “uz emocijām orientētas iztēles spējas” raksturo 3 vienumi. Šajā
komponentā vislielākā nozīme ir vienumam “Uztraukumu, kas saistās ar sacensību izpildes
sniegumu” (r=0,710) un ar ļoti līdzīgu nozīmību arī vienumam “Piedzīvotās sajūtas un
emocijas, kas rodas no sacensību darbības uzrādītajiem rezultātiem” (r=0,709). Trešais vienums
ir “Pozitīvās emocijas, kad nodarbojos ar savu sporta veidu” (r=0,583). Šis komponents vidēji
ir viens no spēcīgākajiem Latvijas sportistu iztēles spēju struktūras izpratnē, un tas raksturo
patīkamās sajūtas un emocijas, kas raisās, nodarbojoties ar sportu (skat. 15. tabulu).
Piektais komponents raksturo “uz kompetenci orientētas iztēles spējas”, kurā arī ir 3
vienumi – vislielākā nozīme ir vienumam “Kā pēc neveiksmīga izpildījuma palieku pozitīvi
noskaņots/-a, saglabājot cīņassparu nākamajam savam sniegumam” (r=0,842); otrs
nozīmīgākais vienums ir “Kad darbojos ar 100% piepūli, pat tad, ja sacensību izpildījumā tiek
pieļautas kļūdas un viss nerit gludi” (r=0,802) un trešais – “Saglabājot pašpārliecinātību par
savām spējām sarežģītās situācijās” (r=0,487). Piektā komponenta vienumi ir cieši saistīti ar
sportistu fiziskās pašefektivitātes līmeni un spēju saglabāt optimismu un cīņassparu pat
visnelabvēlīgākajos notikumos sportā (skat. 15. tabulu).
Otrā posma sportistu iztēles spēju aptaujas latviešu valodas versijas iekšējās
saskaņotības rādītāji ir redzami 16. tabulā (n=220). Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, var
secināt, ka latviešu versijai aptaujas apakšskalām ir pieņemama iekšējā saskaņotība. Kronbaha
alfa rādītāji ir intervālā no 0,62 līdz 0,87, un visaugstākais Kronbaha alfa koeficients un
konstrukta ticamības rādītājs ir “uz kompetenci orientētas iztēles spējas” skalai (0,75; CR=0,76)
un “uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas” skalai (0,73; CR=0,77). Attiecīgi nedaudz
zemāks Kronbaha alfa koeficients un konstrukta ticamības rādītājs ir pārējām skalām – “uz
sacensību darbību orientētas iztēles spējas” (0,62; CR=0,69), “uz mērķi orientētas iztēles
spējas” (0,62; CR=0,69) un “uz emocijām orientētas iztēles spējas” (0,68; CR=0,71). Vidējās
ekstrahētās varbūtības rādītājs latviešu valodas aptaujas versijai ir robežās no 0,43 līdz 0,53.
Skalām “uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas” (AVE=0,53) un “uz kompetenci orientētas
iztēles spējas” (AVE=0,53) vidējās ekstrahētās varbūtības rādītāja vērtība ir virs 0,5. Pārējām
trīs skalām šī rādītāja vērtība ir zem 0,5. Izpildot nosacījumu, ka visām skalām konstrukta
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ticamības rādītājs ir virs 0,6, arī vidējās ekstrahētās varbūtības rādītājs visām skalām ir
apmierinošs un pieņemams.
Pēc iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka sportistu iztēles spēju aptaujas versijas
latviešu valodā psihometriskie rādītāji uzrāda atbilstošu iekšējo saskaņotību. Otrā aptaujas
adaptācijas posma iekšējās saskaņotības rādītāji no sportistu iztēles spēju aptaujas latviešu
versijas norādīja, ka koriģētajai versijai ir laba un atbilstoša iekšējā saskaņotība. Oriģinālās
versijas respondentu izlases konstrukta ticamības rādītāja vērtība ir diapazonā no 0,69 līdz 0,93.
Iegūtie rezultāti norāda uz to, ka aptaujas latviešu valodas versija ir lietojama Latvijas sporta
videi (skat. 16. tabulu).
16. tabula
Latviešu valodas versijas respondentu izlases aptaujas adaptācijas iekšējās
saskaņotības rādītāji (n=220)
Vidējā
Konstrukta
ekstrahētā
Skala
Kronbaha alfa
ticamība
varbūtība
(CR)
(AVE)
Uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas
0,73
0,77
0,53
Uz sacensību darbību orientētas iztēles
0,62
0,69
0,43
spējas
Uz mērķi orientētas iztēles spējas
0,62
0,69
0,44
Uz emocijām orientētas iztēles spējas
0,68
0,71
0,45
Uz kompetenci orientētas iztēles spējas
0,75
0,76
0,53
Vispārējās iztēles spējas
0,87
0,93
0,47
Pēc iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka sportistu iztēles spēju aptaujas latviešu
valodas versija ir ticama un valīda un tās faktoru struktūra un psihometriskie rādītāji atbilst
oriģinālajai versijai. Tālākajā adaptācijas procesā, kad tika iegūta tāda pati struktūra, kāda ir
aptaujas oriģinālajai versijai, pēc trīs nedēļām tika veikta atkārtota aptaujas pārbaude,
izmantojot retesta metodi, lai noteiktu aptaujas ticamību/noturību laikā (skat. 9. un 10.
pielikumu). Pīrsona korelācijas koeficients tika aprēķināts, lai noteiktu retesta rezultātu
ticamību. Pīrsona korelācijas koeficienta vērtība no 0,5 līdz 1 norāda uz ciešu un ticamu
savstarpējo sakarību starp mainīgajiem un noturību laikā. Latviešu valodas sportistu iztēles
spēju aptaujas retesta Pīrsona korelācijas koeficients ir robežās no 0,61 līdz 0,81, kas norāda,
ka pastāv cieša saistība starp mainīgajiem un visām aptaujas skalām ir pieņemama laika
noturība un ticamība. Starp skalām visaugstākā Pīrsona korelācijas koeficienta vērtība ir “uz
treniņu darbību orientētas iztēles spējas” (0,69), “uz mērķi orientētas iztēles spējas” (0,69) un
“uz kompetenci orientētas iztēles spējas” (0,66) skalām (skat. 17. tabulu un 11. pielikumu).
17. tabula
Latviešu valodas adaptētās aptaujas versijas noturības laikā ticamības raksturojums
Pīrsona korelācijas
Skala
koeficients
Uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas
0,69
Uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas
0,66
Uz mērķi orientētas iztēles spējas
0,69
Uz emocijām orientētas iztēles spējas
0,61
Uz kompetenci orientētas iztēles spējas
0,66
Vispārējās iztēles spējas
0,81
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Adaptācijas laikā iegūto psihometrisko rādītāju analīze apliecina, ka latviešu valodā
tulkotajai aptaujas versijai ir atbilstoša ticamība un validitāte. Rezultāti liecina, ka sportistu
iztēles spēju aptaujas adaptētā Latvijas versija iekļauj iztēles spēju saturu un mēra to attiecībā
pēc piecu veidu iztēles spēju skalām (p<0,05) un 15 vienumiem, kas tieši atbilst aptaujas
oriģinālajai angļu valodas versijai. Tas norāda, ka adaptētajai aptaujai ir atbilstoša ticamība un
validitāte, lai to varētu izmantot Latvijas vidē. Adaptēto aptauju var lietot Latvijas dažādu
sporta veidu sportisti.
Latviešu valodas aptaujas adaptācijas tulkojums ir pielīdzināms oriģinālās versijas
kontekstam, un tas nodrošina latviešu valodas kultūras izpratni. Iegūtie rezultāti ir līdzvērtīgi
citu pētījumu rezultātiem, kas veikti citās valstīs. Latvijas adaptētā sportistu iztēles spēju
aptaujas versija koncentrējas uz sportistu iztēles spēju veidot saturu iztēlē. Šī aptauja ir noderīgs
instruments, lai novērtētu sportistu iztēles spējas latviešu valodā runājošajā kultūrvidē. Praksē
to var izmantot sporta psihologi un pētnieki sportistu iztēles spēju izpētē. Iztēle ir viena no
biežāk lietotajām psiholoģiskajām prasmēm. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, Latvijas sporta
speciālistiem būs iespēja izmantot specifisku instrumentu, strādājot ar iztēles un
psiholoģiskajām prasmēm. Iegūtās zināšanas par iztēles izmantošanas specifiku var palīdzēt
izstrādāt un ieviest individuāli personalizētus iztēles treniņus sportistiem. Aptaujas latviešu
versija ir noderīgs līdzeklis, lai novērtētu sportistu iztēles spējas Latvijas vidē, un to var
izmantot kā instrumentu, lai izpētītu un identificētu sportistu iztēles spējas. Sportistu iztēles
spēju aptaujas Latvijas adaptāciju var izmantot kā mērinstrumentu iztēles spējām, lai noteiktu
zināmas iejaukšanās efektivitāti uz iztēles spējām. Kā novērtēšanas instruments tā var sniegt
svarīgu informāciju par iztēles spēju atšķirībām starp sportistiem. Latviešu valodas versija var
būt vērtīgs papildinājums pētījumiem, kas sniedz iespēju salīdzināt iztēles spēju atšķirības
dažādās valstīs un kultūrās. Adaptētās aptaujas latviešu valodas versijas rezultātiem vajadzētu
mudināt sporta psihologus un pētniekus izmantot aptauju iztēles spēju mērīšanā un noteikšanā
turpmākajā nākotnē. Sportistu iztēles spēju aptaujas latviešu valodas versija mēra iztēles spējas
sportā.
Kopsavilkums. Adaptētajai sportistu iztēles spēju aptaujai ticamība un validitāte ir
atbilstoša aptaujas oriģinālās versijas psihometriskajai struktūrai. Adaptēto aptauju latviešu
valodā darbā ar sportistiem var pielietot praktiski, lai novērotu izmaiņas viņu iztēles spējās, un
to var pielietot, veicot iztēles spēju izpēti starpkultūru pētījumos sporta zinātnē (skat. 1.
pielikumu).
Sportistu iztēles spēju aptaujas adaptācijas pirmajā posmā tika veikta dubultā tulkošana,
pēc kā eksperti apstiprināja tulkotāja versijas satura validitāti. Pēc retrospektīvā tulkojuma
aptauja tika nodota sportistiem izpildei. Pirmajā posmā kopā tika apkopotas 353 aptaujas, no
kurām 215 bija derīgas tālākai analīzei. Sākotnēji aptaujas psihometriskie rādītāji tika
salīdzināti ar oriģinālās versijas rādītājiem un tika secināts, ka Latvijas respondentu izlases
rezultāti ir augstāki nekā oriģinālās versijas respondentu izlasei. Nākamajā aptaujas adaptācijas
solī tika veikta respondentu izlases rezultātu atbilstības noteikšana ar faktoranalīzi, nosakot
Kaizera-Maijera-Olkina (KMO) un Bartleta kritērijus (0,884>0,7). Faktoranalīzē tika iegūta
aptaujas piecu faktoru struktūra, kas ir atbilstoša oriģinālās versijas aptaujai. Šajā posmā tika
pārbaudīta arī aptaujas iekšējā saskaņotība. Saskaņotības rādītāji bija atbilstoši, kas ir attiecīgi
virs 0,6. Tomēr latviešu valodas versija netika pilnībā adaptēta, jo viens no aptaujas vienumiem
faktoranalīzē tika iekļauts atšķirīgā faktorā, nekā tas ir orģinālajā versijā. Adaptācijas pirmā
posma psihometriskie rādītāji norāda, ka sportistu iztēles spēju aptaujas latviešu valodas
versijas struktūra atbilst tās lietošanai Latvijas vidē, bet aptaujas faktoru struktūra pilnībā
nesakrīt ar oriģinālās versijas faktoru struktūru. Tas nozīmē, ka aptauju var pielietot Latvijas
sporta vidē, bet to nevar izmantot starptautiska mēroga zinātniskajos pētījumos salīdzināšanas
kontekstā. Tā kā pirmajā adaptācijas posmā aptauju neizdevās pilnībā adaptēt, tika veikts otrais
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posms, kurā, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, tika izvirzīti citi respondentu izlases
kritēriji.
Sportistu iztēles spēju aptaujas otrajā adaptācijas posmā tika atlasīta 220 respondentu
izlase. Iesākumā tika pārbaudīti psihometriskie rādītāji salīdzinājumā ar oriģinālās versijas
rādītājiem, tad apstiprinājās, ka tie ir līdzvērtīgi, un pirms faktoranalīzes veikšanas tika
pārbaudīta izlases atbilstība (0,878>0,7). Otrajā posmā tika iegūta piecu faktoru struktūra, kas
pilnībā sakrita ar oriģinālās versija piecu faktoru struktūru. Aptaujas iekšējā saskaņotība ir
atbilstoša, kas ir attiecīgi virs 0,6. Otrā adaptācijas posma noslēgumā tika pārbaudīta aptaujas
noturība laikā, izmantojot retesta metodi ar trīs nedēļu intervālu, uz ko Pīrsona korelācijas
koeficients norādīja robežas no 0,61 līdz 0,81, kas liecina, ka pastāv no vidējām līdz ciešām
saistībām starp mainīgajiem un visām aptaujas skalām ir pieņemama laika noturība un ticamība.

3.2. Iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes rādītāju mijsakarības
analīze
Trešā uzdevuma realizēšanai tika noteikti un analizēti sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes rādītāji. Uzdevuma atrisināšanai tika pielietota sportistu iztēles spēju aptauja
(Volgemute et al., 2019) un fiziskās pašefektivitātes aptauja. Iztēles spējas tika vērtētas un
analizētas no iegūto sportistu iztēles spēju aptaujas rezultātu piecām skalām: 1) uz treniņu
darbību orientētas iztēles spējas, 2) uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas, 3) uz mērķi
orientētas iztēles spējas, 4) uz emocijām orientētas iztēles spējas un 5) uz kompetenci orientētas
iztēles spējas. Fiziskās pašefektivitātes rādītājs tika noteikts un analizēts, pielietojot fiziskās
pašefektivitātes aptauju. Iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes testēšanas izlasi veidoja 69
sportisti (sievietes un vīrieši) gan no komandu, gan individuālajiem sporta veidiem vecumā no
19 līdz 25 gadiem (skat. 15. pielikumu). Visi izlases sportisti ir ar vismaz 5 gadu pieredzi sporta,
ir aktīvi sportisti, guvuši panākumus savā sportā veidā un ir ar pieredzi Latvijas vai/un
starptautiska mēroga sacensībās. Pētījuma dalībnieki tika uzrunāti un lūgti piekrist pētījuma
ietvaros aizpildīt sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes aptaujas. Pēc dalībnieku
piekrišanas iegūšanas, norādot, ka viņu atbildes ir konfidenciālas un tiks izmantotas tikai
pētījuma ievaros, kā arī pēc pētījuma metodikas izskaidrošanas sportistiem tika izdalītas abas
anketas to aizpildīšanai, sniedzot vērtējumus par katru aptaujas apgalvojumu, kā arī sniedzot
savu personīgo informāciju – vecumu, sporta veidu, sporta līmeni, sporta pieredzi un
sasniegumus. Aptaujās iegūtie dati tika apkopoti un analizēti, izmantojot atbilstošas datu
analīzes metodes. Vispirms tika noteikti rezultātu aprakstošās statiskākas vidējie rādītāji (skat.
18. tabulu un 16. pielikumu).
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18. tabula
Iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes aprakstošās statiskākas vidējie rādītāji
(n=69)
Aprakstošās
statistikas
rādītāji
M vidējais
aritmētiskais
SD
standartnovirze
Minimālā
vērtība
Maksimālā
vērtība
Rezultātu
summa

Rādītāji
Uz
sacensību Uz mērķi
darbību
orientētas
orientētas
iztēles
iztēles
spējas
spējas

Fiziskā
pašefektivitāte

Uz
treniņu
darbību
orientētas
iztēles
spējas

6,03

5,93

5,41

5,7

6,2

5,34

,15

,10

,12

,14

,07

,13

3,7

3,7

3

2,7

4,7

1,7

9,6

7

7

7

7

7

416,1

409,2

373,4

393,3

427,5

368,4

Uz
emocijām
orientētas
iztēles
spējas

Uz
kompetenci
orientētas
iztēles
spējas

Pēc aprakstošās statistikas rādītājiem var secināt, ka sportistu fiziskās pašefektivitātes
skalā vidējie rādītāji ir 6,03 (SD=0,15) ar svārstībām no 3,7 līdz 9,6, kas liecina, ka izlases
sportistu fiziskās pašefektivitātes līmenis sportistiem ir ļoti dažāds. Salīdzinot iztēles spēju
skalu vidējos rādītājus, var secināt, ka ievērojami augstāks rezultāts ir skalā “uz emocijām
orientētās iztēles spējas” (M=6,2, SD=0,7 ar vērtību svārstībām no 4,7 līdz 7). Šai iztēles spēju
skalai ir arī augstākā vērtība sportistu vidū, kas liecina, ka sportistiem nesagādā grūtības savā
iztēlē izjust un atsaukt atmiņā pozitīvās emocijas, kuras sagādā viņu sporta veids, kā arī
piedzīvot iztēlē emocijas, kas radušās un saistās ar sacensībās uzrādītajiem rezultātiem. “Uz
emocijām orientētas iztēles spējas” skala norāda uz sportistu pašregulāciju un to, ka sportistam
ir augsta fiziskā pašefektivitāte. Sportistiem ar augstu fizisko pašefektivitātes un pašmotivācijas
līmeni treniņi un sacensības saistās ar pozitīvām emocijām, un iegūtie rezultāti norāda, ka
sportisti ir spējīgi iztēlē piedzīvot šīs sajūtas un emocijas. Nākamie augstākie vidējie rādītāji ir
skalā “uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas” (M=5,93, SD=0,10 ar vērtību svārstībām no
3,7 līdz 7). Šajā skalā iztēles spējas izpaužas kā spēja veidot savā iztēlē attēlus, kas saistās ar
sportista izpildījumu. Skalas vidējie rādītāji norāda, ka sportistiem nesagādā grūtības savā iztēlē
redzēt treniņa vidi, redzēt sevi tajā, apgūstot un izpildot tehniskos vingrinājumus. Turklāt uz
treniņu darbību orientētas iztēles spējas ļauj sportistam izmantot iztēli, treniņu procesā apgūstot
jaunus tehniskos elementus, veikto kļūdu korekciju un tehnikas pilnveidi. “Uz mērķi orientētas
iztēles spējas” skalas vidējie rādītāji (M=5,7, SD=0,14 ar vērtību svārstībām 2,7 līdz 7) ir
nedaudz zemāki nekā iepriekš minētajās skalās, bet rādītāju vērtība saglabājas salīdzinoši
augsta. Uz mērķi orientētas iztēles spējas ir cieši saistītas ar fizisko pašefektivitāti sportā, un šo
iztēles spēju saturs palīdz netieši gūt secinājumus par sportistu fizisko pašefektivitāti un viņu
pašmotivāciju. “Uz mērķi orientētas iztēles spējas” skala norāda uz sportista apmierinātību ar
saviem sasniegtajiem rezultātiem, uz spēju noticēt, ka viņš ir spējīgs sasniegt iecerētos
rezultātus un būt uzvarētājs. Šai skalai ir viens no zemākajiem rādītājiem minimālajās vērtībās,
kas norāda uz to, ka ne visiem sportistiem ir viegli iztēlē radīt uz mērķi orientētus attēlus un tas
lielā mērā ir saistīts ar sportistu fiziskās pašefektivitātes līmeni. Viens no zemākajiem vidējā
rādītāja rezultātiem ir uzrādīts skalā “uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas” (M=5,41,
SD=0,12 ar vērtību svārstībām no 3 līdz 7). Pēc rādītājiem var secināt, ka sportisti ir spējīgi
savā iztēlē radīt pozitīvus sacensību scenārijus un to norisi, bet šādu attēlu veidošanu iztēlē ne
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visi sportisti panāk viegli. Šīs iztēles spējas sportistiem palīdz arī veidot alternatīvus
risinājumus un ātri reaģēt neparedzētās situācijas. Viszemākie vidējie rādītāji no iztēles spēju
skalām ir “uz kompetenci orientētas iztēles spējas” skalai (M=5,34, SD=0,13 ar vērtību
svārstībām no 1,7 līdz 7), kas norāda gan uz to, ka sportistiem var būt apgrūtinoši tikt pāri
neveiksmīgām situācijām, gan uz to, ka ne visiem sportistiem ir viegli savā iztēlē veidot attēlus,
kas raksturo kontroles saglabāšanu grūtās situācijās, t. i., saglabāt pašpārliecinātību par savām
spējām, palikt pozitīvi noskaņotam un saglabāt cīņassparu. Arī šajās iztēles spējās būtiska
nozīme ir fiziskās pašefektivitātes līmenim. Iegūtie rezultāti šajā – uz kompetenci orientētas
iztēles spēju – skalā liecina, ka sportistiem šīs spējas būtu vairāk jāattīsta. Tas paaugstinātu viņu
velmi cīnīties par augstākiem rezultātiem un kopumā paaugstinātu fiziskās pašefektivitātes
līmeni.
Kā zināms, iztēlei piemīt vairākas funkcijas – motivējošā un kognitīvā. Motivējošā
funkcija ir cieši saistīta ar sportistu pašefektivitāti. Šo funkciju raksturo iztēles spējas, kas
orientētas uz emocijām, uz mērķi un uz kompetenci. Savukārt kognitīvo funkciju raksturo
iztēles spējas, kas orientētas uz treniņu darbību un uz sacensību darbību. Pēc iegūtajiem
vidējiem rādītājiem tika secināts, ka sportistiem dominē iztēles spēju motivējošās funkcijas.
Vadoties pēc iepriekš veiktajiem pētījumu rezultātiem, tālākai iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes mijsakarību noteikšanai sportisti tika kvalificēti pēc fiziskās pašefektivitātes
līmeņa, pamatojoties uz fiziskās pašefektivitātes aptaujas rezultātu sadalījumu. Vidējais
sadalījums tika noteikts pēc mediānas (median split). Fiziskās pašefektivitātes skalas mediānas
rādītāja vērtība tika noteikta 59, pēc kuras tika noteikts kumulatīvais procents – 50,7, kas
nozīmē, ka 50,7% no sportistu izlases veido zemas pašefektivitātes līmeņa grupu un 49,3% no
sportistu izlases veido augstas pašefektivitātes līmeņa grupu (skat. 16. pielikumu). Vadoties pēc
iegūtajiem rezultātiem, 37 sportisti, kuru fiziskās pašefektivitātes aptaujas rezultāts pārsniedza
59 punktus (ieskaitot), tika kvalificēti ar augstu fiziskās pašefektivitātes līmeni, savukārt 32
sportisti, kuru rezultāts bija attiecīgi zem 59 punktiem, tika kvalificēti ar zemu fiziskās
pašefektivitātes līmeni (skat. 19. tabulu).
19. tabula
Iztēles spēju aprakstošās statistika rādītāji augstas un zemas fiziskās
pašefektivitātes līmeņa sportistiem (SD – standartnovirze, M – vidējais aritmētiskais)
Augsta fiziskā
Zema fiziskā
pašefektivitāte
pašefektivitāte
Rādītāji
(n=37)
(n=32)
M
SD
M
SD
Fiziskā pašefektivitāte
6,93
,92
4,99
,66
Uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas
6,32
,12
5,48
,13
Uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas
5,96
,13
4,78
,14
Uz mērķi orientētas iztēles spējas
6,25
,17
5,06
,18
Uz emocijām orientētas iztēles spējas
6,47
,08
5,88
,09
Uz kompetenci orientētas iztēles spējas
5,82
,16
4,78
,17
19. tabulā ir redzami fiziskās pašefektivitātes un iztēles spēju skalu vidējie rādītāji un
standartnovirzes rādītāji sportistiem ar augstu un ar zemu fiziskās pašefektivitātes līmeni.
Fiziskās pašefektivitātes rādītāji sportistu grupām ir ievērojami atšķirīgi. Sportistu grupai ar
augstu pašefektivitāti vidējā aritmētiskā vērtība ir 6,93 (SD=0,92), savukārt zema līmeņa
pašefektivitātes grupai šī vērtība ir 4,99 (SD=0,66). Attiecībā uz iztēles spēju vidējiem
rādītājiem ir redzama izteikta tendence, ka sportistu grupai ar augstu fiziskās pašefektivitātes
līmeni ir arī augstāki rādītāji visās iztēles spēju skalās, nekā tie ir sportistu grupai ar zemu
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fizisko pašefektivitāti. Tas norāda uz to, ka sportistiem ar augstāku fiziskās pašefektivitātes
līmeni ir arī augstākas iztēles spējas.
Augstas fiziskās pašefektivitātes sportistu grupai augstākie vidējie rādītāji ir uz
emocijām orientētām iztēles spējām (M=6,47, SD=0,8) (skat. 18. attēlu). Tas norāda, ka
sportistiem ir salīdzinoši viegli savā iztēlē radīt emocijas, kuras tiek gūtas no sava sporta veida.
Arī zemas fiziskās pašefektivitātes grupai uz emocijām orientētās iztēles spējās vidējais rādītājs
ir visaugstākais (M=5,88, SD=0,9). Abām grupām šīs spējas sportā ir visvieglāk pielietot, bet
augstas fiziskās pašefektivitātes grupai salīdzinājumā ar zemas fiziskās pašefektivitātes grupu
rādītājs ir ievērojami augstāks.

18. attēls. Uz emocijām orientētu iztēles spēju vidējie rādītāji augstas un zemas
fiziskās pašefektivitātes līmeņa grupām (vidējie rādītāji un fiziskās pašefektivitātes līmenis)
(skat. 16. pielikumu)
Abām grupām otrs augstākais vidējais rādītājs ir uz treniņu darbību orientētas iztēles
spējās. Grupai ar augstu fizisko pašefektivitāti vidējais rādītājs (M=6,32, SD=0,12) ir krietni
augstāks nekā grupai ar zemu fizisko pašefektivitāti (M=5,48, SD=0,13). Tas norāda, ka abām
grupām nav sarežģīti savā iztēlē radīt saturu, kas noder treniņu procesā (skat. 19. attēlu).

19. attēls. Uz treniņu darbību orientētu iztēles spēju vidējie rādītāji augstas un
zemas fiziskās pašefektivitātes līmeņa grupām (vidējie rādītāji un fiziskās pašefektivitātes
līmenis) (skat. 16. pielikumu)
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Uz mērķi orientētas iztēles spējās abās fiziskās pašefektivitātes līmeņu grupās tika
uzrādīti nākamie vidējie rādītāji – gan augstas fiziskās pašefektivitātes grupai (M=6,25,
SD=0,17), gan zemas fiziskās pašefektivitātes grupai (M=5,06, SD=0,18). Šīs iztēles spējas ir
cieši saistītas un zināmā mērā pat ir atkarīgas no fiziskās pašefektivitātes. Redzams, ka šajā
skalā vidējos rādītājos ir vislielākā starpība starp abām grupām un augstas fiziskās
pašefektivitātes grupai tie ir ievērojami augstāki (skat. 20. attēlu).

20. attēls. Uz mērķi orientētu iztēles spēju vidējie rādītāji augstas un zemas
fiziskās pašefektivitātes līmeņa grupām (vidējie rādītāji un fiziskās pašefektivitātes līmenis)
(skat. 16. pielikumu)
Vieni no zemākajiem vidējiem rādītājiem ir uz sacensību darbību orientētās iztēles
spējās gan augstas fiziskās pašefektivitātes grupai (M=5,96, SD=0,13), gan zemas fiziskās
pašefektivitātes grupai (M=4,78, SD=0,14). Rezultāti norāda uz to, ka sportistiem nebūt nav
viegli savā iztēlē radīt sacensību scenārijus un stratēģijas, kas noderētu attiecīgajās situācijās.
Šīs iztēles spējas vairāk ir saistītas ar iztēles kognitīvo funkciju (skat. 21. attēlu).

21. attēls. Uz sacensību darbību orientētu iztēles spēju vidējie rādītāji augstas un
zemas fiziskās pašefektivitātes līmeņa grupām (vidējie rādītāji un fiziskās pašefektivitātes
līmenis) (skat. 16. pielikumu)
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Uz kompetenci orientētās iztēles spējās ir viszemākie vidējie rādītāji abās
pašefektivitātes grupās, proti, augstas fiziskās pašefektivitātes grupai (M=5,82, SD=0,16) un
zemas fiziskās pašefektivitātes grupai (M=4,78, SD=0,17). Pēc iegūtajiem vidējiem rādītājiem
var secināt, ka augstas fiziskās pašefektivitātes sportistu grupai ir ievērojami augstāki rādītāji
visās iztēles spēju skalās (skat. 22. attēlu).

22. attēls. Uz kompetenci orientētu iztēles spēju vidējie rādītāji augstas un zemas
fiziskās pašefektivitātes līmeņa grupām (vidējie rādītāji un fiziskās pašefektivitātes līmenis)
(skat. 16. pielikumu)
Lai pārbaudītu iegūto rezultātu ticamību un validitāti, tika veikta daudzfaktoru
dispersiju analīze (augsta līmeņa pret zema līmeņa fizisko pašefektivitāti) MANOVA
(multivariate analysis of variance), izmantojot sportistu iztēles spēju aptaujas skalu rādītājus
kā atkarīgos mainīgos (skat. pielikumu). Pēc MANOVA iegūtajiem rezultātiem tika secināts,
ka pastāv būtiskas savstarpējās mijsakarības starp sportistu pašefektivitātes līmeni un iztēles
spējām. Pēc Hotelling’s Trace kritērija (0,863) = 8,93 (p<0,01) starpgrupu vidējie rādītāji
būtiski atšķiras, un tas apstiprina, ka atšķirības starp grupām ir statistiski nozīmīgas. Lai
noteiktu, kā atkarīgais mainīgais atšķiras no neatkarīgajiem mainīgajiem, tika izmantots arī Test
of Between-Subjects Effect. Pēc iegūtajiem rezultātiem ir redzams, ka fiziskās pašefektivitātes
līmenim ir statistiski nozīmīga ietekme uz treniņu darbību orientētām iztēles spējām (F (1,67)
= 22,23; p<0,01), uz sacensību darbību orientētām iztēles spējām (F (1,67) = 37,48; p<0,01),
uz mērķi orientētām iztēles spējām (F (1,67) = 22,62; p<0,01), uz emocijām orientētam iztēles
spējām (F (1,67) = 22,21; p<0,01) un uz kompetenci orientētām iztēles spējām (F (1,67) =
19,09; p<0,01). Iegūtie rezultāti apstiprina, ka sportisti ar augstāku fiziskās pašefektivitātes
līmeni pielieto dažādas iztēles spējas, lai gūtu augstākus rezultātus (skat. 16. pielikumu).
Iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes rādītāju mijsakarību analīze norāda, ka
sportisti, kam ir augstāka fiziskā pašefektivitāte, vairāk izmanto visas iztēles spējas. Šajā
kontekstā jānorāda, ka visvairāk sportistu ar augstu pašefektivitātes līmeni izmanto tieši
motivējošās funkcijas iztēles spējas. Pēc iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka fiziskās
pašefektivitātes attīstībā, saglabāšanā un uzturēšanā sportā iztēlei ir liela nozīme, lai gan šis
apgalvojums strādā arī pretēji, proti, lai attīstītu iztēles spējas un iztēles pielietošana būtu
efektīva, ir nepieciešama atbilstoši augsta līmeņa fiziskā pašefektivitāte. Noteiktās fiziskās
pašefektivitātes un iztēles spēju mijsakarības būtu svarīgi ņemt vērā darbā ar sportistiem.
Kopsavilkums. Ir noteiktas savstarpējas, statistiski ticamas mijsakarības starp fiziskās
pašefektivitātes un iztēles spēju rādītājiem (p<0,01). Sportistiem, kam piemīt augstāks fiziskās
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pašefektivitātes līmenis, arī iztēles spējas ir augstākā līmenī. Fiziskās pašefektivitātes līmenis
mijiedarbojas uz treniņu darbību orientētām iztēles spējām (F=22,23; p<0,01), uz sacensību
darbību orientētām iztēles spējām (F=37,48; p<0,01), uz mērķi orientētām iztēles spējām
(F=22,62; p<0,01), uz emocijām orientētam iztēles spējām (F=22,21; p<0,01) un uz kompetenci
orientētām iztēles spējām (F=19,09; p<0,01). Iegūtie rezultāti liecina par to, ka sportisti, kam
piemīt augstāka fiziskā pašefektivitāte, pielieto dažādas iztēles spējas, lai gūtu augstākus
rezultātus.

3.3. Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides
modeļa sasniegumu izaugsmei sportā izstrādes apraksts, tā saturs un
aprobācija
3.3.1. Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa
sasniegumu izaugsmei sportā izstrāde
Ceturtā uzdevuma realizācijai tikai izstrādāts sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes pilnveides modelis sasniegumu izaugsmei sportā. Ar faktoranalīzes palīdzību
tika noteikta trīs faktoru struktūra, ko veidoja “iztēle maksimālajai veiktspējai”, “iztēle prasmju
un iemaņu optimizēšanai” un “fiziskā pašefektivitāte” faktori. Respondentu izlasi veidoja 207
sportisti (sievietes un vīrieši) vecumā no 18 līdz 34 gadiem (M=20,37, SD=3,21), kas pārstāvēja
gan individuālos, gan komandu sporta veidus un bija ar pieredzi sportā vidēji 9,39 (SD=4,58)
gadi (skat. 13. pielikumu). Sportistu respondentu grupai dominējošo iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes sastāvdaļu noteikšanai tika veikta faktoranalīze. Pirms veikt faktoranalīzi, tika
pārbaudīta respondentu izlases atbilstība tās veikšanai ar Kaizera-Maijera-Olkina (KMO) un
Bartleta kritērijiem (skat. 20. tabulu). Pēc iegūtā Kaizera-Maijera-Olkina kritērija var secināt,
ka pētījuma dalībnieku izlasei ir apmierinoša atbilstība faktoranalīzes veikšanai, jo kritērijs ir
lielāks par 0,6 vērtību (0,782>0,7). Bartleta kritērija līmenis ir mazāks par 0,05, kas arī
apstiprina, ka pētījuma izlases dati ir atbilstoši faktoranalīzes veikšanai (p=0,000).
20. tabula
Pētījuma dalībnieku atbilstība faktoranalīzes veikšanai (n=207)
Kaizera-Maijera-Olkina testa rezultāts, kas raksturo izlases piemērotību
,782
faktoru analīzes veikšanai
Bartleta sfēriskuma tests
Aptuvenais Čī kvadrāts
357,659
df
Sig.

15
,000

Lai noteiktu, cik faktoru analīzi var izmantot, tika analizētas iegūtās sākotnējās
kopvērtības, aprakstošā summārā dispersija un punktu diagramma (skat. 21. tabulu, 14.
pielikumu). Pēc summārās dispersijas rezultātiem var redzēt, ka pirmais komponents izskaidro
48,96% no kopējās dispersijas un tā saturs ietver uz sacensību darbību orientētas iztēles spēju,
uz mērķi orientētas iztēles spēju un uz kompetenci orientētas iztēles spēju skalas. Otrais
komponents, ko veido uz treniņu darbību orientētas iztēles spēju un uz emocijām orientētas
iztēles spēju skalu saturs, veido 16,13% no kopējās dispersijas, un trešais fiziskās
pašefektivitātes komponents veido 13,5% no kopējās dispersijas. Visi trīs komponenti kopā
veido 78,59% no kopējās dispersijas. Rezultāti norāda uz to, ka ir iegūta trīs faktoru struktūra.

98

21. tabula
Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes rādītāju summārā dispersija (n=207)
Sākotnējās īpašvērtības
Komponenti

Summa

Svaru kvadrātu summas pēc rotācijas

Dispersija

Kumulatīvs

%

%

Summa

Dispersija

Kumulatīvs

%

%

1

2,938

48,959

48,959

2,938

48,959

48,959

2

,968

16,127

65,086

,968

16,127

65,086

3

,810

13,500

78,586

,810

13,500

78,586

4

,505

8,417

87,003

5

,454

7,569

94,572

6

,326

5,428

100,000

Punktu diagramma tika izmantota, lai pārbaudītu faktoru atlasi. Turpmāk redzamajā
attēlā (skat. 23. attēlu) ir redzams, ka pirmajam (2,94) komponentam īpašvērtība ir lielāka par
1, bet otrajam (0,97) un trešajam (0,81) vērtība ir ļoti tuvu 1, kas apstiprina trīs faktoru
struktūru.

23. attēls. Fiziskās pašefektivitātes faktoru atlases punktu diagramma
Tālākā faktoru analīzē tika izmantota atlases metode: galveno komponentu analīze un
rotācijas metode Varimaks ar Kaizera normalizāciju, kas arī apstiprināja, ka izveidotajam
modelim ir trīs faktoru struktūra. Turpmāk esošajā 22. tabulā ir attēlots, cik cieši katrs skalu
rādītājs korelē ar katru no faktoriem (skat. 14. pielikumu).
22. tabula
Iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes rādītāju komponentu matrica
Komponenti
Skalu rādītāji
1
2
3
Uz sacensību darbību orientētas iztēles spēju skalas rādītāji
,852
Uz kompetenci orientētas iztēles spēju skalas rādītāji
,835
Uz mērķi orientētas iztēles spēju skalas rādītāji
,758
Uz emocijām orientētas iztēles spēju skalas rādītāji
,896
Uz treniņu darbību orientētas iztēles spēju skalas rādītāji
,741
Fiziskās pašefektivitātes skalas rādītāji
,980
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Pēc faktoranalīzes rezultātiem var secināt, ka ar pirmo faktoru pozitīvi cieši korelē trīs
iztēles spēju komponenti: uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas (r=0,852), uz
kompetenci orientētas iztēles spējas (r=0,835) un uz mērķi orientētas iztēles spējas (r=0,758).
Ar otro faktoru pozitīvi cieši korelē divi iztēles spēju komponenti: uz emocijām orientētas
iztēles spējas (r=0,896) un uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas (r=0,741). Savukārt ar
trešo faktoru pozitīvi cieši korelē viens komponents, tas ir fiziskā pašefektivitāte (r=0,980).
Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeli sasniegumu
izaugsmei sportā veido vairākas savstarpēji saistītas faktoru struktūras: “iztēle maksimālajai
veiktspējai”, “iztēle iemaņu un prasmju optimizācijai” un “fiziskās pašefektivitātes” faktori.
1) “Iztēle maksimālajai veiktspējai” faktora struktūru veido trīs iztēles spēju
sastāvdaļas: uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas (r=0,852), uz kompetenci orientētas
iztēles spējas (r=0,835) un uz mērķi orientētas iztēles spējas (r=0,758), kur visu trīs faktoru
svari ir virs 0,7.
Uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas raksturo sportista spēju vadīt un izmantot
iztēli pirmsstarta stāvokļa regulācijai. Šīs iztēles spējas palīdz sportistam noskaņoties pirms
sacensībām un pēc tām analizēt savu uzrādīto sniegumu. Uz sacensību darbību orientētu iztēles
spēju saturs ir kā bāze sportistu turpmākajai izaugsmei un pilnveidei. To rādītāji palīdz gūt
secinājumus par to, cik veiksmīgi sportists savā iztēlē spēj izveidot alternatīvus gājienus, lai
atrisinātu neparedzētas un neierastas situācijas sava izpildījuma laikā. Uz sacensību darbību
orientētas iztēles spējas palīdz sportistam ātri reaģēt, ja rodas kādi neparedzēti šķēršļi, un rast
pozitīvu risinājumu. Šīs iztēles spējas raksturojas arī kā sportista spēja savā iztēlē veidot attēlus,
kas saistās ar izpildījuma stratēģijām sacensību norises laikā. Tā ir prasme veidot savās domās
pozitīvu sacensību scenārija norisi, veidot alternatīvus gājienus un ātri reaģēt neparedzētās un
neierastās situācijās, rodot pozitīvu risinājumu. Uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas
pilda kognitīvo vispārējo funkciju, kas nozīmē, ka šī funkcija palīdz nodrošināt stratēģiju,
spēles plānu un rutīnu apgūšanu, uzlabošanu un uzturēšanu. Ir vairākkārt pierādīts (Rushall,
1988; White, Hardy, 1998; MacIntyre, Moran, 1996), ka uz sacensību darbību orientētas iztēles
spējas visspēcīgāk korelē ar sportistu izpildījumu un sasniegumiem sacensībās.
Uz kompetenci orientētas iztēles spējas norāda uz sportistu integratīvo spēju līmeni. Šīs
spējas raksturojas kā sportista spēja redzēt sevi iztēlē, darbojoties ar 100% piepūli pat tad, ja
izpildījumā kaut kas neizdodas vai tiek pieļautas kļūdas. Sportisti ar spēcīgām uz kompetenci
orientētām iztēles spējām ir spējīgi pēc neveiksmes saglabāt cīņassparu un saglabāt
noskaņojumu tālākajam savam izpildījumam, kā arī saglabāt pašefektivitāti un pārliecību par
savām spējām sarežģītās situācijās. Šīs iztēles spējas nodrošina sportista spēju iztēlē veidot
attēlus, kas raksturo kontroles, pašpārliecinātības un cīņasspara saglabāšanu pēc neveiksmes.
Uz kompetenci orientētas iztēles spējas nodrošina motivējošo vispārējo-meistarības funkciju,
kas nozīmē, ka sportists savā iztēlē spēj veikt dažādas vēlamās modifikācijas. Tā sniedz iespēju
pārvaldīt iztēlē radītos attēlus un to saturu un manipulēt ar tiem. Pētījumi (Munroe-Chandler et
al., 2008; Williams et al., 2010) ir apstiprinājuši un pierādījuši, ka uz kompetenci orientētas
iztēles spējas korelē ar sportistu fizisko pašefektivitāti. Šo spēju satura raksturojums lielā mērā
atbilst fiziskās pašefektivitātes raksturojumam.
Uz mērķi orientētas iztēles spējas raksturo sportista spēju savā iztēlē veidot attēlus, kas
saistās ar konkrētu mērķu sasniegšanu. Tās ir spējas sajusties un redzēt sevi kā uzvarētāju. Lielā
mērā uz mērķi orientētas iztēles spējas ir saistītas ar sportistu pārliecību pār savām spējām,
ticību sev un fizisko pašefektivitāti. Šo spēju raksturojums sportā palīdz novērtēt un gūt
secinājumus par sportistu pašefektivitāti, motivāciju un viņu apmierinātību ar saviem
rezultātiem. Uz mērķi orientētas iztēles spējas pilda motivējošo specifisko iztēles funkciju. Šī
funkcija sniedz specifisku sporta procesu, izpildījuma un mērķa sasniegšanu. Spēja izvirzīt
atbilstošus, sasniedzamus mērķus ir cieši saistīta ar sportistu fizisko pašefektivitāti. To arī
pierāda iepriekš veiktie pētījumi (Feltz, Riessinger, 1990; Abma et al., 2002; Williams
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Cumming, 2016; Nordin, Cumming, 2005), kuros pēc iegūtajiem rezultātiem ir secināts, ka uz
mērķi orientētas iztēles spējas cieši korelē ar sportistu pašefektivitāti.
2) “Iztēle iemaņu un prasmju optimizācijai” faktora struktūru veido divas iztēles spēju
sastāvdaļas: uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas (r=0,741) un uz emocijām orientētas
iztēles spējas (r=0,896), kur abu faktoru svari ir virs 0,7. Uz treniņu darbību orientētas iztēles
spējas palīdz sportistam pielietot iztēli treniņu procesā, lai veicinātu jaunu tehnisku
vingrinājumu apgūšanu. Šīs iztēles spējas palīdz sportistam izjust sevi un izjust sava ķermeņa
sajūtas dažādos ar sportu saistītos uzdevumos un palīdz izmantot iztēli kļūdu korekcijām un
tehnikas pilnveidei. Zināmā mērā šīs iztēles spējas arī palīdz un nodrošina iztēli veiksmīgi
pielietot arī sacensību vidē. Uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas palīdz treniņā mācīties
un izpildīt jaunus tehniskos vingrinājumus vai uzlabot un attīstīt fiziskās spējas un tehniskās
prasmes, un tās bieži noder kā mācību līdzeklis treniņa procesā. Uz treniņu darbību orientētas
iztēles spējas pilda kognitīvo specifisko funkciju, kas nozīmē, ka tā nodrošina specifisku
iemaņu izpildes apgūšanu, uzlabošanu vai uzturēšanu. Pētījumi liecina (Munroe, 2000; Abma
et al., 2002; Martin et al., 1999), ka tās cieši korelē ar sportistu sasniegumiem. Savukārt uz
emocijām orientētas iztēles spējas sniedz sportistam pašregulācijas pamata spējas un ir kā bāze
fiziskās pašefektivitātes uzturēšanai. Šīs spējas palīdz sportistam izprast emocijas, kas tiek
piedzīvotas gan treniņu, gan sacensību laikā. Tās palīdz sportistam vizualizēt piedzīvotās
sajūtas un emocijas, kas rodas no sacensībās uzrādītājiem rezultātiem, kā arī palīdz regulēt
uztraukumu. Turklāt ar šo spēju palīdzību sportists var iztēlē piedzīvot emocijas, kas rodas no
sacensībās uzstādītajiem rezultātiem, un sajust sacensību satraukumu, kas savukārt palīdz
noskaņoties un psiholoģiski sagatavoties tālākām sacensībām. Uz emocijām orientētas iztēles
spējas pilda iztēles motivējošo vispārējo-afektīvo funkciju, kas nozīmē, ka tā palīdz regulēt
emocijas, garastāvokli, uzbudinājumu un trauksmi. Sportā šīs iztēles spējas lielā mērā korelē ar
fizisko pašefektivitāti. To arī pierāda veiktie pētījumi sporta zinātnē.
3) “Fiziskās pašefektivitātes” faktora struktūru veido fiziskās pašefektivitātes rādītājs,
kura svars ir 0,980.
Zinātniskās literatūras avotu analīze un veiktie pētījumi sporta zinātnē ir pierādījuši, ka
iztēle, fiziskā pašefektivitāte un sportistu sasniegumi savā starpā ir cieši saistīti un starp tiem
pastāv pozitīva mijsakarība. Iztēle sportā pozitīvi ietekmē sportistu fizisko sniegumu,
sasniegumus un psiholoģiski ietekmējošos faktorus (Morris et al., 2005; Mousavi, Meshkini,
2011; Callow, Hardy, 2001; Taylor, Wilson, 2005; Weinberg, Gould, 2015; Gregg et al., 2005;
Nordin, Cumming, 2005; Weinberg, 2008; Frank et al., 2016; Robin et al., 2007). Konkrētāk,
vairākkārtīgi pētījumi ir pierādījuši, ka sportistu sasniegumiem kopsakarības pastāv ar: uz
sacensību darbību orientētām iztēles spējām (Rushall, 1988; White, Hardy, 1998; MacIntyre,
Moran, 1996), uz treniņu darbību orientētām iztēles spējām (Munroe, 2000; Abma et al., 2002;
Martin et al., 1999) un uz kompetenci orientētām iztēles spējām (Murphy et al., 1988; Short et
al., 2002). Savukārt fiziskā pašefektivitāte būtiski ietekmē sportistu sniegumu (Moritz et al.,
2000; Multon et al., 1991; Orbell et al., 2001; Sherer et al., 1982; Stajkovic, Luthans, 1998;
Woodman, Hardy, 2003; Beauchamp et al., 2012; Feltz et al., 2008), kā arī pozitīvi korelē ar
viņu sasniegumiem (Beauchamp et al., 2012; Feltz, Magyar, 2006, Sitzmann, Ely, 2011; Feltz
et al., 2008).
Zinātniskajā literatūrā ir spēcīgi argumentēts un norādīts, ka pastāv nepārprotami
būtiska savstarpējā saikne starp iztēli, tās spēju izpausmes veidiem un sportistu sasniegumiem,
kā arī starp fizisko pašefektivitāti un sportistu sasniegumiem. Tieši tāpat arī ir argumentēta
savstarpējā mijsakarība starp iztēli un fizisko pašefektivitāti. Iepriekš piedzīvoto situāciju un
emociju atveidošana savā iztēlē ietekmē fizisko pašefektivitāti (Bandura, 1977), un, attēlojot
iztēlē kustību tehniskos un taktiskos aspektus, stratēģijas, plānus un paņēmienus, tiek veicināta
sportistu pašefektivitāte (Caliskan, Selcuk, Erol, 2010; Hepler, Chase, 2008; Lane et al., 2003;
Beauchamp et al., 2002). Arī atsevišķām iztēles spējām ir pierādīta spēcīgāka un izteiktāka
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pozitīva korelācija, piemēram, uz kompetenci orientētām iztēles spējām (Munroe-Chandler et
al., 2008; Mills et al., 2001; Beauchamp et al., 2002; Callow, Waters, 2005; Jones et al., 2002),
uz emocijām orientētām iztēles spējām (Jones et al., 2002; Mills et al., 2001) un uz mērķi
orientētām iztēles spējām (Feltz, Riessinger, 1990; Abma et al., 2002). Balstoties uz šīm
atziņām un darbā veiktā pētījuma rezultātu pierādījumiem, sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes pilnveides modelī sasniegumu izaugsmei sportā var iekļaut faktoru
“sasniegumu izaugsmes”, kas sniedz apstiprinājumu tam, ka gan iztēles spējām, gan fiziskajai
pašefektivitātei pastāv būtiska savstarpējā mijsakarība ar sportistu sasniegumiem (skat. 2.
tabulu).
Modeļa saturs ir veidots, balstoties uz zinātniskajām atziņām un uz faktoranalīzes
rezultātiem, kā arī izvērtējot statistiski ticamas savstarpējās mijsakarības starp sportistu iztēles
spējām, fizisko pašefektivitāti un sasniegumiem (skat. 24. attēlu).

24. attēls. Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modelis
sasniegumu izaugsmei sportā (autores izstrādāts)
Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modelis sasniegumu
izaugsmei sportā sastāv no pieciem mainīgajiem lielumiem. “Psiholoģiskās sagatavošanas
process” ir visaptverošais faktors, kas apvieno visus četrus modeļa iekšējos faktorus:
1) “iztēle maksimālajai veiktspējai” faktors, kuru veido trīs iztēles spēju skalas (uz
sacensību darbību orientētas iztēles spējas, uz mērķi orientētas iztēles spējas un uz
kompetenci orientētas iztēles spējas);
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2) “iztēle iemaņu un prasmju optimizācijai” faktors, kuru veido divas iztēles spēju skalas
(uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas un uz emocijām orientētas iztēles spējas);
3) “fiziskā pašefektivitāte” faktors, kuru veido sportistu fiziskās pašefektivitātes rādītājs;
4) “sasniegumu izaugsme” faktors, kuru ietekmē visi modeļa faktori, līdz ar to tas ir
integrāls lielums.
Pēc iegūtajiem rezultātiem tika apkopots un aprobēts sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes pilnveides modeļa sasniegumu izaugsmei sportā saturs.
3.3.2. “Iztēle maksimālajai veiktspējai”, “iztēle iemaņu un prasmju optimizācijai” un
“fiziskās pašefektivitātes” faktoru pilnveides saturs
1) “Iztēle maksimālajai veiktspējai” faktora pilnveides saturs
“Iztēle maksimālajai veiktspējai” faktors cieši korelē ar: uz sacensību darbību
orientētām iztēles spējām (r=0,852), uz mērķi orientētām iztēles spējām (r=0,758) un uz
kompetenci orientētām iztēles spējām (r=0,835). Uz sacensību darbību orientētu iztēles spēju
komponents izveidotajā modelī izpaužas kā prasme iztēlē veidot stratēģijas, plānus, rutīnas un
pozitīvus scenārijus, kā arī kā pirmsstarta stāvokļa regulācijas prasme. Uz mērķi orientētu
iztēles spēju komponents modelī izpaužas kā sportistu prasme izvirzīt un sasniegt mērķus,
redzēt sevi kā veiksmīgu, ticēt sev un savām spējām, būt pašpārliecinātam un motivētam.
Savukārt uz mērķi orientētas iztēles spējas modeļa kontekstā izpaužas kā spēja strādāt ar
maksimālu atdevi, iztēlē labot kļūdas, pārvaldīt iztēles saturu un manipulēt ar to, kā arī būt ar
lielu cīņassparu un neatlaidību.
“Iztēle maksimālajai veiktspējai” faktora mērķis ir veicināt sportistu prasmi iztēlē veidot
stratēģijas un plānu, pašregulācijas prasmi, prasmi izvirzīt un sasniegt mērķus, ticību sev,
prasmi labot kļūdas caur iztēli un prasmi pārvaldīt iztēles saturu un manipulēt ar to. Kā jau tika
minēts, iztēli maksimālajai veiktspējai veido 3 skalas: uz sacensību darbību orientētas iztēles
spējas, uz mērķi orientētas iztēles spējas un uz kompetenci orientētas iztēles spējas.
Uz sacensību darbību orientētu iztēles spēju attīstīšanas satura raksturojums.
Treniņu un sacensību plānu un stratēģiju veidošana nosaka sportistu garīgo un fizisko
sagatavošanos sacensību darbībai. Veidojot plānus un vadoties pēc tiem, sportistiem būs
mazāka iespēja aizmirst par kādu no sagatavošanās aspektiem trauksmes vai satraukuma dēļ.
Kā arī tad, ja sportists izpilda vienas un tās pašas darbības pirms katrām sacensībām vai
treniņiem, tad tās kļūst pazīstamas, kas sportistiem mazina uztraukumu un sniedz viņiem lielāku
pārliecību par savām spējām. Veidojot plānus un stratēģijas, sportisti var izjust lielāku kontroli
par notiekošo situāciju, līdz ar to tiek arī mazināta nedrošības sajūta par nezināmo.
Mērķis:
1) izstrādāt treniņu un sacensību plānus;
2) iepazīstināt ar pašregulāciju un tās ieguvumiem sportā;
3) iemācīt izmantot pašregulācijas stratēģijas.
Vadlīnijas:
1) izskaidrot un uzsvērt treniņu un sacensību plānu izstrādes nozīmi;
2) izstrādāt individuālo plānu, kas palīdzētu viņiem sagatavoties gan fiziski, gan garīgi;
3) iepazīstināt sportistu ar pašregulācijas pamatprincipiem. Ir būtiski pārliecināties, vai
sportists izprot, kas ir pašregulācija un kā to var pielietot sportā. Pašregulācijas paņēmienu
apmācībā ir jāuzsver, ka optimāls pirmsstarta stāvoklis ir jāsasniedz jau pirms starta.
Uz sacensību darbību orientētu iztēles spēju pilnveidošanas saturs.
1. Treniņu, sacensību plānu un stratēģiju veidošana nosaka sportistu garīgo un fizisko
sagatavošanos tām. Veidojot plānus un vēlāk arī vadoties pēc tiem, sportistiem būs mazāka
iespēja aizmirst par kādu no sagatavošanās aspektiem trauksmes vai satraukuma dēļ. Ja
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sportists izpilda vienas un tās pašas darbības pirms katrām sacensībām vai treniņiem, tad
tās kļūst pazīstamākas, kas sportistiem mazina uztraukumu un sniedz viņiem lielāku
pārliecību par savām spējām. Plāni un stratēģijas veicina sportista kontroles izjušanu par
notiekošo situāciju, kas palīdz mazināt nedrošības sajūtu par nezināmo. Sportistam ir
jāizstrādā sev individualizētu plānu ar darbību aprakstu. Katram plānā iekļautajam
komponentam (“iepriekšējā vakarā”, “rītā, pirms tiek atstātas mājas”, “ceļā uz treniņu”,
“iesildīšanās laikā”, “brīvās slēpošanas laikā”, “pirms brauciena”, “uz pacēlāja starp
braucieniem”, “treniņa noslēgumā”) sportistam ir jāapsver gan psiholoģiskie, gan fiziskie
aspekti un jānosauc darbības, kas tiks pildītas, lai sagatavotos savam izpildījumam. Rakstot
katru plāna punktu, sportisti cenšas arī savā iztēle vizualizēt katra komponenta izpildījumus.
2. Pašregulācija attiecas uz fizioloģisko aktivitāti sportista ķermenī, piemēram, sirdsdarbības
ātrumu, muskuļu sasprindzinājumu un elpošanas ātrumu. Sportists, pielietojot
pašregulācijas prasmes, var optimāli sagatavoties startam, nonākot tādā stāvoklī, kādā viņš
jūtas vislabāk. Trauksme un uztraukums pirms starta sportistos rada spriedzi, kā rezultātā
rodas liels sasprindzinājumus visos ķermeņa muskuļos, kas negatīvi ietekmē koordināciju,
nepieciešamo kustību izpildi un sportista sniegumu.
3. Relaksācija. Sportistiem tiek lūgts novietot plaukstas viegli uz vēdera, aizvērt acis un elpot
mierīgi un dziļi. Kādu brīdi sportisti koncentrējas uz ieelpām un izelpām. Pēc tam sportisti
sāk iesaistīties iztēles procesā. Sportistam tiek lūgts iztēlē iedomāties, ka tiek ieelpota
pozitīva enerģija un tā plūst caur visu ķermeni. Pēc tam iztēlē ir jāiedomājas sevi uz kalna.
Ar katru ieelpu tiek uzkrāta pozitīvā enerģija, un ar katru izelpu viss negatīvais tiek izelpots.
Tad iztēlē redz sevi stāvam kalnā, uz starta. Tiek dziļi ieelpots un uzsākts brauciens.
4. Progresīvā muskuļu relaksācija.
Uz mērķi orientētu iztēles spēju attīstīšanas satura raksturojums. Mērķu izvirzīšana
ir viena no vērtīgākajām psiholoģiskajām prasmēm, kam ir būtiska loma iztēlē, bet, lai mērķu
izvirzīšana būtu efektīva, svarīga ir prasme to darīt pareizi. Izvirzītie mērķi var būt kā
motivācijas un pašefektivitātes avots. Strādājot pie mērķu izvirzīšanas, vispirms ir jānosaka
ilgtermiņa mērķis un pēc tam jānosaka vairāki pakārtoti mazāki mērķi, ar kuru palīdzību tiks
sasniegts ilgtermiņa mērķis. To darot, sportisti apzinās, kas viņiem ir jāpaveic. Izvirzītos
mērķus vajadzētu “atsvaidzināt” un ik pa laikam visas sezonas garumā atgādināt sportistiem,
lai tie nepiemirstos un sportists “nenomaldītos no sava ceļa”. Domas ietekmē sportista jūtas,
kas savukārt ietekmē sportista izpildījumu. Domas, kas tiek domātas pirms sacensību starta, var
būtiski ietekmēt sportista sniegumu. Tas, kā tiek uztverta un novērtēta apkārtējā situācija, rada
iespaidu uz sportistu, tieši tādēļ ir svarīgi mācēt savā iztēlē veidot pozitīvus scenārijus. Pozitīvu
scenāriju veidošana palīdz sportistam sagatavoties startam, mazināt uztraukumu un arī bailes
no neveiksmes. Galvenais uzsvars ir uz “pozitīvu noskaņu”, un svarīgi ir tas, ka iztēle strādā
sportistam par labu, nevis pretēji. Pozitīvu scenāriju veidošana attīsta sportistu pārliecību un
pozitīvu domāšanu.
Mērķis:
1) identificēt savus sezonas mērķus;
2) iepazīties ar pozitīvu scenāriju veidošanas nozīmi. Sportisti iemācas veidot pozitīvus
scenārijus savā iztēlē.
Vadlīnijas:
1) izskaidrot sportistiem, kādēļ ir būtiski izvirzīt mērķus un tiekties pēc tiem. Iepazīstināt ar
efektīvu mērķu noteikšanas pamatprincipiem: mērķiem jābūt personīgi svarīgiem, reāli
izpildāmiem, ar noteiktu termiņu, izaicinošiem, kontrolētiem, konkrētiem, izmērāmiem,
pozitīviem;
2) sportisti pielieto iztēli, lai izveidotu pozitīvu scenāriju. Iztēlē tiek attēlota veiksmīga
iepriekšējā pieredze vai kāds veiksmīgs izpildījums.
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Uz mērķi orientētu iztēles spēju pilnveidošanas saturs.
1. Mērķu izvirzīšana. Iesākumā sportisti tiek iepazīstināti ar efektīvu mērķu izvirzīšanas
pamatprincipiem. Tad sportisti identificē un pieraksta savu “sapņu mērķi”, ko viņi vēlas
sasniegt savā sporta karjerā. Kad ir identificēts ilgtermiņa mērķis, sportisti velta nedaudz
laika un cenšas savā iztēlē saskatīt sevi, sasniedzot to. Tālāk sportisti nosaka sezonas
mērķus – psiholoģiskos, fiziskos, tehniskos un taktiskos – un identificē “soļus”, kas būtu
jāveic, lai sasniegtu šos mērķus. Izvirzot šos mērķus, ir būtiski pieturēties pie
pamatprincipiem efektīvu mērķu izvirzīšanā.
2. Pozitīva scenārija veidošana. Sportistiem uz papīra lapas ir jāuzraksta kādas situācijas
detalizēts apraksts, kas ir saistīta ar kalnu slēpošanu. Uzdevums ir aprakstīt visas darbības,
kustības un to izpildes tehniskās nianses. Apraksts tiek veidots no “es” perspektīvas un
tagadnes formā, piemēram, “Es stāvu uz trases starta līnijas un maksimāli koncentrējos uz
savu braucienu. Tālāk “es” uzsāku braucienu…”). Šis process ilgst apmēram 20 minūtes,
un visa uzdevuma laikā sportistam ir intensīvi jādomā par savu darbību un izpildījuma
tehniku. Scenārijam ir jābūt pozitīvam (bez “ne” vārda) un tajā jāiekļauj pēc iespējas vairāk
detaļas.
Uz kompetenci orientētu iztēles spēju attīstīšanas satura raksturojums. Sportistiem
būtu jāizmanto un jāiesaista iztēle treniņos pēc iespējas biežāk, lai iztēle būtu kā neatņemama
daļa no treniņu procesa un tās pielietošana būtu “dabiska”. Sportistu vajadzētu mudināt
izmantot iztēli, gan pirms viņš uzsāk treniņu un sacensību, gan to laikā, gan pēc tām. Panākot
šādu nosacījumu, sportisti var veikt kļūdu korekcijas, uzlabot savu izpildījumu un paaugstināt
savus rezultātus. Viens no būtiskākajiem efektīvas iztēles pielietošanas nosacījumiem ir spēja
manipulēt ar iztēlē radītajiem attēliem. Tas nozīmē, ka sportists savā iztēlē, pielietojot visas
maņas, rada tādus attēlus, skriptus un scenārijus, kādus viņš patiesi vēlas redzēt. Ir būtiski arī
atcerēties, ka iztēlei piemīt divas perspektīvas: iekšējā un ārējā. Attiecībā uz veicamo uzdevumu
un vēlamo rezultātu ir jāpielieto vispiemērotākā iztēles perspektīva. Iztēles manipulācijā
nozīmīga loma ir sportistu koncentrēšanās spējām.
Mērķis:
1) sportisti attīsta iztēles spējas un mācās iztēli pielietot gan sacensību, gan treniņu apstākļos;
2) izprast efektīvas iztēles pielietošanas pamatnosacījumus.
Vadlīnijas:
1) sportisti veic dažādu iztēles spēju sekmējošus uzdevumus;
2) sportisti iesaista iztēlē visas maņas un ķermeņa sajūtas.
Uz kompetenci orientētu iztēles spēju pilnveidošanas saturs.
1. Kļūdu labošana iztēlē.
2. Iztēles manipulēšana. Sportisti iesaistās iztēles procesā, ko vada treneris. Sportistiem tiek
lūgts iedomāties sevi stāvam kalnā pie slēpošanas trases, iedomāties un ievērot – slēpošanas
vārtus, to izvietojumu, krāsas, citus slēpotājus uz kalna nogāzes, trenerus, pacēlāju. Sportisti
tiek mudināti iztēloties spilgtas krāsas, kas redzamas iedomātajā ainā. Tad viņi iedomājas,
ka uzsāk braucienu pa trasi. Redzot iztēlē braucienu pa trasi, slēpotājiem tiek lūgts izjust
slēpju izjūtu pie kājām, kalna reljefu, sniega kvalitāti un skaņas, kas dzirdamas trasē no
slēpju saskares ar sniegu un slēpošanas vārtiem, ka tuvojas noslēdzošajiem slēpošanas
vārtiem, izjust sasprindzinājumu ķermenī. Visbeidzot slēpotājs saņem visus pēdējos spēkus,
veiksmīgi finišē un izjūt pozitīvas emocijas un gandarījumu par savu veikumu. Pēc iztēles
vingrinājuma pabeigšanas sportisti novērtē iztēles manipulāciju pēc turpmāk norādītajiem
kritērijiem (skat. 23. tabulu).
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23. tabula
Iztēles manipulācijas vērtējums
Slikti
Cik labi sevi saskatījāt šajā situācijā?

Vidēji

Labi

Cik labi spējāt sadzirdēt skaņas šajā situācijā?
Cik labi spējāt “sajust” kustības šajā situācijā?
Cik labi sajutāt emocijas šajā situācija?
Cik labi saskatījāt sevi šajā situācijā?
Cik viegli bija kontrolēt radītos attēlus savā iztēlē?
Attīstot uz sacensību darbību, uz mērķi un uz kompetenci orientētas iztēles spējas, tiek
veicināta sportistu prasme iztēlē veidot dažādas stratēģijas un plānu, pašregulācijas prasmes,
prasme izvirzīt atbilstošus mērķus un sasniegt tos, pašpārliecinātība par savām spējām, kā arī
tiek sekmēta fiziskā pašefektivitāte un prasme pārvaldīt iztēles saturu un manipulēt ar to.
2) “Iztēle iemaņu un prasmju optimizēšanai” faktora rādītāju pilnveides saturs
“Iztēle iemaņu un prasmju optimizēšanai” faktors cieši korelē ar: uz treniņu darbību
orientētām iztēles spējām (r=0,741) un uz emocijām orientētām iztēles spējām (r=0,896). Uz
treniņu darbību orientētu iztēles spēju komponents izveidotajā modelī izpaužas kā prasme
pielietot iztēli, treniņa procesā apgūstot jaunus tehniskos elementus vai veicot kļūdu korekcijas,
caur iztēli izjust savu ķermeni un sajūtas tajā, kā arī ar iztēles palīdzību uzlabot fiziskās spējas
un tehniskās prasmes. Uz emocijām orientētu iztēles spēju komponents modeļa saturā izpaužas
kā sportista pašregulācijas spēja, tā ir fiziskās pašefektivitātes bāze un kā spēja caur iztēli
piedzīvot un izjust emocijas un sajūtas.
“Iztēle iemaņu un prasmju optimizēšanai” faktora mērķis ir veicināt sportistu prasmi
pielietot iztēli treniņu un mācību procesā, caur iztēli izjust ķermeņa sajūtas, ar iztēles palīdzību
uzlabot fiziskās spējas un tehniskās prasmes, kā arī iztēlē piedzīvot emocijas un sajūtas, kas
palīdzētu noskaņoties attiecīgi veicamajai darbībai. Iztēli iemaņu un prasmju optimizēšanai
veido divas skalas: uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas un uz emocijām orientētas
iztēles spējas.
Uz treniņu darbību orientētu iztēles spēju attīstīšanas satura raksturojums. Kā
jebkuru fizisko prasmi, arī iztēli ir iespējams trenēt ar attiecīgu uzdevumu un vingrinājumu
pielietošanu. Treniņa procesā iztēli ir nepieciešams pielietot pēc iespējas vairāk. Apgūstot
jaunas prasmes, iztēle var būt kā palīglīdzeklis to apgūšanai. Ja pirms fiziskās izpildes, sportists
veiks šīs darbības un kustības iztēlē, izjūtot tās, tas var paātrināt šīs prasmes apgūšanu. Arī tad,
ja ir novērojamas kādas tehniskas kļūdas sportista izpildījumā, tad, iztēlē vairākkārtīgi izpildot
šo kļūdu korekcijas, redzot sevi veicam tehniski pareizas darbības, tas palīdzēs nepilnības
izlabot daudz efektīvāk. Kustību iztēle ir fizisko prasmju izmēģinājums savā iztēlē. Iztēlē
attēlojot šādu kustību izmēģinājumu, var palīdzēt uzlabot pašas prasmes izpildi. Izpildot kustību
izmēģinājumus iztēlē, ir ļoti būtiski ņemt vērā un iztēlē iekļaut visus tās pamatnosacījumus, t.
i., iztēle norit reālā laikā, iztēle tiek kontrolēta, iztēlē tiek iekļautas visas maņas un tiek izvēlēta
atbilstoša iztēles perspektīva. Gan iekšējās perspektīvas, gan ārējās perspektīvas iztēles ir ļoti
vērtīgas, taču, ja sportisti strādā ar kustību iztēli, tad lielāku efektivitāti sniegs iekšējās
perspektīvas iztēle.
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Mērķis:
1) sportisti izprot iztēles būtību un tās nozīmi sportā. Sportisti veic vairākus vingrinājumus, lai
attīstu savas iztēles prasmes;
2) sportisti izprot kustību iztēles būtību un to, kā iztēle var palīdzēt apgūt kustību prasmes.
Vadlīnijas:
1) iztēles pamatu izskaidrošana. Tiek uzsvērts, ka iztēle var tikt veikta no iekšējās un ārējās
perspektīvas, kā arī tiek izskaidroti efektīvas iztēles pamatprincipi – iztēlei jābūt spilgtai,
jānotiek reālā laikā, jāiesaista visas maņas un tai jābūt kontrolētai. Kad ir izprasti šie pamati
par iztēli sportā, sportisti veic vairākus iztēles vingrinājumus. Caur iztēles vingrinājumiem
tiek attīstītas arī sportistu telpiskās spējas (telpiskā orientēšanās);
2) sportisti veic iztēles vingrinājumus, kuros tiek uzsvērtas kustības un ķermeņa izjušana.
Uz treniņu darbību orientētu iztēles spēju pilnveidošanas saturs.
1. Slēpošana uz papīra – sportistiem tiek lūgts uzzīmēt slēpošanas trasi uz papīra un pēc
tam mācīties un apgūt to. Viņiem jākoncentrējas uz iztēles izmantošanu, lai iegaumētu
vārtu izvietojumu un atstarpes starp tiem. Sportisti tiek mudināti ar pirkstu izsekot pareizo
ceļu uz papīra. Pēc pāris minūtēm palūdziet viņiem aizvērt acis un izsekot trasi ar zīmuli.
2. Iztēles treniņa un fiziskā treniņa kombinēšana – salīdzināšana starp reālo un mentālo
laiku. Pēc iesildīšanās sportisti veic slēpošanas treniņa trases apskati. Pēc apskates
sportistiem tiek dots uzdevums veikt trīs braucienus pa trasi ar laika kontroli. Pēc tam tiek
veikti trīs “mentālie braucieni” domās ar iztēles palīdzību, kur katram “mentālajam
braucienam” tiek uzņemts laiks. Vēlāk gan reālo braucienu, gan “mentālo braucienu”
vidējie laiki tiek salīdzināti. Braucienu laikus reģistrē tabulā (skat. 24. tabulu). Vidējam
“mentālo braucienu” laikam būtu jābūt maksimāli tuvākam reālo braucienu vidējam
laikam. Jā tā tas ir, tad ir sasniegts vēlamais vingrinājuma rezultāts.
24.tabula
Mentālo un reālo braucienu rezultātu pieraksts
Trases braucienu laiki
1.
2.
3.
Vidējais laiks
Reālo braucienu laiks
Mentālo braucienu laiks
3. Dalītā laika kontrole – salīdzināt mentālos braucienus. Pēc iesildīšanās un treniņu trases
apskates, kā arī izbraukšanas, sportisti veic piecus “mentālos braucienus” pa apskatīto
treniņu trasi ar laika kontroli. Visi “mentālo braucienu” mēģinājumi var tikt veikti treniņa
gaitā. Tiem nav jābūt vienam pēc otra. Šajā iztēles vingrinājumā ir būtiski, ka visu piecu
“mentālo braucienu” laiki sakristu vai būtu ļoti līdzīgi. Iegūtos rezultātus reģistrē tabulā
un vēlāk salīdzina (skat. 25. tabulu).
25. tabula
Mentālo braucienu rezultāti pieraksts
1.
2.
3.
4.
Laiks

5.

4. Slēpošanas treniņa / sacensību trases zīmēšana. Sportistiem pēc treniņa, sacensībām vai
trases apskates ir jāuzzīmē uz papīra veiktās slēpošanas trases vārtu izvietojums.
Sportistiem caur iztēli ir jāatsauc atmiņā un jāpievērš uzmanību visām sīkākajām detaļām,
piemēram, trases vārtu skaitam, vārtu krāsām, kombinācijām, ārējiem mietiem. Lai
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sportists spētu uzzīmēt pēc iespējas precīzāku trases shēmu, svarīga ir iztēles iesaistīšana
attēlu radīšanā.
5. Progresīvā iztēle. Katrā iztēles treniņā slēpotājiem tiek doti dažādi iztēles scenāriji, sākot
ar ļoti vienkāršiem un pakāpeniski pārejot uz aizvien sarežģītākām un detalizētākām
iztēles ainām. Pirmajos treniņos slēpotāju uzdevums bija iedomāties vienkāršus kalnu
slēpošanas treniņu vides elementus. Slēpotāji iztēlē iedomājas ierasto treniņu vidi, iztēlē
redzot sevi brīvi slēpojam un vairāk koncentrējoties uz savu tehnisko izpildījumu.
Tālākajos iztēles treniņos scenāriju sarežģītība nedaudz pieaug un šim pašam scenārijam
klāt tiek pievienoti arī citi sportisti un slēpotāji, kas atrodas treniņu vidē. Slēpotājiem
uzmanība bija jāvērš ne tikai uz citiem cilvēkiem, kas atrodas treniņu vidē, bet arī uz
krāsām, kas redzamas iztēles ainā. Ar nākamajiem iztēles treniņiem sarežģītība vēl vairāk
tiek palielināta. Tālāk sportistiem tika lūgts iedomāties sevi ierastajā treniņu vidē, stāvot
kalna nogāzes virsotnē blakus trenerim, kā tas bieži vien arī notiek. Slēpotājam ir
jāiedomājas, ka blakus stāvošais treneris sniedz viņam uzmundrinājumu un
iedrošinājumu. Tad tam seko brauciens lejā pa kalna nogāzi. Nākamajos treniņos iztēles
sarežģītība atkal nedaudz pieaug un sportistam ir jāiedomājas sevi, aktīvi, enerģiski
slēpojot sacensību trasē, ir jāizjūt saspringums ķermenī un jāizjūt emocijas, kādas viņš
izjūt, piedzīvojot reālajā dzīvē sacensībās.
6. Ārējās perspektīvas iztēle. Sportistam tiek parādīts video, kurā ir redzama augstas klases
sportiste, kas ļoti tehniski slēpo pa slaloma kalnu slēpošanas trasi. Šajā video sportiste tiek
filmēta no mugurpuses, un videokamera seko līdzi katrai viņas kustībai. Sportisti pēc
video noskatīšanās tiek lūgti aizvērt acis un savā iztēlē atkārtot tikko redzēto no
videomateriāla, uzmanību pievēršot vissīkākajām detaļām. Iztēlē aina tiek radīta no ārējās
perspektīvas, un iztēlē ir redzama tā pati sportiste, kas video.
7. Iekšējās perspektīvas iztēle. Sportistiem tiek parādīts video, kurā ir redzams augstas
klases sportists, kas slēpo pa slaloma kalnu slēpošanas trasi. Šis video ir filmēts no iekšējās
perspektīvas, līdz ar to videomateriālā ir redzams tas, ko sportisti redz slēpojot. Pēc video
noskatīšanās sportistiem tiek lūgts aizvērt acis un savā iztēlē atkārtot tikko redzēto no
videomateriāla. Iztēles aina tiek radīta no iekšējās perspektīvas.
Uz emocijām orientētu iztēles spēju attīstīšanas satura raksturojums. Vislielāko
efektu iztēle sniedz tad, ja tajā tiek iesaistītas sajūtas un emocijas, kas raksturīgas konkrētam
sporta veidam. Emociju un sajūtu piedzīvošana iztēlē sniedz pastiprinātāku realitātes sajūtu.
Iemācoties emocijas iekļaut iztēlē, tas var palīdzēt kontrolēt emocijas, domas, trauksmi,
dusmas, sāpes, impulsivitāti, refleksivitāti, pārdzīvojumu un citus iekšējos faktorus, kas varētu
nelabvēlīgi ietekmēt sportista izpildījumu.
Mērķis: izprast emociju iesaistīšanas būtisko lomu iztēlē.
Vadlīnijas: veikt iztēles vingrinājumus, kuros tiek uzsvērtas emocijas.
Uz emocijām orientētu iztēles spēju pilnveidošanas saturs.
1. Maņu un sajūtu iesaistīšana iztēlē. Sportistiem tiek parādīts video, kurā ir redzams
augstas klases slēpotājs, kas veic slaloma trasi. Šim videomateriālam ir labi dzirdama skaņa,
kas rodas no sportista saskarsmes ar vārtiem un no slēpju saskarsmes ar sniegu. Pēc
videomateriāla noskatīšanās sportistiem tiek lūgts aizvērt acis un iztēlē atkārtot iepriekš
redzēto no videomateriāla. Sportistiem, iesaistoties iztēles procesā, tiek vienlaicīgi
atskaņots iepriekš videomateriālā dzirdētais skaņu ieraksts.
2. Iztēles kontrolsaraksts. Šis vingrinājums palīdz sportistiem iesaistīt sajūtas un maņas
savos iztēlē radītajos attēlos. Vingrinājums tiek veikts rakstiskā formā. Sportistiem tiek
dotas 10 dažāda rakstura situācijas, kuras ir jāizveido sev iztēlē, un jācenšas tās izjust. Kad
iztēlē ir radīta attiecīgā aina, sportisti novērtē savu spēju cik viegli vai grūti bija to izdarīt,
pamatojoties uz 0–2 punktu skalu (0 – nespēju; 1 – spēju daļēji; 2 – spēju). Vērtējumi tiek
atzīmēti tabulā (skat. 26. tabulu).
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26. tabula
Situāciju iztēles kontrolsaraksts
Situācijas

Vērtējums

Tērpu, kas man būs mugurā šodienas treniņā
Nogaršot sulīgu citronu
Mans modinātāja signāls agrā rītā
Kalns pa kuru es pēdējo reizi slēpoji
Sajūtas iebraucot finišā pēc sacensībām
Auksts un agrs rīts uzbraucot ar pacēlāju kalnā
Skaļi atbalstītāji uz starta sacensībās
Spēcīgas slāpes un nogurumu pēc treniņa
Diskomforts muskuļos noslēdzošajos trases vārtos sacensību laikā
Satraukums gaidot savu startu sacensībās
3. Sistēmas punktu izveide. Sportistam uz brīdi ir jāaizver acis un jāatveido sev iztēlē ierastā
treniņu vai sacensību vide. Kad vēlamā aina ir izveidota, tad balstoties uz to, ir jāatrod
“atslēgas vārdi”, kas raksturotu konkrētas darbības radītajā treniņu vai sacensību scenārijā.
“Atslēgas vārdi” var būt, piemēram, iesildīšanās, braucieni, trases apskate, inventāra
sagatavošana, starts, slēpošana, finišs u. c. Kad “atslēgas vārdi” ir izveidoti, sportistam ar
iztēles palīdzību ir jāpaskaidro, kas parasti notiek katrā no minētajām situācijām. Balstoties
uz “atslēgas vārdiem”, sportistam ir jānosauc savas emocijas, sajūtas vai citus faktorus, kas
saistās ar katru no darbībām (skat. 27. tabulu).
27. tabula
Vingrinājums – kustību sajūtas
Atslēgas vārdi
Sajūtas
Iesildīšanās
Enerģisks, gatavs
Trases apskate
Maksimāla koncentrēšanās
Inventāra sagatave
Atvieglojums
Starts
Fokusēts
Brauciens
Ātrs
Finišs
Gandarījums
Attīstot uz treniņu darbību un uz emocijām orientētas iztēles spējas, tiek veicināta
sportistu prasme pielietot iztēli treniņu un mācību procesā, iztēlē iekļaut ķermeņa izjūtas,
pielietot iztēli mērķtiecīgi, lai uzlabotu fiziskās spējas un tehniskās prasmes, kā arī iztēlē
piedzīvot emocijas un sajūtas, kas palīdzētu noskaņoties attiecīgi veicamajai darbībai.
3) “Fiziskās pašefektivitātes” faktora pilnveides saturs
“Fiziskās pašefektivitātes” faktoru veido fiziskās pašefektivitātes rādītājs (r=0,980).
Fiziskā pašefektivitāte sportā ir trenējama, un to var uzlabot ar dažādiem paņēmieniem, bet, lai
sportists varētu to uzlabot, viņam ir nepieciešama sevis reāla apzināšana, proti, ir jābūt reālai
izpratnei par savām stiprajām un vājajām pusēm. Apzinoties tās, sportists var izmantot dažādus
paņēmienus fiziskās pašefektivitātes veicināšanai, kā rezultātā tiktu veicināta arī sportista ticība
sev. Optimāla fiziskā pašefektivitāte sniegs sportistiem pārliecību ne tikai par savām spējām,
bet arī par savu mērķu sasniegšanu. Treneriem būtu jāpalīdz sportistiem attīstīt viņu izpratni
par sevi kā personību un par sevi kā sportistu. Sevis izzināšana un izprašana palīdzēs sportistiem
“nenomaldīties” un skaidri zināt, kur viņi vēlas būt nākotnē un ko vēlas sasniegt. Tādēļ ir svarīgi
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izvērtēt savas spējas, savas stiprās un vājās puses. Apzinoties šos faktus, būs skaidri zināms,
kurās jomās ir jāpiestrādā. Noderīgi paņēmieni fiziskās pašefektivitātes uzlabošanā var būt
iztēle, iekšējā pozitīvā runa, mērķu noteikšana u. c.
“Fiziskās pašefektivitātes” faktora mērķis ir veicināt sportistu pārliecību par sevi un
savām spējām, savu spēju apzināšanu, mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, kā arī motivāciju.
Mērķis: izstrādāt savu sasniegumu profilu, sportisti ilustrē savus mērķus un tiek
iepazīstināti ar pozitīvās iekšējās runas konceptu sportā.
Vadlīnijas: identificēt un izvērtēt savas stiprās un vājās puses. Sportisti izvirza un ilustrē
savus ilgtermiņa mērķus. Iemācās un izprot pamatprincipus iekšējās pozitīvās runas veidošanai
un tās nozīmi sportā. Nereti iekšējie dialogi ir negatīvā noskaņā, kas var pazemināt sportista
fizisko pašefektivitāti. Pozitīva domāšana un iekšējais dialogs nozīmē to, ka sportists sevi
pārliecina, ka viņš ir spējīgs paveikt iecerētās darbības. Sportistam rodas uzticēšanās savām
spējām.
Fiziskās pašefektivitātes pilnveidošanas saturs.
1. Sasniegumu profila izveide. Katrs sportists izvirza 10 svarīgākos faktorus, kas viņam ir
nepieciešami, lai viņš sasniegtu augstus panākumus un būtu izcils sportists. Kad visi faktori
ir identificēti, tiek izsniegta sasniegumu profila veidlapa (skat. 17. pielikumu). Sportistam
ir jāsaraksta visi identificētie faktori sasniegumu profilā. Tālāk katrs faktors ir jānovērtē
skalā no 0 līdz 10 (10 ir augstākais vērtējums), tādējādi novērtējot katra faktora nozīmīgumu
augsta rezultāta sasniegšanā. Šie faktori jau ir identificēti kā svarīgi, tātad visdrīzāk visiem
šiem faktoriem būs maksimālais vērtējums. Pēc tam sportisti atkārtoti novērtē katru no šiem
faktoriem, balstoties uz to, kur viņi šobrīd atrodas katrā no šiem faktoriem. Rezultātā tiek
iegūts “ideālais es” un “reālais es”. Sportisti izvērtē atšķirības starp “ideālo es” un “reālo
es” un izvērtē savas stirpās puses un vājās puses, pie kurām ir vēl būtiski jāpiestrādā.
2. Sezonas mērķu izvirzīšana. Sportisti uzzīmē ilustratīvu zīmējumu, kas attēlo viņu sezonas
mērķus. Ilustratīvajā zīmējumā tiek attēloti visi aspekti, ko sportisti vēlas sasniegt, un tās ir
ne tikai godalgotas vietas, bet arī, piemēram, emocijas, tehnikas vai fiziskie uzlabojumi u.
c. Pēc mērķu izvirzīšanas tie sportisti, kas vēlas, var ar savu ilustrāciju padalīties ar
pārējiem.
3. Pozitīva iekšējā uzruna. Sportisti iemācās, kā savu iekšējo dialogu veidot pozitīvāk.
Pozitīvā domāšana neattiecas uz pašpārliecinātību paveikt uzdevumus, kas nav pa spēkam,
bet gan tā ir uzticēšanās sev un savām spējām paveikt to, ko patiešām ir spējīgs izdarīt.
Sportistiem tiek lūgts padalīties ar negatīvajām iekšējām runām, kas viņos mēdz
norisināties. Tiek izveidots uzskatāms saraksts rakstiskā veidā ar negatīvo runu piemēriem.
Kad tas ir paveikts, negatīvās runas piemēri tiek pārveidoti uz pozitīvām iekšējām runām.
Tādā veidā tās tiek pārformulētas.
Attīstot fizisko pašefektivitāti, tiks veicināta sportistu ticība sev, sportistu pārliecība par
savām spējām veikt attiecīgus uzdevumus, kā arī pārliecība par savu mērķu sasniegšanu.
Izstrādātā modeļa mērķis ir sekmēt sportistu iztēles spējas, fiziskās pašefektivitātes
līmeni un sportistu sasniegumu izaugsmi.
Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa sasniegumu
izaugsmei sportā realizēšanai darbā ar sportistiem ir jāizmanto izstrādātie iztēles spēju un
fiziskās pašefektivitātes vingrinājumi, iekļaujot tos paralēli fiziskajiem treniņiem. Katru no
psiholoģiskās sagatavotības nodarbībām ir būtiski iesākt ar ievaddaļu, kurā sportistiem tiek
izklāstīts nodarbības mērķis un neliels teorētiskais pamatojums par konkrētās psiholoģiskās
prasmes nozīmi sasniegumu izaugsmē un pielietošanas priekšnosacījumiem. Tas sportistiem
radīs priekšstatu un izpratni par veicamajām darbībām. Pēc nodarbības ievaddaļas seko
nodarbības galvenā daļā, kurā tiek veikti attiecīgie iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
attīstošie vingrinājumi un uzdevumi. Nodarbību noslēguma daļā ir ļoti būtiski nodrošināt
atgriezenisko saiti pārrunu veidā.
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Psiholoģiskās sagatavotības nodarbības ar sportistiem var organizēt gan individuāli, gan
grupās. Ir būtiski atcerēties, ka katra sportista iztēles spējas un fiziskā pašefektivitāte ir ar
individuālām atšķirībām. Tādēļ pirms psiholoģisko prasmju vingrinājumu pielietošanas ir
nepieciešams izzināt un novērtēt katra sportista iztēles spējas un fiziskās pašefektivitātes
līmeni. Šādas informācijas iegūšana palīdzēs plānot sportistu psiholoģiskās sagatavotības
nodarbību saturu.
Kopsavilkums. Ir izstrādāts sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides
modelis sasniegumu izaugsmei sportā un ir apkopots un aprobēts tā pilnveides saturs. Pēc
faktoranalīzes iegūtajiem rezultātiem ir noteikta modeļa trīs faktoru struktūra, ko veido:
1)“iztēle maksimālajai veiktspējai”, 2)“iztēle prasmju un iemaņu optimizēšanai” un 3)“fiziskā
pašefektivitāte”. Faktoru “iztēle maksimālajai veiktspējai” veido uz sacensību darbību
orientētas iztēles spējas, uz kompetenci orientētas iztēles spējas un uz mērķi orientētas iztēles
spējas. Šā faktora pilnveides satura mērķis ir veicināt sportistu prasmi iztēlē veidot stratēģijas
un plānus, pašregulācijas prasmi, prasmi izvirzīt mērķus un sasniegt tos, ticību sev, kā arī
prasmi labot tehniskās kļūdas caur iztēli, pārvaldīt iztēles saturu un manipulēt ar to. Attīstot uz
sacensību darbību, uz mērķi un uz kompetenci orientētas iztēles spējas, tiek veicināta sportistu
prasme iztēlē veidot dažādas stratēģijas un plānu, pašregulācijas prasme, spēja izvirzīt
atbilstošus mērķus un sasniegt tos, pārliecība par sevi un savām spējām un prasme pārvaldīt
iztēles saturu un manipulēt ar to. Faktoru “iztēle iemaņu un prasmju optimizēšanai” veido uz
treniņu darbību orientētas iztēles spējas un uz emocijām orientētas iztēles spējas. Faktora
pilnveides satura mērķis ir veicināt sportistu prasmi pielietot iztēli treniņu un mācību procesā,
caur iztēli izjust ķermeņa sajūtas, ar iztēles palīdzību uzlabot fiziskās spējas un tehniskās
prasmes, kā arī iztēlē piedzīvot emocijas, kas palīdz noskaņoties veicamajai darbībai. Attīstot
uz treniņu darbību un uz emocijām orientētas iztēles spējas, tiek veicināta sportistu prasme iztēli
pielietot treniņu un mācību procesā, iztēlē iekļaut ķermeņa izjūtas, pielietot iztēli mērķtiecīgi,
lai uzlabotu fiziskās spējas un tehniskās prasmes, kā arī iztēlē piedzīvot emocijas un sajūtas,
kas palīdzētu noskaņoties attiecīgi veicamajai darbībai. Modeļa “fiziskās pašefektivitātes”
faktoru veido fiziskās pašefektivitātes rādītājs, un tā pilnveides satura mērķis ir veicināt
sportistu pārliecību par sevi un savām spējām, savu spēju apzināšanu, mērķu izvirzīšanu un
sasniegšanu, kā arī motivāciju. Attīstot fizisko pašefektivitāti, tiks veicināta sportistu ticība sev,
sportistu pārliecība par savām spējām veikt attiecīgus uzdevumus, kā arī pārliecība par savu
mērķu sasniegšanu.
Modeļa saturs ir veidots, balstoties uz zinātniskajām atziņām un uz faktoranalīzes
rezultātiem, kā arī izvērtējot statistiski ticamas savstarpējās mijsakarības starp sportistu iztēles
spējām, fizisko pašefektivitāti un sasniegumiem sportā. Sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes pilnveides modeli sasniegumu izaugsmei sportā veido pieci mainīgie lielumi.
Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modelis sasniegumu izaugsmei
sportā sastāv no pieciem mainīgajiem lielumiem. “Psiholoģiskās sagatavošanas process”
faktors ir visaptverošais faktors, kas apvieno visus četrus modeļa iekšējos faktorus: “iztēle
maksimālajai veiktspējai”, “iztēle iemaņu un prasmju optimizācijas”, “fiziskā pašefektivitāte”
faktorus un “sasniegumu izaugsme” faktoru, kuru ietekmē visi modeļa faktori, tādēļ tas ir
integrāls lielums.
Izstrādātā modeļa mērķis ir sekmēt sportistu iztēles spējas un fiziskās pašefektivitātes
līmeni, kā rezultātā tiks sekmēti arī sportistu sasniegumi. Modeli var pielietot sporta treneri
sportistu treniņu procesā. Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa
sasniegumu izaugsmei sportā satura uzdevumi īsteno piecu veidu iztēles spējas (uz treniņu
darbību, uz sacensību darbību, uz mērķi, uz emocijām un uz kompetenci orientētas iztēles
spējas), fizisko pašefektivitāti un to veicinošos faktorus (mērķu izvirzīšana, iekšējā pozitīvā
uzruna, koncentrēšanās spējas, treniņu un sacensību plāni, rutīnas, pašregulācijas prasmes).
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3.4. Kalnu slēpotāju iztēles spēju, fiziskās pašefektivitātes un snieguma
rādītāju mijsakarības, subjektīvo un objektīvo rādītāju vērtējums un
rekomendāciju izstrāde treneriem kalnu slēpotāju iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes pilnveidei sasniegumu izaugsmei
Pēc sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa sasniegumu
izaugsmei sportā satura izveides tika pārbaudīta tā satura efektivitātes ietekme uz kalnu
slēpotāju iztēles spējām un fizisko pašefektivitāti, kur abi šie faktori veicina arī sasniegumu
paaugstināšanos. Piektā uzdevuma realizēšanai tika veikts konstatējošais eksperiments.
Konstatējošais eksperiments tika veikts divos posmos, kur pirmajā posmā tika veikta kalnu
slēpotāju (n=7) iztēles spēju iztēles spēju, fiziskās pašefektivitātes un snieguma rādītāju
mijsakarības pēc iegūtajiem rādītājiem. Konstatējošā eksperimenta otrajā posmā tika veikta
gadījuma analīze, kur tika rasta atbilde uz jautājumu – vai objektīvo datorizēto testu rezultāti
apstiprinās sportistu pašnovērtējuma aptauju rezultātus?
3.4.1. Kalnu slēpotāju iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes rādītāju analīze
kopsakarībā ar snieguma rādītājiem
Konstatējošajā eksperimentā piedalījās septiņi kalnu slēpotāji. Izvēloties pētījuma
grupu, tika pievērsta uzmanība sportistu meistarībai, lai pēc iespējas vairāk novērstu citu
faktoru ietekmi uz iegūtajiem rezultātiem. Visi pētījumā iekļautie sportisti ar kalnu slēpošanas
sporta veidu nodarbojas desmit gadus, ir iekļauti Latvijas Slēpošanas savienības veidotajā ranga
sistēmā un ir piedalījušies tās organizētajās sacensībās, kā arī ir pārstāvējuši Latviju
starptautiska mēroga sacensībās.
Konstatējošā eksperimenta sākumā un noslēgumā visi sportisti aizpildīja sportistu
iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes aptaujas. Iztēles spēju noteikšanai tika pielietota
adaptētā sportistu iztēles spēju aptauja latviešu valodā (skat. 28. tabulu un 32., 33. pielikumu).
28. tabula
Konstatējošā eksperimenta grupas iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
rādītāji eksperimenta sākumā
Konstatējošā eksperimenta grupas rādītāji
Uz
Uz
Uz
Uz
Aprakstošās
treniņu
sacensību Uz mērķi
emocijām kompetenci
statistikas
Fiziskā
darbību
darbību orientētas
orientētas
orientētas
rādītāji
pašefektivitāte orientētas orientētas
iztēles
iztēles
iztēles
iztēles
iztēles
spējas
spējas
spējas
spējas
spējas
M vidējais
7,14
5,46
4,8
5,44
5,99
5,2
aritmētiskais
SD
,65
,86
,81
1,06
,71
,51
standartnovirze
Konstatējošā eksperimenta grupas fiziskās pašefektivitātes skalu vidējais rādītājs ir 7,14
(SD=0,65). Kalnu slēpotāju iztēles spējas raksturo piecu skalu rādītāji – uz treniņu darbību
orientētas iztēles spējas, uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas, uz mērķi orientētas
iztēles spējas, uz emocijām orientētas iztēles spējas un uz kompetenci orientētas iztēles spējas.
Konstatējošā eksperimenta grupai visaugstākie rādītāji no iztēles spējām ir uz emocijām
(M=5,99, SD=0,71) un uz treniņu darbību (M=5,46, SD=0,86). Šīs iztēles spējas kopā veido
“iztēle iemaņu un prasmju optimizācijai” faktoru. Kā nākamās augstākās iztēles spējas kalnu
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slēpotājiem ir uz mērķi (M=5,44, SD=1,06), uz kompetenci (M=5,2, SD=0,51) un uz sacensību
darbību (M=4,8, SD=0,81) orientētas iztēles spējas, un visas trīs šīs skalas veido “iztēle
maksimālajai veiktspējai” faktoru. Pēc iegūtajiem iztēles spēju skalu rādītājiem var secināt, ka
konstatējošā eksperimenta grupai augstākā līmenī ir iztēles spējas, kas ir attiecināmas vairāk uz
treniņu darbību, un iztēle biežāk arī tiek pielietota tieši treniņu vidē. Savukārt zemākas iztēles
spējas konstatējošā eksperimenta grupai ir iztēles spējas, kas vērstas uz sacensību darbību, un
tas nozīmē, ka sportisti iztēli daudz mazāk izmanto sacensībās un to sagatavošanās procesā.
Lai pārbaudītu darbā izstrādātā pilnveides modeļa sasniegumu izaugsmei sportā satura
efektivitāti uz kalnu slēpotāju iztēles spējām un fizisko pašefektivitāti, tā saturs tika realizēts
kalnu slēpotāju treniņu procesā (skat. 29. tabulā). Pēc satura realizācijas tika veikta kalnu
slēpotāju rezultātu noteikšana un salīdzināšana pirms un pēc eksperimenta. Izvērtējot sportistu
iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes rādītājus, tika izveidots psiholoģiskās sagatavošanas
nodarbību saturs (detalizēto saturu skatīt 103. – 111. lapaspusēs).

1.

2.

3.
4.
5.

29. tabula
Iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes nodarbību saturs (autores izstrādāts)
Saturs
Vingrinājumi
Mērķis
Sasnieguma profila
1. Sasniegumu profila
Identificēt savas stiprās un vājās
izveide un mērķu
izveide
puses
izvirzīšana
2. Mērķu izvirzīšana
Izprast mērķu nozīmīgumu
sportā, īstermiņa un ilgtermiņa
mērķu noteikšana
Sezonas mērķu
1. Sezonas mērķu
Identificēt un izvirzīt sezonas
izvirzīšana un ievads
izvirzīšana
mērķus
iztēles pielietošanā
2. Iztēles manipulēšana Iepazīstināt ar iztēles konceptu
3. Iztēles kontrolsaraksts un ar iztēles spēju būtību, to
pielietošanu sportā
Iztēles prasmju
apgūšana
Pašregulācija caur
iztēli
Pozitīvu scenāriju un
iekšējās runa
veidošana iztēlē

6.

Iztēles prasmju
pilnveidošana un
iztēle tehnikas
pilnveidošanai un
kļūdu korekcijai

7.

Iztēles prasmju
pārnešana uz
fiziskajiem treniņiem
Sacensību un treniņu
plānu izveide

8.

1. Slēpošana uz papīra
2. Progresīvā iztēle
1. Pašregulācija
2. Relaksācija
1. Pozitīva scenārija
veidošana
2. Pozitīva iekšējā uzruna
1. Slēpošanas
treniņa/sacensību trases
zīmēšana
2. Dalītā laika kontrole
3. Kļūdu labošana iztēlē
1. Iztēles treniņa un
fiziskā treniņa
kombinēšana
1. Treniņu, sacensību
plānu un stratēģiju
veidošana
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Attīstīt iztēles spējas
Iepazīstināt ar pašregulācijas
prasmēm
Veicināt sportistu
pašpārliecinātību, fizisko
pašefektivitāti un pozitīvu
attieksmi pret sportu
Attīstīt iztēles spējas un veicināt
un veicināt izpratni par iztēles
spēju pielietošanu sporta
treniņos
Iztēles pielietošana fiziskajā
treniņā uz kalna
Izstrādāt sacensību un treniņu
plānus ņemot vērā visus
aspektus (fiziskos, taktiskos,
tehniskos un psiholoģiskos)

9.

Saturs
Iztēles manipulēšana
Iekšējās un ārējās
perspektīvas iztēle

10. Emociju, maņu un
sajūtu iekļaušana iztēlē

Vingrinājumi
1. Ārējās perspektīvas
iztēle
2. Iekšējās perspektīvas
iztēle
1. Progresīvā iztēle

29. tabulas turpinājums
Mērķis
Iepazīstināt sportistus ar ārējās
un iekšējās perspektīvas iztēli un
veicināt to izmantošanu.
Efektīva iztēles un tās spēju
pielietošana un attīstīt iztēles
spējas caur emocijām, sajūtām
un maņām

2. Maņu un sajūtu
iesaistīšana iztēlē
11. Kustību iztēle
1. Sistēmas punktu
Attīstīt iztēles spējas iekļaujot
izveide
iztēles procesā kustību sajūtas
2. Progresīvā iztēle
12. Izvērtēšana
Pārrunas ar sportistiem Nodarbību izvērtēšana un
un atgriezeniskās saites pārrunas ar sportistiem
saņemšana
Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa sasnieguma
izaugsmei sportā satura īstenošana konstatējošā eksperimenta ietvaros
Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa sasniegumu
izaugsmei sportā saturs tika realizēts 12 nodarbībās, un katra no tām noritēja aptuveni 30 – 40
minūtes. Katra no psiholoģiskās sagatavošanas nodarbībām iesākās ar ievaddaļu, kurā kalnu
slēpotājiem tika izstāstīts attiecīgās nodarbības mērķis, teorētiskais pamatojums un uzsvērts
attiecīgās apgūstamās psiholoģiskās prasmes nozīmīgums sportā. Nodarbības notika gan
individuāli, gan grupās. Nodarbību galvenajā daļa tika veikti iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes attīstošie vingrinājumi un uzdevumi. Nodarbību noslēguma daļā tika
nodrošināta atgriezeniskā saite pārrunu veidā. Pēc modeļa satura īstenošanas atkārtoti tika
veikta iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes rādītāju izmaiņu noteikšana un analīze.
30. tabula
Konstatējošā eksperimenta grupas iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
rādītāji eksperimenta noslēgumā (n=7)
Konstatējošā eksperimenta grupas rādītāji
Uz
Uz
Uz
Uz
Aprakstošās
treniņu
sacensību Uz mērķi
emocijām kompetenci
statistikas
Fiziskā
darbību
darbību orientētas
orientētas
orientētas
rādītāji
pašefektivitāte orientētas orientētas
iztēles
iztēles
iztēles
iztēles
iztēles
spējas
spējas
spējas
spējas
spējas
M vidējais
8,21
6,07
5,79
6,17
6,26
6,10
aritmētiskais
SD
,70
,65
,97
0,78
,64
,62
standartnovirze
Konstatējošā eksperimenta noslēgumā kalnu slēpotāju iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes rādītāji bija ar pozitīvām izmaiņām. Fiziskās pašefektivitātes vidējais rādītājs
pētījuma noslēgumā ir 8,21 (SD=0,70). Kalnu slēpotāju visaugstākie vidējie rādītāji starp
iztēles spējām arī eksperimenta noslēgumā ir uz emocijām orientētām iztēles spējām (M=6,26,
SD=0,64). Uz mērķi (M=6,17, SD=0,78), uz kompetenci (M=6,10, SD=0,62) un uz treniņu
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darbību (M=6,07, SD=0,65) orientētu iztēles spēju skalu rādītāji ir līdzvērtīgi ar nelielām
atšķirībām. Eksperimenta noslēgumā viszemākais iztēles spēju vidējais rādītājs konstatējošā
eksperimenta grupai ir uz sacensību darbību orientētu iztēles spēju (M=5,79, SD=0,97) skalā
(skat. 30. tabulu un 33. pielikumu). Pirms rezultātu tālākās analīzes iegūtie dati tika pārbaudīti
vai tie atbilst normālam datu sadalījumam izmantojot Kolmogorova-Smirnova testu. Iegūtie
rezultāti norādīja, ka dati neatbilst normālam datu sadalījumam un tālākajā analīzē dati tika
apstrādāti ar neparametriskām metodēm. Lai pārbaudītu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes izmaiņu ticamību, tika izmantots Vilkoksona ranga tests (Wilcoxon Signed
Rank Test). Analizējot sportistu iztēles spēju skalu un fiziskās pašefektivitātes skalas dinamiku,
var secināt, ka rādītāju vidējais pieaugums ir ticams (p≤0,05) un grupas rādītāji ir pozitīvi
mainījušies (skat. 32. tabulu un 33. pielikumu).
31. tabula
Konstatējošā eksperimenta grupas iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes atšķirību
vērtējumi pirms un pēc satura realizācijas (Wilcoxon Signed Rank Test)
Pāru rādītāji pirms un pēc satura realizācijas
Vilkoksona kritērijs
Sig. (2-tailed)
Fiziskā pašefektivitāte
,018
Uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas
,047
Uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas
,043
Uz mērķi orientētas iztēles spējas
,024
Uz emocijām orientētas iztēles spējas
,039
Uz kompetenci orientētas iztēles spējas
,018
Vilkoksona ranga testa rezultāti norāda uz to, ka konstatējošā eksperimenta grupai pirms
un pēc eksperimenta ir statistiski nozīmīgas atšķirības gan fiziskās pašefektivitātes rādītājā, gan
iztēles spēju rādītājos. Izmaiņas rezultātos pēc sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
pilnveides modeļa sasniegumu izaugsmei sportā satura pielietošanas ir statistiski ticamas
(p<0,05).
Salīdzinot individuālos rādītājus konstatējošā eksperimenta grupai pirms un pēc
eksperimenta, var secināt, ka arī individuālajos rādītājos visiem sportistiem ir pozitīvas
izmaiņas fiziskajā pašefektivitātē (skat. 25. attēlu). Pirms eksperimenta augstākais fiziskās
pašefektivitātes līmenis bija sportistiem S1 (7,94), S4 (7,72), S3 (7,55) un S2 (7,3), kuru fiziskās
pašefektivitātes rādītājs bija virs 7 punktiem, tuvu 8 punktiem. Pārējiem sportistiem S5 (6,61),
S6 (6,56) un S7 (6,28) fiziskās pašefektivitātes rādītājs bija virs 6 punktiem. Pēc eksperimenta
visiem sportistiem ir novērojamas pozitīvas izmaiņas. Vislielākās izmaiņas ir vērojamas
sportistam S5 (8,61), kura izaugsme ir par 2 punktiem, sportistam S6 (8,22) ar rādītāja izaugsmi
par 1,66 punktiem un sportistam S3 (9,06) ar rādītāja pieaugumu par 1,51 punktu. Mazākas
izmaiņas, bet arī pozitīvas ir vērojamas pārējiem sportistiem – sportistam S4 (8,67) izmaiņas ir
par 0,95 punktiem, sportistam S7 (7) – par 0,72 punktiem, sportistam S1 (8,33) – par 0,39
punktiem un sportistam S2 (7,61) – par 0,31 punktu.
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Fiziskā pašefektivitāte pēc

25. attēls. “Fiziskā pašefektivitāte” faktora rādītājs pirms un pēc eksperimenta
(fiziskās pašefektivitātes vērtējumi un sportisti).
Ticams pieaugums (p<0,05)
Uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas (r=0,741) un uz emocijām orientētas iztēles
spējas (r=0,896) veido “iztēle iemaņu un prasmju optimizācijai” faktoru. Pozitīvas izmaiņas ir
vērojamas arī konstatējošā eksperimenta grupas individuālo rādītāju salīdzinājumā pirms un
pēc eksperimenta (skat. 26. attēlu). Izvērtējot uz treniņu darbību orientētu iztēles spēju rādītājus
sportistiem, var secināt, ka visaugstākie rādītāji pirms eksperimenta ir sportistiem S1 (6,6), S2
(6) un S4 (6), kam šis rādītājs ir virs 6 punktiem. Virs 5 punktiem uz treniņu darbību orientētas
iztēles spējas ir sportistiem S3 (5,6), S5 (5) un S7 (5). Savukārt sportistam S6 rādītājs ir 4
punkti. Pēc eksperimenta vislielākās pieauguma izmaiņas, t. i., par 1 punktu, ir sportistiem S5
(6), S3 (6,6), S2 (7) un S6 (5). Par 0,6 punktiem uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas ir
paaugstinājušās sportistiem S1 (6) un S7 (5,6). Savukārt sportistam S4 (6,3) izmaiņas ir par 0,3
punktiem. Rādītāja pieaugumi ir vērojami arī uz emocijām orientētās iztēles spējās. Pirms
eksperimenta sportistam S3 šīs iztēles spējas bija augstākajā līmenī ar 7 punktiem. Sportistiem
S1 (6), S4 (6), S5 (6), S2 (6,3) un S6 (6) uz emocijām orientētu iztēles spēju skalas rādītājs ir
virs 6 punktiem. Viszemākais rādītājs šajās iztēles spējās ir sportistam S7 (4,6). Pēc
eksperimenta sportistiem S5 (6) un S3 (7) uz emocijām orientēto iztēles spēju skalā izmaiņas
netika novērotas. Savukārt par 0,6 punktiem pieaugums ir sportistam S1 (6,6), pieaugums par
0,4 punktiem ir sportistam S7 (5) un par 0,3 – sportistiem S4 (6,3), S2 (6,6) un S6 (6,3).
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26. attēls. “Iztēle iemaņu un prasmju optimizācijai” faktora rādītāji pirms un pēc
eksperimenta (iztēles spēju skalu vērtējumi un sportisti).
Ticams pieaugums (p<0,05)
Uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas (r=0,852), uz mērķi orientētas iztēles
spējas (r=0,758) un uz kompetenci orientētas iztēles spējas (r=0,835) veido “iztēle maksimālajai
veiktspējai” faktoru. Pozitīvas izmaiņas ir vērojamas arī konstatējošā eksperimenta grupas
individuālo rādītāju salīdzinājumam pirms un pēc eksperimenta (skat. 27. attēlu). Analizējot
konstatējošā eksperimenta grupas individuālos rādītājus, arī šajā gadījumā pēc eksperimenta ir
redzamas pozitīvas izmaiņas. Uz sacensību darbību orientētās iztēles spējās visaugstākie
rādītāji ir sportistam S2 (6), un vienīgajam no visiem pārējiem sportistiem šīs iztēles spēju
rādītājs ir 6 punkti. Sportistiem S1 (5,3), S4 (5,3) un S3 (5) uz sacensību darbību orientētas
iztēles spējas ir virs 5 punktiem. Savukārt iztēles spēju rādītājs 4 punkti ir sportistiem S5, S6
un S7. Nedaudz augstāki rādītāji visiem sportistiem ir uz mērķi orientētām iztēles spējām.
Augstākie rezultāti ir sportistiem S1 (7) un S3 (6,6), kuriem rādītājs pārsniedz 6 punktus.
Sportistiem S4 (5), S2 (5,3) un S6 (5,6) uz mērķi orientētas iztēles spējas ir virs 5 punktiem, un
zem 5 punktiem iztēles spējas ir sportistiem S5 (4) un S7 (4,6). Uz kompetenci orientētās iztēles
spējās visaugstākie rādītāji ir sportistam S7, kam iztēles spējās ir 6 punkti. Virs 5 punktiem uz
kompetenci orientētas iztēles spējas ir sportistiem S1 (5), S3 (5,6), S2 (5,3) un S6 (5,3), bet
sportistiem S5 (4,6) un S4 (4,6) šīs iztēles spēju skalas rādītājs ir virs 4 punktiem. Analizējot
iztēles spēju rādītājus pēc eksperimenta, arī “iztēle maksimālajai veiktspējai” faktora rādītājos
ir pozitīvas izmaiņas. Uz sacensību darbību orientētās iztēles spējās vislielākās izmaiņas ir
sportistam S7 (6) – par 2 punktiem, sportistam S1 (7) – par 1,7 punktiem un sportistam S6 (5,6)
– par 1,6 punktiem. Nedaudz mazākas, bet arī pozitīvas izmaiņas ir S3 (6) – par 1 punktu.
Sportistiem S5 (4) un S4 (5,3) šajās iztēles spējās izmaiņas netika novērotas. Uz mērķi
orientētām iztēles spējām pozitīvs pieaugums par 1,6 punktiem pēc eksperimenta bija vērojams
sportistiem S5 (5,3), S4 (6,3) un S2 (6,6). Savukārt pieaugums par 0,4 punktiem ir sportistiem
S3 (7), S6 (6) un S7 (5). Uz mērķi orientētās iztēles spējās izmaiņas netika novērotas sportistam
S1. Vidēji vislielākais pieaugums pēc eksperimenta starp sportistiem ir vērojams uz kompetenci
orientētās iztēles spējās. Pieaugums par 1,4 punktiem ir sportistam S3 (7) un par 1,3 punktiem
– sportistam S6 (6,6). Pieaugums par 1 punktu ir sportistiem S4 (5,6) un S2 (6,3). Savukārt
pieaugums par 0,7 punktiem ir sportistam S5 (5,6), par 0,6 punktiem – sportistam S1 (5,6) un
par 0,3 punktiem – sportistam S7 (6,3).
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27. attēls. “Iztēle maksimālajai veiktspējai” faktora rādītāji pirms un pēc
eksperimenta (iztēles spēju skalu punkti un sportisti).
Ticams pieaugums (p<0,05)
Lai izvērtētu sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa
sasniegumu izaugsmei sportā saturu uz sportistu sasniegumiem, eksperimenta sākumā un
noslēgumā tika veikts kontroltreniņš, reģistrējot sportistu trašu veikšanas laiku, izmantojot laika
reģistrēšanas iekārtu “Microgate Pro Kit Timing”. Kontroltreniņos tika nodrošinātas vienādas
sarežģītības un parametru slaloma disciplīnas trases, kas pēc iespējas vairāk palīdzēja izslēgt
citu faktoru ietekmi uz rezultātiem. Katrā kontroltreniņā tika veikti trīs braucieni. Eksperimentā
tika salīdzināta laika starpība starp pirmo un otro veiksmīgi veikto braucienu (skat. 27. attēlu).
Atbilstoši pielietojot iztēli un tās spējas, kalnu slēpotājiem ir iespējams sagatavoties un pēc
iespējas labāk “iepazīties” ar veicamās trases vārtu izvietojumu. Savukārt fiziskā pašefektivitāte
ļauj sportistiem būt pārliecinātiem par savu spēju veikt slēpošanas trasi ar 100% atdevi jau
pirmā brauciena laikā. Tādā veidā sportists var īstenot savu potenciālu jau pirmajā mēģinājumā.
Bieži vien ir vērojams, ka kalnu slēpotāji, veicot vienu un to pašu trasi, pirmajā braucienā
neuzrāda savu labāko laiku, lai gan ir iespēja ar trasi iepriekš iepazīties un to apskatīt. Ja laiks
starp braucieniem atšķiras par vairākām sekundes desmitdaļām, tas var norādīt uz to, ka
sportists neizmanto visas savas fiziskās, tehniskās un taktiskās dotības, kas savukārt norāda uz
nepietiekamu psiholoģisko sagatavotību. Sacensībās sportistiem tiek dota viena iespēja veikt
trasi, tādēļ ir ļoti būtiski jau pirmajā braucienā maksimāli izmantot savas tehniskās, taktiskās,
fiziskās un psiholoģiskās prasmes, lai uzrādītu pēc iespējas augstākus rezultātus. Tas pats
attiecas arī uz treniņiem. Sportistam sevi ir maksimāli jāsagatavo katram braucienam.
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27. attēls. Kontroltreniņa rezultāti pirms un pēc eksperimenta (laika starpība
sekundēs un sportisti). Pieaugums nav ticams (p>0,05)
Pēc iegūtajiem kontroltreniņu rezultātiem pirms un pēc eksperimenta ir vērojamas
izmaiņas sportistu sasniegumos. 28. attēlā ir attēlota kalnu slēpotāju kontroltreniņa braucienu
laika starpība starp pirmo un otro veiksmīgi veikto trasi. Laika starpība ar “+” zīmi nozīmē to,
ka otrais brauciens ir veikts ātrāk nekā pirmais brauciens, un laika starpība ar “-” zīmi nozīmē
to, ka pirmais brauciens ir veikts ātrāk par otro (skat. 34. pielikumu). Pirmā kontroltreniņa laika
svārstības starp braucieniem ir no -0,03 (kas nozīmē, ka pirmais brauciens ir veikts ātrāk par
otro) līdz +0,87 sekundēm. Otrā kontroltreniņa laika svārstības starp pirmo un otro braucienu
ir no -0,1 līdz +0,6 sekundēm. Salīdzinot kontroltreniņu rezultātus, var secināt, ka lielākoties
starp sportistiem ir novērojamas pozitīvas rezultātu izmaiņas. Sportistiem S1, S2, S3, S5, S6 un
S7 rezultātu starpība ir samazinājusies. Ievērojamākās izmaiņas ir vērojamas sportistam S7.
Vienīgi sportistam S4 pozitīvas izmaiņas pēc kontroltreniņa rezultātiem nav novērojamas.
Laika starpība pēc otrā kontroltreniņa rezultātiem kalnu slēpotājiem lielākoties ir līdzvērtīga
vai negatīva. Tas liecina par to, ka sportisti ir bijuši maksimāli gatavi jau pirmajā braucienā un
tas ir veikts ar lielu atdevi. Iegūtie kontroltreniņu rezultāti norāda uz to, ka ir tendence sportistu
sportisko sasniegumu pozitīvām izmaiņām pēc sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes pilnveides modeļa sasniegumu izaugsmei sportā satura īstenošanas treniņu
procesā. Attīstot iztēles spējas un fizisko pašefektivitāti, sportistiem ir lielākas iespējas jau ar
pirmo mēģinājumu īstenot visu savu potenciālu un uzrādīt savu labāko sniegumu. Trases
veikšanas otrā brauciena laiks norāda uz to, ka sportisti ir spējīgi trasi veikt ātrāk, bet viņi nespēj
to pilnvērtīgi īstenot. Tas norāda uz nepietiekamu psiholoģisko sagatavotību. Ir būtiski, ka
sportisti ir pārliecināti par sevi un uzticas savām spējām veikt katru braucienu ar maksimālu
atdevi un gatavību. Ir saprotami, ka sportā sportisti uzņemas risku, pat apzinoties, ka var
nepaveikties un neuzrādīt labu rezultātu. Sportistam ir jābūt ar augstu fizisko pašefektivitāti, lai
viņš spētu uzticēties savām spējām, lai uzņemtos nepieciešamo risku un veiktu trasi pēc iespējas
ātrāk. Pārliecināts sportists nebaidīsies uzņemties risku. Iztēle ir viens no faktoriem, kas var
būtiski stiprināt sportista pārliecību un fizisko pašefektivitāti. Lai sportists izpildītu iepriekš
minēto, viņam ir jāpārzina trases vārtu izvietojums uz nogāzes. Pirms katra treniņa un
sacensībām sportistiem tiek dota iespēja apskatīties un iepazīties ar veicamo trasi. Ar iztēles
palīdzību sportisti to var izdarīt daudz efektīvāk. Pirms fiziskās trases veikšanas sportisti šo
trasi var vairākkārtīgi izbraukt savā iztēlē.
Pēc paveiktā konstatējošā eksperimenta ir redzamas rezultātu pozitīvas izmaiņas iztēles
spēju, fiziskās pašefektivitātes un snieguma rādītājos kalnu slēpotājiem. Aprobēto sportistu
iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides sasniegumu izaugsmei modeļa saturu ir
iespējams atkārtot darbā ar kalnu slēpotājiem, kā arī to ir iespējams pielāgot citu sporta veidu
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pārstāvjiem. Lai pārbaudītu iegūto rezultātu ticamību, tika pielietots Vilkoksona rangu tests.
Analizējot sportistu sportiskos sasniegumus starp pētījuma kontroltreniņiem, tika secināts, ka
vidējais rādītāju pieaugums nav ticams (skat. 35. pielikumu), jo Vilkoksona kritērijs ir 0,09
(p≤0,05). Bet, analizējot vidējos rādītājus, ir redzama tendence, ka sportistu rezultāti ir
uzlabojušies eksperimenta noslēgumā pēc sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
pilnveides modeļa sasniegumu izaugsmei sportā satura īstenošanas darbā ar kalnu slēpotājiem.
Konstatējošā eksperimenta norises laikā radās aktuāls jautājumus – vai iztēles spēju un
fiziskās pašefektivitātes subjektīvie rādītāji sakrīt un to tos apstiprina arī objektīvie rādītāji. Šajā
nolūkā promocijas darba pētījuma noslēgumā tika veikta iztēles un fiziskās pašefektivitātes
rādītāju pārbaude. Šī uzdevuma atrisināšanai kā vispiemērotākais instruments tika izvēlēta
Vīnes testi sistēma – 3D un AHA testi.
3.4.2. Kalnu slēpotāju iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes subjektīvo un
objektīvo rādītāju analīze
Lai salīdzinātu un analizētu kalnu slēpotāju iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
subjektīvos un objektīvos rādītājus, eksperimenta noslēgumā sportisti tika testēti ar Vīnes testu
sistēmas palīdzību. No Vīnes testu sistēmas tika atlasīts 3D (3D: Spatial Orientation) tests kā
iztēles spēju objektīvs novērtēšanas instruments, kurā tika noteikti telpiskās orientēšanās
rādītāji. AHA (Attitude Towards Work) tests tika izvēlēts kā fiziskās pašefektivitātes objektīvs
novērtēšanas instruments, kurā tika noteikti precizitātes, izlēmības, impulsivitātes,
refleksivitātes, veiktspējas līmeņa, aspirācijas līmeņa, vilšanās tolerances, mērķa neatbilstības
un sasniegumu motivācijas rādītāji. Testi tika veikt atsevišķā un klusā telpā, lai sportisti netiktu
traucēti. 3D testa aizpildīšana prasīja aptuveni 11 minūtes un AHA testa aizpildīšana – 25
minūtes.
Analizējot sportistu iztēles spēju rādītājus, uz objektīvajiem rādītājiem norādīja iegūtie
rezultāti no 3D testa, savukārt uz sportistu subjektīvajiem rādītājiem norādīja sportistu iztēles
spēju aptaujas rezultāti (skat. 32. tabulu un 37. pielikumu). Sportists S3 Latvijas kalnu
slēpošanas rangā ieņem augstāku vietu nekā sportists S6. Līdz ar to var uzskatīt, ka sportistam
S3 ir augstāki sasniegumi un panākumi nekā sportistam S6. Salīdzinot iegūtos rezultātus no 3D
testa starp sportistiem, var secināt, ka telpiskās orientēšanās spējas abiem sportistiem –
sportistam S3 (PR=66), sportistam S6 (PR=31) – ir vidējā līmenī. Toties ir redzama būtiska
atšķirība starp sportistiem pēc percentiles ranga vērtības. Sportistam S3 šis rādītājs ir vairāk
nekā uz pusi lielāks nekā sportistam S6. Analizējot subjektīvos iztēles spēju rādītājus, kas tika
iegūti no iztēles spēju aptaujas, var secināt, ka sportistam S3 visu iztēles spēju skalu rādītāji ir
augstāki nekā sportistam S6. Šeit ir vērojamas sakarības starp sportistu ranga vietu
(sasniegumiem), subjektīvajiem rādītājiem (iztēles spējām) un objektīvajiem rādītājiem
(telpiskā orientēšanās).
32. tabula
Konstatējošā eksperimenta grupas iztēles spēju objektīvie un subjektīvie rādītāji
Rādītāji
S3
S6
3D tests
Telpiskā orientēšanās (PR)
66
31
Sportistu iztēles spēju aptauja
Uz treniņu darbību orientētas iztēles spējas
6,6
5
Uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas
6
5,6
Uz mērķi orientētas iztēles spējas
7
6
Uz emocijām orientētas iztēles spējas
7
6,3
Uz kompetenci orientētas iztēles spējas
7
6,6
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Fiziskās pašefektivitātes objektīvie rādītāji tika iegūti no AHA testa rezultātiem,
savukārt subjektīvie rādītāji no fiziskās pašefektivitātes aptaujas (skat. 33. tabulu un 36.
pielikumu). Sportists S3 ir uzrādījis augstākus rezultātus gandrīz visos AHA testa un fiziskās
pašefektivitātes rādītājos nekā sportists S6. Pēc iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka
sportistam S3 (PR=57) un sportistam S6 (PR=26) precizitātes rādītājs ir vidējā līmenī, tas
norāda uz to, ka sportisti spēj saglabāt darbību precizitāti pat sarežģītos apstākļos. Sportistam
S3 šis rādītājs ir augstāks nekā sportistam S6, bet abu sportistu uzvedības precizitātes ir
vērtējamas vidējā līmenī. Sportistam S3 izlēmības rādītājs (PR=82) ir augstā līmenī, kas norāda
uz to, ka sportists spēj saglabāt fizisko pašefektivitāti un pieņemt lēmumus pat neskaidros un
sarežģītos apstākļos. Savukārt sportistam S6 šis rādītājs ir zemā līmenī (PR=13), kas parāda, ka
sportists nespēj pieņemt ātrus un efektīvus lēmumus, saskaroties ar šķēršļiem, un tas var būtiski
ietekmēt sportista sasniegumus. Sportista S3 impulsivitātes pret refleksivitāti rādītājs (PR=26)
ir vērtējams kā zemā līmenī, kas norāda, ka sportists ir vairāk impulsīvs nekā refleksīvs. Tas
norāda uz to, ka sportists bieži rīkojas impulsīvi, neapsverot iespējamo iznākumu, kas
izpildījumā var izraisīt kļūdas. Impulsīvi sportisti bieži vien var zaudēt kontroli pār sevi, kas
izraisa lielas trauksmes sacensībās. Savukārt sportistam S6 impulsivitātes pret refleksivitāti
rādītājs ir vidējā līmenī (PR=49). Rezultāts vidējā līmenī norāda uz to, ka sportists nav ne
izteikti impulsīvs, ne refleksīvs. Sportists ir spējīgs atrast balansu starp šiem diviem faktoriem
un rast visefektīvākos risinājumus dažādās sporta situācijās. Sportistam S3 veiktspējas līmeņa
rādītājs ir augstā līmenī (PR=87). Augsts rādītājs ir kā pašefektivitātes līmeņa “enkurs”, un to
var uzskatīt arī par augstu koncentrēšanās spēju rādītāju, kas ir visnotaļ būtisks aspekts sportā,
lai gūtu augstus sasniegumus. Sportistam S6 šis rādītājs ir vidējā līmenī (PR=47). Aspirācijas
līmenis norāda uz to, vai sportists mēdz izvirzīt reālus vai nereālus mērķus. Pēc iegūtajiem
rezultātiem sportistam S3 aspirācijas līmenis ir augsts (PR=90), kas norāda uz to, ka
respondents mēdz sev izvirzīt pat pārlieku augstus mērķus un viņam ir augstas prasības pret
sevi. Sportistam S6 aspirācijas līmenis ir vidējā līmenī (PR=57). Vidējs līmenis norāda uz to,
ka sportists sev izvirza optimālus mērķus, kurus viņš ir spējīgs sasniegt. Šis rādītājs arī lielā
mērā norāda uz sportistu fizisko pašefektivitāti. Vilšanās tolerance norāda uz to, cik lielā mērā
sportistu ietekmē negatīvas atsauksmes no apkārtējiem. Sportistam S3 (PR=38) un sportistam
S6 (PR=61) vilšanās tolerance ir vidējā līmenī, kas norāda, ka sportisti ir spējīgi tikt galā arī ar
negatīvām atsauksmēm un saglabāt motivāciju turpmākajam darbam. Sportistam S3 (PR=20),
kā arī sportistam S6 (PR=8) mērķu neatbilstības rādītājs ir vērtējams zemā līmenī. Šis rādītājs
parāda to, vai faktiskā veiktspēja un prognoze korelē saprātīgā veidā. Pēc iegūtajiem rezultātiem
var spriest, ka abi sportisti ir spējīgi noteikt sev prognozes, kuras viņi ir spējīgi izpildīt. Tas
norāda uz savu spēju reālu apzināšanos. Sasniegumu motivācijas rādītājs sportistam S3
(PR=62) ir krietni vien augstāks nekā sportistam S6 (PR=28), taču abu sportistu rādītājs ir
vērtējams vidējā līmenī, kas norāda uz vidēja līmeņa sasniegumu motivāciju. Analizējot
rezultātus no fiziskās pašefektivitātes aptaujas, var secināt, ka abi sportisti savu fizisko
pašefektivitāti vērtē kā augstu. Sportista S3 fiziskās pašefektivitātes rādītājs (9,06) ir augstāks
nekā sportistam S6 (8,22). Kopumā pēc iegūtajiem rezultātiem var novērot tendenci, ka
sportistiem, kas ieņem augstāku vietu rangā, ir arī augstāki gan objektīvie, gan subjektīvie
fiziskās pašefektivitātes rādītāji.
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33. tabula
Konstatējošā eksperimenta grupas fiziskās pašefektivitātes objektīvie un
subjektīvie rādītāji
Rādītāji
S3
S6
AHA tests – virsmu salīdzināšana
Precizitāte (PR)
57
26
Izlēmība (PR)
82
13
Impulsivitāte pret refleksivitāti (PR)
26
49
AHA tests – simbolu kodēšana
Veiktspējas līmenis (PR)
87
47
Aspirācijas līmenis (PR)
90
57
Vilšanās tolerance (PR)
38
61
Mērķa neatbilstība (PR)
20
8
AHA tests – figūru nošķiršana
Sasniegumu motivācija (PR)
62
28
Fiziskās pašefektivitātes aptauja
Fiziskā pašefektivitāte
9,06
8,22
Subjektīvie pašnovērtējumu testi un aptaujas ir ļoti noderīgi un informatīvi
mērinstrumenti dažādu psiholoģisko faktoru noteikšanai sporta zinātnē. Objektīvie mērīšanas
veidi ļoti labi spēj papildināt un uzlabot pētījumos atklāto informāciju. Pēc iegūtajiem datiem
no eksperimenta var redzēt mijsakarības starp iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
subjektīvajiem un objektīvajiem rādītājiem. Šajā kontekstā Vīnes testu sistēmas 3D un AHA
testi palīdzēja pastiprinātāk parādīt sportistu iztēles spēju aptaujas un fiziskās pašefektivitātes
aptaujas rezultātu ticamību.
3.4.3. Rekomendācijas treneriem kalnu slēpotāju iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes pilnveidei sasniegumu izaugsmei
Veiktie pētījumi sporta zinātnē ir vairākkārtīgi pierādījuši, ka iztēle, tās spējas un fiziskā
pašefektivitāte ir būtisks panākumu avots. Līdz ar to, pievēršot uzmanību sportistu
psiholoģiskajai sagatavotībai un tās saturam, var būtiski ietekmēt viņu sasniegumus.
Izstrādātais sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa sasniegumu
izaugsmei sportā saturs ir praktiski pielietojams sportistu treniņu procesā, lai palīdzētu
pilnveidot sportistu psiholoģiskās prasmes, kuras var efektīvi integrēt treniņu un sacensību
darbībā (skat. 17.–31. pielikumu). Vadoties pēc promocijas darbā noteiktajām un pierādītajām
mijsakarībām starp iztēles spējām un fizisko pašefektivitāti, kā arī pamatojoties uz autores kā
kalnu slēpošanas un psiholoģiskās sagatavošanas treneres praktisko pieredzi, izstrādātas
praktiskās rekomendācijas treneriem darbā ar sportistiem treniņu procesā, kuru mērķis ir
pilnveidot un attīstīt sportistu psiholoģisko sagatavotību. Lai paaugstinātu sportistu sasniegumu
izaugsmi psiholoģiskās sagatavotības procesā ir jāņem vērā minēto faktoru mijiedarbība un to
saturs:
• iztēli maksimālajai veiktspējai, kurā ir uz sacensību darbību orientētas iztēles spējas, uz
kompetenci orientētas iztēles spējas un uz mērķi orientētas iztēles spējas (detalizēto
saturu skatīt 103. – 106. lapaspusēs);
• iztēli iemaņu un prasmju optimizācijai, kurā ir uz treniņu darbību orientētas iztēles
spējas un uz emocijām orientētas iztēles spējas detalizēto saturu skatīt (106. – 109.
lapaspusēs);
• fizisko pašefektivitāti (detalizēto saturu skatīt 109. – 111. lapaspusēs).
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Darbā ar sportistiem ir nepieciešams kompleksi īstenot visu trīs – “iztēle maksimālajai
veiktspējai”, “iztēle iemaņu un prasmju optimizācijai” un “fiziskā pašefektivitāte” faktoru
saturu. Iztēles spēju, fiziskās pašefektivitātes un snieguma optimizācijai ir izstrādātas turpmāk
minētās rekomendācijas kalnu slēpotājiem, lai veicinātu sportistu psiholoģisko sagatavotību.
• Prasmju apguve sniegs efektīvākus rezultātus attiecībā uz sportistu sasniegumiem, ja iztēles
spējas un fizisko pašefektivitāti pilnveidos paralēli fiziskajiem treniņiem, integrējot
psiholoģisko prasmju pilnveidi fiziskā darbībā.
• Attīstot gan iztēles spējas, gan ar to saistītās psiholoģiskās prasmes, sportistiem ir būtiski
vienlaicīgi veicināt izpratni par psihisko procesu attīstīšanas uzdevumiem, ko palīdz
nodrošināt teorētiskie ievadi pirms katras psiholoģiskās sagatavotības nodarbības.
Sportistiem ir jāizprot, kādēļ viņi veic attiecīgos uzdevumus un ko tie spēj viņiem sniegt
attiecībā uz viņu rezultātiem un sasniegumiem.
• Veicamajām darbībām ir jābūt apzinātām un mērķtiecīgām, lai tās sniegtu ieguvumus.
Trenerim, strādājot ar sportistiem, ir jāpārliecinās par sportista izpratni, ka iztēles
pielietošana gan treniņos, gan sacensībās sekmēs sportiskos sasniegumus.
• Fiziskās pašefektivitātes rādītājiem ir cieša saistība ar sportistu profesionālo izaugsmi, kas
norāda uz fiziskās pašefektivitātes pilnveidošanas nepieciešamību sportistu psiholoģiskās
sagatavošanas procesā. Tādēļ ir svarīgi likt uzsvaru psiholoģiskajā sagatavošanā arī uz
fiziskās pašefektivitātes pilnveidošanu.
• Sportistu psiholoģiskās sagatavošanas procesā vairāk jāveicina iztēles uzdevumu
pielietošana, tādējādi nodrošinot iztēles prasmju izmantošanu sacensību apstākļos.
• Pirms psiholoģisko treniņu uzsākšanas ir nepieciešams identificēt sportista stiprās un vājās
puses. Tas veicinās sportistu izpratni un apziņu par savu fizisko, taktisko, tehnisko, kā arī
psiholoģisko sagatavotību. Savas sagatavotības apzināšana palīdzēs sportistiem veidot
iztēles saturu un izvirzīt sev spējām atbilstošus mērķus.
• Mērķu izvirzīšana sportā ir ļoti būtiska. Neatbilstošu, pārvērtētu mērķu izvirzīšana, izraisa
lielas vilšanās sajūtas un motivācijas samazināšanos, ja tie netiek sasniegti. Tādēļ ir ļoti
būtiski apzināties savas spējas.
• Trenerim sportistos ir jāveicina mērķtiecīgums un regulāri jāatgādina par sportistu
mērķiem. Mērķu izvirzīšanai būtiska ir arī saistība ar iztēli un iztēles saturu, līdzīgi kā
mērķu izvirzīšanā, jāveido atbilstoši sportistu spējām.
• Iztēles saturs, līdzīgi kā mērķu izvirzīšanā, ir jāveido atbilstoši savām spējām.
• Sportistos ir nepieciešams attīstīt un veicināt emociju izpratnes un regulācijas prasmes. Tas
palīdzēs izprast savu emocionālo stāvokli. Pašregulācijas prasmes tiek veicinātas arī caur
iztēles spējām.
• Sportistiem ir jāstrādā pie sava optimālā pirmsstarta stāvokļa izkopšanas un pozitīvās
iekšējās uzrunas. Pozitīvā iekšējā uzruna tiek veicināta caur iztēli, un tā būtiski ietekmē
sportistu fizisko pašefektivitāti.
• Attīstot fizisko pašefektivitāti, tiek veicināta sportistu pašpārliecinātība un ticība sev, kas ir
viena no svarīgākām prasmēm sportā, lai sacensībās sportists spētu īstenot visu savu
potenciālu.
• Viens no efektīvākajiem līdzekļiem fiziskās pašefektivitātes veicināšanā ir mērķu
izvirzīšanas prasmes. Izvirzīto mērķu atveidošana savā iztēlē paaugstinās sportistu
pašefektivitāti.
• Apmācot un iepazīstinot sportistus ar iztēles pamata konceptu, ir svarīgi, ka sportisti zina
kvalitatīvas iztēles atslēgas – iztēles perspektīvas (iekšējā un ārējā), kontrole, maņu
iesaistīšana (redze, dzirde, oža, garša, sajūtas un emocijas) un iztēle norit pēc reālā laika.
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Kvalitatīvas iztēles resursu pārvaldīšana nodrošinās efektīvu iztēles manipulāciju, pozitīvu
scenāriju veidošanu, tehnisko prasmju pilnveidošanu, tehnisko kļūdu korekciju, kā rezultātā
tiks veicināta arī fiziskā pašefektivitāte.
• Pēc katras nodarbības ir jānodrošina atgriezeniskā saite. Izvērtējums ir kritisks, lai veicinātu
sportistu izaugsmi.
• Sportisti ir jāmudina novērtēt pašiem savu sniegumu un paveikto darbu. Sava snieguma
izvērtēšanu būtu nepieciešams padarīt par neatņemamu treniņu sastāvdaļu, lai sportisti tiktu
mudināti pārraudzīt savu progresu un sasniegumus.
Pamatojoties uz promocijas darbā iegūtajiem rezultātiem un autores praktisko pieredzi,
tika izstrādātas praktiskās rekomendācijas sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
sekmēšanai sportā. Pielietojot un īstenojot sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
pilnveides modeli sasniegumu izaugsmei sportā, ir jāņem vērā attiecīgās rekomendācijas.
Būtiski ir piezīmēt, ka visefektīvākais veids, attīstot iztēles spējas un fizisko pašefektivitāti, ir
iesaistīt to uzdevumus fiziskajos treniņus. Tādā veidā sportisti apgūst psiholoģisko prasmju
pielietošanu treniņu un sacensību vidē, no tām gūstot maksimālu ieguvumu sportisko
sasniegumu veicināšanai.
Kopsavilkums. Ir pārbaudīta izstrādātā iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes modeļa
sasniegumu izaugsmei sportā satura efektivitātes ietekme uz kalnu slēpotāju iztēles spējām,
fizisko pašefektivitāti un sasniegumu paaugstināšanos. Pirms modeļa satura realizēšanas kalnu
slēpotāju treniņu procesā tika izvērtēti sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
rādītāji, uz kuru pamata tika izveidots psiholoģiskās sagatavošanas nodarbību saturs. Kopā
noritēja 12 nodarbības, un katra no tām ilga aptuveni 30 minūtes. Katras nodarbības galvenajā
daļā tika veikti iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes attīstošie vingrinājumi un uzdevumi no
modeļa satura. Pēc modeļa satura īstenošanas atkārtoti tika izvērtēti iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes rādītāji, kā arī to izmaiņas.
Konstatējošā eksperimenta noslēgumā kalnu slēpotāju iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes rādītāji ir augstāki, kas norāda uz pozitīvām izmaiņām. Vilkoksona rangu testa
rezultāti apstiprina, ka kalnu slēpotājiem pirms un pēc eksperimenta ir statistiski nozīmīgas
atšķirības gan iztēles spēju, gan fiziskās pašefektivitātes rādītājos. Izmaiņas rezultātos pēc
modeļa satura pielietošanas ir statistiski ticamas (p<0,05). Arī salīdzinot individuālos rādītājus
kalnu slēpotājiem pirms un pēc modeļa satura īstenošanas, treniņu procesā ir noteiktas pozitīvas
izmaiņas visiem sportistiem.
Lai izvērtētu modeļa satura efektivitāti uz kalnu slēpotāju sasniegumu izaugsmi, tika
izanalizēti iegūtie rezultāti no kontroltreniņiem, kas tika veikti pirms un pēc modeļa satura
realizācijas sportistu treniņu procesā. Iegūtie rezultāti norāda uz pozitīvu izmaiņu tendenci
sportistu sasniegumos.
Lai gūtu dziļāku ieskatu par sportistu iztēles spējām un fizisko pašefektivitāti, tika
salīdzināti un analizēti kalnu slēpotāju subjektīvie un objektīvie rādītāji eksperimenta
noslēgumā. Vīnes testu sistēmas 3D testa (iztēles spēju objektīvais novērtēšanas instruments),
AHA testa (fiziskās pašefektivitātes objektīvais novērtēšanas instruments) un pašnovērtējuma
sportistu iztēles spēju aptaujas (iztēles spēju subjektīvais novērtēšanas instruments) un fiziskās
pašefektivitātes aptaujas (fiziskās pašefektivitātes subjektīvais novērtēšanas instruments)
rezultāti norāda uz to, ka pastāv mijsakarības starp iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
objektīvajiem un subjektīvajiem rādītājiem. Sportists ar augstākiem rezultātiem
pašnovērtējuma aptaujās uzrādīja arī augstākus rezultātus 3D un AHA Vīnes sistēmas testos.
3D un AHA testu rezultāti palīdzēja pastiprinātāk parādīt sportistu iztēles spēju aptaujas un
fiziskās pašefektivitātes aptaujas rezultātu ticamību. Subjektīvie pašnovērtējuma testi un
aptaujas ir noderīgi un informatīvi mērinstrumenti dažādu psiholoģisko faktoru noteikšanai.
Vadoties pēc pētījumā noteiktajām un pierādītajām mijsakarības starp sportistu iztēles
spējām un fizisko pašefektivitāti, pilnveidojot un attīstot psiholoģisko sagatavotību, ir ieteicams
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vadīties pēc iztēles maksimālajai veiktspējai, iztēles iemaņu un prasmju optimizācijai un
fiziskās pašefektivitātes. Pamatojoties uz promocijas darbā iegūtajiem rezultātiem, tika
izstrādātas praktiskās rekomendācijas treneriem sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes sekmēšanai. Pielietojot un īstenojot sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes pilnveides modeli sasniegumu izaugsmei sportā, attiecīgās rekomendācijas ir
jāņem vērā. Visefektīvākais veids, attīstot iztēles spējas un fizisko pašefektivitāti, ir iesaistīt to
uzdevumus fiziskajos treniņus.
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DISKUSIJA
Problēmas, kas skar sportistu psiholoģisko sagatavotību, ir vienas no aktuālākajām
sportistu treniņu procesā. Psiholoģiskās sagatavotības procesā tiek attīstītas sportista personības
īpašības un psiholoģiskās prasmes, kas palīdz noskaņoties darbībai. Psiholoģiskās
sagatavošanas problēmu risināšanai sportā ir praktiska nozīme, un tā nodrošina sportista
vispusīgu sagatavotību, cīņu par rezultātiem, uzvarām un dažādu grūtību pārvarēšanu. Iztēle,
tās spējas un fiziskā pašefektivitāte ir vieni no būtiskākajiem komponentiem psiholoģisko
prasmju pilnveidošanā, kas veicina sportistu psihisko noturību un emocionālo stāvokļu kontroli.
Šie komponenti stiprina sportistu ticību sev un pārliecību par savām spējām paveikt uzdevumu.
Iztēle ir psiholoģiskā prasme, ko, tāpat kā jebkuru citu prasmi sportā, var trenēt un pilnveidot
treniņu procesā ar atbilstošiem paņēmieniem.
Daudzi veiktie pētījumi liecina, ka gan iztēles spējām, gan fiziskajai pašefektivitātei ir
izteiktas savstarpējas mijsakarības ar sportistu panākumiem un arī iztēles spējām ir cieša
saistība ar fizisko pašefektivitāti (Beauchamp et al., 2012; Sitzmann, Ely, 2011; Feltz et al.,
2008; Haight et al., 2020; Kremer et al., 2011; Shearer et al., 2018; Feltz et al., 2008; Bandura,
1993, 1997; Callow et al., 2017; Munroe-Chandler et al., 2008; Williams et al., 2010; Nordin,
Cumming, 2008). Arī veiktā promocijas darba pētījuma dati norāda, ka pastāv mijsakarības
starp iztēles spējām, fizisko pašefektivitāti un sasniegumiem. Ir pierādīts, ka iztēle, kā arī fiziskā
pašefektivitāte ir efektīvs palīglīdzeklis sportistu sasniegumu uzlabošanā gan treniņos, gan
sacensībās. Lai sportisti būtu konkurētspējīgi, viņiem ir jāizmanto visi iespējamie resursi, lai
gūtu augstākus sasniegumus. Šodienas sporta vidē sportistiem ir jābūt ne tikai spēcīgi
sagatavotiem fiziski, tehniski un taktiski, bet arī psiholoģiski.
Zinātniskās literatūras izpēte norāda, ka psiholoģisko prasmju pilnveidošana ir
neatņemama un būtiska treniņu procesa sastāvdaļa panākumu gūšanai sportā (Weinberg,
Williams, 2001). Zinātniskajos pētījumos iztēle tiek raksturota kā stāvoklis, kurā sportists iztēlē
redz sevi, īstenojot spējas, kas nepieciešamas, lai tiktu galā ar gaidāmo uzdevumu vai lai
uzlabotu savu sniegumu (Di Corrado et al., 2009). Zinātniskajā literatūrā tiek izmantoti dažādi
termini, lai atsauktos uz mentālās iztēles dažādajiem aspektiem sportā (Hale et al., 2005;
Cumming, Ramsey, 2009; Collet et al., 2013). Zinātniskajā darbā Morris et al. (2005) ir teicis,
ka vispilnīgāk iztēles būtību raksturo tīša vai netīša pieredzes uztveršana vai atjaunošana, kas
iegūta no atmiņā glabājošās informācijas. Šajā kontekstā iztēlei ir sarežģīta konstrukcija un, lai
to pilnīgi raksturotu, ir jāizprot tās daudzveidība. Lai sportisti spētu īstenot vēlamos iztēles
scenārijus savās domās, viņiem ir nepieciešamas labi attīstītas iztēles spējas, kas spēj veidot un
saglabāt atmiņā spilgtus un kontrolējamus attēlus (Morris et al., 2005). Pastāv uzskats, ka
lielākajai daļai cilvēku ir spēja radīt attēlus savā iztēlē, bet katram šīs spējas atšķiras. Iztēles
spējas galvenokārt var raksturot pēc tā, cik viegli un cik dzīvīgus un spilgtus attēlus sportists
spēj radīt savā iztēlē. Iztēles spējas ietekmē divi nozīmīgi faktori: cik skaidri un detalizēti
sportists spēj redzēt attēlus un sportista spēja manipulēt ar attēlu (Vealey, Greenleaf, 2006).
Sporta zinātnieki Munzert un Hackfort (1999) apgalvo, ka individuālās iztēles spējas ir būtisks
faktors, kas nosaka mentālo treniņu efektivitāti psiholoģiskajā sagatavošanas procesā. Viņi
uzsver, ka tamdēļ, lai iztēles treniņi sniegtu pēc iespējas lielāku ieguvumu sportistiem,
treneriem ir nepieciešams noskaidrot iztēles spējas un noteikt katra sportista individuālās
atšķirības.
Iztēlei ir būtiska loma sportistu psiholoģiskajā sagatavotībā. Labākie kalnu slēpotāji
cīnās par katru sekundes simtdaļu, kas gala rezultātā var būt izšķirošā. Tādēļ treniņu procesam
kalnu slēpošanā jābūt pēc iespējas dažādākam, kas veicina sportistu izaugsmi. Aizvien lielāka
nozīme tiek piešķirta sportistu psiholoģiskajai sagatavotībai, caur kuru tiek meklētas atbildes
uz jautājumiem, kas saistīti ar sportistu sasniegumiem. Ilgstoši un neatlaidīgi strādājot pie
sportistu psiholoģiskās sagatavotības, var sekmēt sportistu sasniegumus. Iztēli var izmantot, lai
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palīdzētu sportistam sasniegt izpildījuma mērķus. Kalnu slēpošanā iztēli sportisti galvenokārt
izmanto pirms trases braukšanas uzsākšanas treniņos un sacensībās. Tās galvenais mērķis ir
sportistiem iepazīties ar trases izvietojumu. Iepazīstoties ar trasi, izmantojot iztēli, sportisti būs
daudz pārliecinātāki par savu izpildījumu tajā un jau pirmo braucienu spēs veikt ar maksimālu
izpildījumu.
Pētījumi norāda, ka ar iztēles palīdzību var paaugstināt sportistu fizisko pašefektivitāti
ar dažādiem iztēles uzdevumiem, kas veicina kompetences izjūtu un veiksmīgu fizisko prasmju
izpildi (Callow, Hardy, 2001). Turklāt iztēle efektīvi palīdz mazināt negatīvo sacensību
trauksmi un ļauj sportistiem regulēt uzbudinājuma līmeni. Iztēles efektivitāti nosaka pozitīvi
attēli, kas veicina pozitīvas emocijas, piemēram, veiksmīgas prasmes izpildīšana (Cumming et
al., 2006). Iztēlē radītie attēli, kam ir negatīvs saturs, piemēram, kritiens sacensību laikā, var
negatīvi ietekmēt sportistu veiktspēju (Guillot, Collet, 2008). Sacensību apstākļos trauksme var
būt gan veicinoša, gan novājinoša, kas nozīmē, ka sportistiem ir jāprot iztēles saturu pielāgot
tā, lai iztēle palīdzētu regulēt trauksmi tādā līmenī, kas palīdzētu uzlabot sniegumu un sasniegt
augstus rezultātus. Pētnieki vēl joprojām meklē efektīvākās un labākās pieejas iztēles un tās
izpausmes veidu pilnveidošanai. Sportistiem, uzsākot iztēles treniņus, var būt ļoti grūti saglabāt
koncentrēšanos, kas ir ļoti būtisks efektīvas iztēles pielietošanas priekšnosacījums. Tāpat arī
sportisti var ļoti ātri garīgi nogurt (Guillot, Collet, 2008). Tādēļ, uzsākot iztēles treniņus, ir
svarīgi sākt ar vienkāršiem uzdevumiem, kuru izpildei nav nepieciešams ilgs laiks. Attiecībā uz
iztēles sesiju ilgumu ir ierosināts, ka tās diapazons var būt no pāris sekundēm līdz par vairākām
stundām. Ir jāatceras, ka tomēr pats būtiskākais ir koncentrēties uz iztēles satura kvalitāti, nevis
kvantitāti.
Iztēles izpēte sporta psiholoģijā laika gaitā ir attīstījusies. Pētnieki pēdējos gados ir
koncentrējušies ne tikai uz iztēli kā uz vienu no psiholoģiskajām prasmēm, bet arī uz iztēles
ietekmi uz dažādām citām psiholoģiskajām prasmēm, piemēram, fizisko pašefektivitāti,
koncentrēšanos, ticību sev, pašregulāciju. Jaunākās teorijas un modeļi ir paplašinājuši vispārējo
izpratni par iztēli sporta kontekstā. Piemēram, PETTLEP modelis ir sniedzis skaidrojumu par
to, kā izmantot iztēli, raksturojot kāpēc, kad un kādā veidā iztēle var būt visefektīvākā.
Kā strādā iztēle, kāda ir tās ietekme uz sportistu psihofizioloģiskajām reakcijām un kāda
ir tās efektivitāte, ir centušies skaidrot vairāki zinātnieki no dažādām zinātnes jomām.
Psihoneiromuskulārā teorija (Jacobson, 1930) skaidro neiromuskulārās darbības, kas ir
identiskas fiziskajām darbībām, kuras rodas iztēles procesā. Holmes un Collins (2001)
izveidotais PETTLEP modelis ir kā ceļvedis iztēles ieviešanai sportā. Martin, Moritz un Hall
(1999) ir izstrādājuši būtisku iztēles teorētisko modeli, kas balstās uz ideju, ka noteiktā situācijā
ir jāizmanto piemērotākais un optimālākais iztēles veids. Savukārt sporta zinātnes pētnieces
Cumming un Williams (2012) ir izstrādājušas apzinātās iztēles modeli, kurā tiek uzsvērta
apzinātas iztēles efektivitāte sportā, kas tiek veidota, domājot par konkrētu mērķi. Šīs teorijas
un modeļi veido izpratni par iztēles teorētisko pamatu.
Kognitīvajā psiholoģijā ir izstrādāti vairāki iztēles spēju mērīšanas instrumenti.
Galvenokārt tie nosaka iztēles vadāmību jeb to, cik labi sportists spēj manipulēt ar iztēlē
radītajiem attēliem (Guillot, Collet, 2010) vai iztēles spilgtumu, kas raksturo sensorās iztēles
attēlu bagātību (Murphy, 2005). Viens no atzītākajiem, kā arī visplašāk izmantotajiem iztēles
spēju noteikšanas instrumentiem sporta zinātnes nozarē ir sportistu iztēles spēju aptauja jeb
oriģinālvalodā SIAQ (Cumming, Williams, 2011). Analizējot zinātnisko literatūru par sportistu
iztēles pielietošanu un iztēles spējām, daudzi pētnieki no dažādām valstīm savos darbos ir
pielietojuši tieši šo aptauju. Tādēļ arī promocijas darba pētījuma īstenošanai tika izvēlēts tieši
šis iztēles spēju mērinstruments. Citu valstu pētījumi, kuros iztēles spēju aptauja ir iepriekš
adaptēta (Ruiz, Watt, 2014; Veraksa et al., 2014; Watt et al., 2014; Kizildag, Tiryaki, 2012), ir
norādījuši, ka aptaujai ir labi rādītāji un tā spēj noteikt iztēles spējas dažādās kultūrās.
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Balstoties uz teorijām, ir definēts, ka iztēle risina dažādus motivācijas un kognitīvos
aspektus gan vispārīgā, gan specifiskā līmenī (Hall et al., 1998). Līdz ar to pastāv iztēles
izmantošanas atšķirības, kas tiek definētas kā – kognitīvi specifiskā, kognitīvi vispārējā,
motivējošā vispārējā, motivējošā specifiskā, motivējošā vispārējā-afektīvā un motivējošā
vispārējā-meistarības. Uz šo funkciju pamata arī balstā noteiktās iztēles spējas sportā – uz
treniņu darbību, uz sacensību darbību, uz mērķi, uz emocijām un uz kompetenci orientētas
iztēles spējas, kur katrai no tām piemīt attiecīga iztēles funkcija.
Vairākos pētījumos ir noteikta saistība starp sportistu iztēles spējām un fizisko
pašefektivitāti (Callow, Hardy, Hall, 2001; Munroe-Chandler et al., 2008; Duncan, Hall,
Wilson, Rodgers, 2012; Williams, Cumming, Balanos, 2010; Nordin, Cumming, 2008).
Attiecībā uz iztēli fiziskā pašefektivitāte ir guvusi lielu uzmanību sportā, un tās līmenis ir
saistīts ar iztēles spēju izmantošanu. Pašefektivitātes teorijas pamatlicējs un tās koncepta
izstrādātājs ir Bandura. Uz viņa atziņām vēl joprojām balstās arī pētnieki, mūsdienās veicot
zinātniskos pētījumus par fizisko pašefektivitāti. Fiziskā pašefektivitāte nav tikai sportistam
raksturīga iezīme, to var sociāli iemācīties, attīstīt un pilnveidot. Būtisks faktors attiecībā uz
fizisko pašefektivitāti sportā ir trenera komunikācijas ietekme (Collins, Durand-Bush, 2014).
Tādēļ treniņos, strādājot pie sportistu fiziskās pašefektivitātes, trenerim vajadzētu būt ļoti
uzmanīgam attiecībā uz komunikāciju ar saviem sportistiem.
Sportista pašefektivitātes līmenis lielā mērā ietekmē viņa sasniegumus un nosaka
motivācijas līmeni. Augsta pašefektivitāte nozīmē, ka sportists ar prieku un baudu veic ar sportu
saistītās darbības un sportistā ir nepārtraukta vēlme pēc pilnveidošanās un attīstības. Augsta
pašefektivitāte palīdz sportistiem strādāt ar lielāku atdevi, spēt objektīvāk novērtēt savas
prasmes, rod vēlmi pārvarēt grūtības un uzsvērt spēju atrisināt problēmas, kas rodas ceļā uz
panākumiem (Carter, 2013; Beauchamp et al., 2012).
Promocijas darba pētījuma gaitā iegūtie rezultāti norāda, ka pastāv ciešas mijsakarības
starp Latvijas sportistu iztēles spējām un fizisko pašefektivitāti. Sportistiem, kam fiziskā
pašefektivitāte ir augstākā līmenī, arī iztēles spējas ir spēcīgākas.
Pētījumā izstrādātais sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides
modelis sasniegumu izaugsmei sportā ir balstīts uz iepriekš veikto pētījumu empīriskajam
atziņām. Turklāt modeļa saturs ir aprobēts uz Latvijas kalnu slēpotājiem, un to var viegli
pielāgot arī citiem sporta veidiem, lai uzlabotu sportistu iztēles spējas un fizisko pašefektivitāti,
uz kuru pamata arī sportistu sasniegumi tika veicināti. Eksperimentā ar kalnu slēpotāju izlasi ir
novērojama pozitīva tendence, jo pēc modeļa satura īstenošanas sportistu rezultāti uzlabojās.
Līdz ar to pētījuma rezultāti norāda uz iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveidošanas
iespējām. Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modelis sasniegumu
izaugsmei sportā uzlabo sportistu psiholoģiskās sagatavošanas procesu, un tā saturu var
modificēt konkrētu sporta veidu sportistiem.
Pētījumā ir izmantotas daudzveidīgas metodes, kas ir detalizēti aprakstītas promocijas
darbā. Iztēles spēju rādītāju izpētē tika pielietota sportistu iztēles spēju aptauja, kas pētījumā
tika adaptēta Latvijas sporta videi, un 3D telpiskās orientēšanās tests no Vīnes testu sistēmas.
Fiziskās pašefektivitātes rādītāja noteikšanai tika izmantota fiziskās pašefektivitātes aptauja un
AHA – attieksme pret darbu tests no Vīnes testu sistēmas. Šāda veida metožu kombinācija –
subjektīvās pašnovērtējuma aptaujas un objektīvs datorizēts tests – papildina un pastiprina
pētījumā iegūto informāciju un rezultātus. Pētot iztēli un fizisko pašefektivitāti, ir būtiski izprast
gan iekšējos procesus, gan uzvedības reakcijas. Abas formas izmantojot kopā, tiek sniegts
plašāks ieskats par sportistu psiholoģisko stāvokli. Šāda pieeja ļauj pētniekam iegūt
daudzveidīgus datus un integrēt tos, lai veiktu dziļāku izpēti.
Turpinot izpēti tālāk, pastāv iespēja iztēles spēju un fiziskā pašefektivitātes pilnveides
modeli sasniegumu izaugsmei sportā īstenot uz lielāku sportistu skaitu un citu sporta veidu
pārstāvjiem. Šā modeļa saturs, kas pētījuma ietvaros tika pielietots kalnu slēpotāju treniņu
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procesā, sportistiem viennozīmīgi ir devis pozitīvu ietekmi. Šāda veida psiholoģiskās
sagatavošanas nodarbības var pielietot arī darbā ar citiem sportistiem un arī ar jaunāka vecuma
sportistiem, lai jau agrīnā vecumā sportistiem veidotos iztēles spējas, kā arī fiziskā
pašefektivitāte, kas noderēs savā sporta veidā. Izstrādātā modeļa satura pielietošana palīdzēs
radīt sportistiem potenciālu savā izaugsmē. Tieši šī iemesla dēļ iztēles spējas un fiziskā
pašefektivitāte ir nozīmīga psiholoģiskās sagatavotības sastāvdaļa, kas būtu jāiekļauj treniņu
procesā.
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SECINĀJUMI
1. Teorētiski izpētot sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes būtību, iztēles spēju
un fiziskās pašefektivitātes pilnveidi un šo rādītāju nozīmi kalnu slēpošanā, tika
secināts:
• Iztēle sportā tiek definēta kā izziņas process un prasme mērķtiecīgi sev domās
radīt vai atjaunot pieredzi, kas neatšķiras no fiziskā notikuma (Vealey, Walter,
1993). Iztēles spējas raksturo spēja iztēlē radīt spilgtus attēlus, manipulēt ar
radītajiem attēliem un kontrolēt tos (Morris et al., 2005). Iztēlei sportā ir
daudzveidīgs definīciju klāsts, promocijas darbā tika izmantota šāda definīcija –
“iztēle sportā ir process, kas notiek apzināti un tiek mērķtiecīgi vadīts vēlamā
uzdevuma sasniegšanai”, kas skatīta kognitīvi biheiviorālās teorijas ietvaros.
• Fiziskā pašefektivitāte sportā tiek definēta kā sportista pārliecība par savām
spējām mācīties, spējām veikt fiziskas aktivitātes un spējām izpildīt un kontrolēt
noteiktus uzdevumus mērķu sasniegšanai (Feltz, Magyar, 2006; Bandura, 1997).
Promocijas darbā tika izmantota šāda fiziskās pašefektivitātes definīcija –
“…sportistu pārliecība par savu spēju mācīties vai veikt fiziskas aktivitātes”, kas
tiek skatīta sociāli kognitīvās teorijas ietvaros.
• Iztēle ietekmē fizisko pašefektivitāti un otrādi – fiziskā pašefektivitāte ietekmē
iztēli. Iztēlei un fiziskajai pašefektivitātei ir pozitīvas mijsakarības ar sportistu
sasniegumiem (Munroe-Candler et al., 2008; Mousavi, Meshkini, 2011;
Weinberg, Gould, 2015; Beauchamp et al., 2012; Haight et al., 2020), kas
saskaņojas apzinātās iztēles izmantošanas modeļa ietvaros, kura konceptuālo
pamatojumu veido bioinformatīvā teorija (Lang, 1979) un psihoneiromuskulārā
teorija (Jacobson, 1930).
2. Adaptētajai sportistu iztēles spēju aptaujai ticamība un validitāte ir atbilstoša aptaujas
oriģinālās versijas psihometriskajai struktūrai. Adaptēto aptauju latviešu valodā var
pielietot praktiski darbā ar sportistiem, lai konstatētu un analizētu izmaiņas iztēles
spējās, un to var pielietot, veicot iztēles spēju izpēti starpkultūru pētījumos sporta
zinātnē.
• Sportistu iztēles spēju aptaujas adaptācijas pirmajā posmā tika veikta dubultā
tulkošana, pēc kuras tās eksperti apstiprināja tulkotās versijas satura validitāti.
Pēc retrospektīvā tulkojuma aptauja tika nodota sportistiem izpildei. Pirmajā
posmā kopā tika apkopotas 353 aptaujas, no kurām 215 bija derīgas tālākai
analīzei. Iesākumā tās psihometriskie parametri tika salīdzināti ar oriģinālās
versijas rādītājiem, un tika secināts, ka Latvijas respondentu izlases rezultāti ir
augstāki nekā oriģinālās versijas respondentu izlasei. Kaizera-Maijera-Olkina
(KMO) un Bartleta kritērijs (0,884>0,7) norādīja uz rezultātu atbilstību
faktoranalīzes veikšanai. Faktoranalīzē tika iegūta aptaujas piecu faktoru
struktūra, kas ir tāda pati kā oriģinālās versijas aptaujai. Tomēr viens no aptaujas
vienumiem faktoranalīzē tika iekļauts atšķirīgā faktorā, nekā tas ir oriģinālajā
versijā. Adaptētās aptaujas saskaņotības rādītāji ir atbilstoši, kas ir attiecīgi virs
0,6. Adaptācijas pirmā posma psihometriskie rādītāji norāda, ka sportistu iztēles
spēju aptaujas latviešu valodas versijas struktūra atbilst tās lietošanai Latvijas
vidē, bet aptaujas faktoru struktūra pilnībā nesakrīt ar oriģinālās versijas faktoru
struktūru. Tas nozīmē, ka aptauju var lietot Latvijas sporta vidē, bet to nevar
izmantot starptautiska mēroga zinātniskajos pētījumos salīdzinošā kontekstā. Tā
kā pirmajā adaptācijas posmā aptauju neizdevās pilnībā adaptēt, tad tika veikts
arī otrais posms, kurā, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, tika izvirzīti citi
respondentu izlases kritēriji.
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Sportistu iztēles spēju aptaujas otrajā adaptācijas posmā tika izvirzīta 220
respondentu atlase. Iesākumā tika pārbaudīti psihometriskie rādītāji
salīdzinājumā ar oriģinālās versijas rādītājiem, un apstiprinājās, ka tie ir
līdzvērtīgi. Attiecīgi tālāk pirms faktoranalīzes veikšanas tika pārbaudīta izlases
atbilstība tai (0,878>0,7). Otrajā posmā tika iegūta piecu faktoru struktūra, kas
pilnībā sakrita ar oriģinālās versijas piecu faktoru struktūru. Aptaujas iekšējās
saskaņotības ir atbilstošas, kas ir attiecīgi virs 0,6. Otrā adaptācijas posma
noslēgumā tika pārbaudīta aptaujas noturība laikā, izmantojot re-testa metodi ar
trīs nedēļu intervālu. Pīrsona korelācijas koeficients ir robežās no 0,61 līdz 0,81,
kas norāda, ka pastāv cieša saistība starp mainīgajiem un visām aptaujas skalām
ir pieņemama laika noturība un ticamība.
3. Ir noteiktas savstarpējas mijsakarības starp fiziskās pašefektivitātes un iztēles spēju
rādītājiem (p<0,01). Sportistiem, kam piemīt augstāks fiziskās pašefektivitātes līmenis,
arī iztēles spējas ir augstākā līmenī. Fiziskās pašefektivitātes līmenis mijiedarbojas ar:
uz treniņu darbību orientētām iztēles spējām (F=22,23; p<0,01), uz sacensību darbību
orientētām iztēles spējām (F=37,48; p<0,01), uz mērķi orientētām iztēles spējām
(F=22,62; p<0,01), uz emocijām orientētam iztēles spējām (F=22,21; p<0,01) un uz
kompetenci orientētām iztēles spējām (F=19,09; p<0,01). Iegūtie rezultāti liecina, ka
sportisti, kam piemīt augstāka fiziskā pašefektivitāte, pielieto daudzveidīgas iztēles
spējas, lai gūtu augstākus rezultātus.
4. Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modelis sasniegumu
izaugsmei sportā pamatojas uz zinātniskajām atziņām un uz faktoranalīzes rezultātiem,
kā arī izvērtējot statistiski ticamas savstarpējās mijsakarības starp sportistu iztēles
spējām, fizisko pašefektivitāti un sasniegumiem. Modeli veido savstarpēji saistītas
faktoru struktūras: “iztēle maksimālajai veiktspējai” faktors (uz sacensību darbību
(r=0,852), uz kompetenci (r=0,835) un uz mērķi (r=0,758) orientētas iztēles spējas),
“iztēle iemaņu un prasmju optimizācijai” faktors (uz treniņu darbību (r=0,741) un uz
emocijām (r=0,896) orientētas iztēles spējas) un “fiziskā pašefektivitāte” faktors
(r=0,980).
• Izstrādātā modeļa mērķis ir sekmēt sportistu iztēles spējas, fiziskās
pašefektivitātes līmeni un sportistu sasniegumu izaugsmi. Modeli var pielietot
un īstenot sportistu treniņu procesā. Sportistu iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes pilnveides modeļa sasnieguma izaugsmei sportā satura
uzdevumi īsteno piecu veidu iztēles spējas (uz treniņu darbību, uz sacensību
darbību, uz mērķi, uz emocijām un uz kompetenci orientētas iztēles spējas),
fizisko pašefektivitāti un to veicinošos faktorus (mērķu izvirzīšana, iekšējā
pozitīvā uzruna, koncentrēšanās spējas, treniņu un sacensību plāni, rutīnas,
pašregulācijas prasmes).
• Pētījuma rezultāti norāda uz sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
pilnveides modeļa sasniegumu izaugsmei sportā lietderīgumu kalnu slēpošanas
sportistiem. Izanalizējot “iztēle maksimālajai veiktspējai faktora”, “iztēle
iemaņu un prasmju faktora” un “fiziskā pašefektivitāte faktora” izmaiņas, var
secināt, ka ir statistiski ticamas izmaiņas attiecībā uz sportistu iztēles spējām un
fizisko pašefektivitāti.
5. Kalnu slēpotāju fiziskās pašefektivitātes skalu vidējais rādītājs eksperimenta sākumā
bija 7,14 (0,65) un noslēgumā ir 8,21 (0,70). Kalnu slēpotāju iztēles spēju skalu vidējie
rādītāji eksperimenta sākumā bija robežās no 4,80 (0,81) līdz 5,99 (0,71) un noslēgumā
– 5,79 (0,97) līdz 6,26 (0,64). Iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes rādītājiem pēc
sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa sasniegumu
izaugsmei sportā satura pielietošanas ir statistiski ticamas izmaiņas (p<0,05). Kalnu
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slēpotāju iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes subjektīvos rādītājus apstiprina arī to
objektīvie rādītāji. Pētījuma noslēgumā, baltoties uz iegūtajiem rezultātiem un autores
personīgo pieredzi, tika izstrādātas rekomendācijas treneriem kalnu slēpotāju iztēles
spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveidei sasniegumu izaugsmei.
• Kalnu slēpotāju iztēles spējas raksturo piecu skalu rādītāji – uz treniņu darbību,
uz sacensību darbību, uz mērķi, uz emocijām un uz kompetenci orientētas iztēles
spējas. Kalnu slēpotāju iztēles spēju skalu rādītāju izmaiņas pēc sportistu iztēles
spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa sasniegumu izaugsmei
sportā satura pielietošanas ir statistiski ticamas (p<0,05).
• Ir novērojama tendence savstarpējām sakarībām starp kalnu slēpotāju iztēles
spējām, fizisko pašefektivitāti un sportiskajiem sasniegumiem. Slēpotājiem,
kam piemīt augstāka fiziskā pašefektivitāte, arī iztēles spējas ir augstākā līmenī.
Pēc sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa
sasniegumu izaugsmei sportā satura īstenošanas sportistu sasniegumu rādītāji
kontroltreniņos ir paaugstinājušies. Lai gan, analizējot iegūto rezultātu ticamību,
vidējais rādītāju pieaugums nav ticams (0,09, p<0,05), ir redzama tendence, ka
eksperimenta noslēgumā pēc modeļa satura īstenošanas darbā ar kalnu
slēpotājiem sportistu rezultāti ir uzlabojušies.
• Analizējot kalnu slēpotāju subjektīvos un objektīvos iztēles spēju un fiziskās
pašefektivitātes rādītājus, tika secināts, ka pēc iegūtajiem rezultātiem no 3D un
AHA testiem ir novērojama tendence, ka sportistiem, kam ir augstāki
sasniegumi, ir arī augstāki gan objektīvie, gan subjektīvie iztēles spēju un
fiziskās pašefektivitātes rādītāji.
Izstrādātajam sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa
sasniegumu izaugsmei sportā saturam ir praktisks pielietojums sportistu treniņu procesā un tas
veicina sportistu sasniegumu izaugsmi.
Realizējot izvirzītos darba uzdevumus un pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, tika
sasniegts darba mērķis – sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa
sasniegumu izaugsmei sportā izstrāde, tā lietderīguma izvērtējums kalnu slēpotāju sasniegumu
izaugsmei un rekomendāciju izstrāde treneriem kalnu slēpotāju iztēles spēju, fiziskās
pašefektivitātes un sasniegumu sekmēšanai.
Pētījumā izvirzītā hipotēze tika apstiprināta – ja psiholoģiskās sagatavošanas procesā
tiks pilnveidotas iztēles spējas un fiziskā pašefektivitāte, tad kalnu slēpotāju sasniegumu
izaugsme paaugstināsies.
Par to liecina pētījumā iegūtie rezultāti, kas norādīja uz pozitīvām kalnu slēpotāju
kontroltreniņu rezultātu izmaiņām pēc sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
pilnveides modeļa sasniegumu izaugsmei sportā īstenošanas treniņu procesā. Kalnu slēpotāju
kontroltreniņu rezultāti pētījuma noslēgumā liecina par to, ka sportisti jau pirmajā braucienā ir
bijuši maksimāli gatavi un tas ir veikts ar lielāku atdevi. Attīstot iztēles spējas un fizisko
pašefektivitāti, sportistiem ir lielākas iespējas jau ar pirmo mēģinājumu īstenot visu savu
potenciālu un uzrādīt savu labāko sniegumu. Pēc šīs tendences var secināt, ka iztēles spēju un
fiziskās pašefektivitātes iekļaušana psiholoģiskās sagatavošanas procesā ir veicinājusi kalnu
slēpotāju sasniegumu izaugsmi. Toties, pārbaudot iegūto rezultātu ticamību, analizējot sportistu
sasniegumu izaugsmi starp pētījuma kontroltreniņiem, tika secināts, ka vidējais rādītāju
pieaugums nav ticams, jo Vilkoksona rangu kritērija rādītājs ir 0,09 (p≤0,05). Analizējot vidējos
rādītājus, ir redzama tendence, ka sportistu rezultāti ir uzlabojušies eksperimenta noslēgumā
pēc sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa sasniegumu izaugsmei
sportā satura īstenošanas darbā ar kalnu slēpotājiem.
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1. pielikums
SPORTISTU IZTĒLES SPĒJU APTAUJA
Instrukcija:
Šī testa mērķis ir iegūt informāciju par jūsu spēju radīt attēlus sev domās, kurus sportisti izmanto sportā.
Katrai no dotajām situācijām ir savs attēls. Aizveriet acis un cenšaties to izveidot sev domās ar iztēles
palīdzību. Pēc tam novērtējiet, cik viegli vai grūti jums bija to paveikt 7 punktu skalā, apvelkot ar aplīti
savu atbilžu variantu (1=ļoti grūti, 4=neitrāli, 7=ļoti viegli). Lūdzu, esiet pēc iespējas precīzāks un
atveliet tik laika cik jums ir nepieciešams, lai dotu pēc iespējas precīzāku vērtējumu par katru no

Grūti iztēloties

Daļēji grūti iztēloties

Daļēji viegli iztēloties

Viegli iztēloties

Ļoti viegli iztēloties

1. Visu sacensību gaitu tieši tā, kā es gribu, lai viss notiktu

1

2

3

4

5

6

7

2. Ka darbojos ar 100% piepūli pat tad, ja sacensību izpildījumā tiek
pieļautas kļūdas un viss nerit gludi

1

2

3

4

5

6

7

3. Kad es treniņā mācos jaunu tehnisko vingrinājumu, es iztēlojos
(ieraugu vai sajūtu), ka daru to precīzi un pareizi

1

2

3

4

5

6

7

4. Pozitīvās emocijas, kad nodarbojos ar savu sporta veidu

1

2

3

4

5

6

7

5. Kad citi aplaudē manam sacensību sniegumam

1

2

3

4

5

6

7

6. Ka savās domās izveidoju alternatīvu gājienu neparedzētā un
neierastā situācijā sava izpildījuma laikā

1

2

3

4

5

6

7

7. Piedzīvotās sajūtas un emocijas, kas radās no sacensību darbības
uzrādītajiem rezultātiem

1

2

3

4

5

6

7

8. Sevi treniņā, vēl vairāk uzlabojot tehniskās prasmes, kas jau man
labi izdodas

1

2

3

4

5

6

7

9. Būt intervētam kā čempionam/ei

1

2

3

4

5

6

7

10. Ka pēc neveiksmīga izpildījuma palieku pozitīvi noskaņots/a,
saglabājot cīņassparu nākošajam savam sniegumam

1

2

3

4

5

6

7

11. Uztraukumu, kas saistās ar sacensību izpildes sniegumu

1

2

3

4

5

6

7

Saistībā ar manu sporta veidu, es spēju savā iztēlē iedomāties
(ieraudzīt, sajust vai izjust)…
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Neitrāli
(ne grūti, ne viegli)

Ļoti grūti iztēloties

attēliem. Nav pareizu vai nepareizu atbilžu.

1. pielikuma turpinājums
12. Sevi treniņā, veicot fiziskus vingrinājumus, kuri uzlabo manas
fiziskās spējas (kondīciju)

1

2

3

4

5

6

7

13. Kā es ātri reaģēju neparedzētās situācijās un rodu pozitīvu
risinājumu

1

2

3

4

5

6

7

14. Sevi izcīnot uzvaru

1

2

3

4

5

6

7

15. Saglabājot pašpārliecinātību par savām spējām sarežģītās
situācijās

1

2

3

4

5

6

7

Jūsu vecums:_______; dzimums: ___________; sporta veids:____________________________; cik
gadus nodarbojaties ar šo sporta veidu _______; augstākie sasniegumi:________________________;
kad noslēdzošo reizi piedalījāties sacensībās _____________________________________________.
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2. pielikums
FIZISKĀS PAŠEFEKTIVITĀTES APTAUJA
Zemāk ir aprakstītas situācijas, kas iespējams var apgrūtināt veikt ikdienas fiziskās aktivitātes.
Lūdzu novērtējiet katru apgalvojumu, cik pārliecināts esat, ka Jūs spējat veikt savas ikdienas fiziskās
aktivitātes.
Novērtējiet savu pārliecību dotajā skalā no 0 – 100:
0
10
20
30
40
50
60
70
Nevaru izdarīt vispār
Mēreni spēju izdarīt

80
90
100
Ļoti pārliecināts, ka varu

1.

Kad es jūtos noguris.

2.

Kad darba dēļ izjūtu spiedienu.

3.

Sliktos laika apstākļos.

4.

Pēc atveseļošanās no traumas, kas man liedza nodarboties ar sportu.

5.

Pārdzīvojot personīgo problēmas vai pēc tām.

___
___
___
___
___
6.

Kad es jūtos nomākts.
___

7.

Kad es jūtos trauksmains.
___

8.

Pēc atveseļošanās no slimības, kas man liedza nodarboties ar sportu.
___

9.

Kad es izjūtu fizisku diskomfortu, nodarbojoties ar sportu.

10.

Pēc atvaļinājuma.

11.

Kad man mājās ir daudz darba.

12.

Kad ir skatītāji.

13.

Kad ir citas interesantas lietas, ko darīt.

14.

Ja es nesasniedzu savus izvirzītos sportošanas mērķus.

15.

Kad es neizjūtu ģimenes vai draugu atbalsta.

___
___
___
___
___
___
___
16.

Atvaļinājuma laikā.
___

17.

Kad man ir citas laika saistības.
___

18.

Pēc pārdzīvotajām problēmām ģimenē.
___
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3. pielikums
SPORTISTU IZTĒLES SPĒJU APTAUJAS ADAPTĀCIJAS PIRMĀ POSMA
REZULTĀTU KOPSAVILKUMS
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3. pielikuma turpinājums
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3. pielikuma turpinājums
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3. pielikums turpinājums
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3. pielikums turpinājums
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4. pielikums
APRAKSTOŠĀS STATISTIKAS RĀDĪTĀJI SPORTISTU IZTĒLES SPĒJU
APTAUJAI PĒC PIRMĀ ADAPTĀCIJAS POSMA
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5. pielikums
SPORTISTU IZTĒLES SPĒJU APTAUJAS ADAPTĀCIJAS PIRMĀ POSMA
FAKTORANALĪZES REZULTĀTI
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5. pielikuma turpinājums
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6. pielikums
SPORTISTU IZTĒLES SPĒJU APTAUJAS ADAPTĀCIJAS OTRĀ POSMA
REZULTĀTU KOPSAVILKUMS
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6. pielikuma turpinājums
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6. pielikuma turpinājums
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6. pielikuma turpinājums
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6. pielikuma turpinājums
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7. pielikums
APRAKSTOŠĀS STATISTIKAS RĀDĪTĀJI SPORTISTU IZTĒLES SPĒJU
APTAUJAI PĒC OTRĀ ADAPTĀCIJAS POSMA
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8. pielikums
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12. pielikuma turpinājums
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16. pielikums
SPORTISTU IZTĒLES SPĒJU UN FIZISKĀS PAŠEFEKTIVITĀTES
MIJSAKARĪBAS IZVĒRTĒJUMS
Statistics
Fiziskā pašefektivitāte
N

Valid

69

Missing

0

Median

5,9000

Fiziskā pašefektivitāte
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

3,70

1

1,4

1,4

1,4

3,90

2

2,9

2,9

4,3

4,00

1

1,4

1,4

5,8

4,10

1

1,4

1,4

7,2

4,20

1

1,4

1,4

8,7

4,30

1

1,4

1,4

10,1

4,40

1

1,4

1,4

11,6

4,60

1

1,4

1,4

13,0

4,70

2

2,9

2,9

15,9

4,90

5

7,2

7,2

23,2

5,20

1

1,4

1,4

24,6

5,30

4

5,8

5,8

30,4

5,40

3

4,3

4,3

34,8

5,60

2

2,9

2,9

37,7

5,70

2

2,9

2,9

40,6

5,80

4

5,8

5,8

46,4

5,90

3

4,3

4,3

50,7

6,00

2

2,9

2,9

53,6

6,10

2

2,9

2,9

56,5

6,20

1

1,4

1,4

58,0

6,30

3

4,3

4,3

62,3

6,40

1

1,4

1,4

63,8

6,50

1

1,4

1,4

65,2

6,60

4

5,8

5,8

71,0

6,70

2

2,9

2,9

73,9

6,80

2

2,9

2,9

76,8

6,90

1

1,4

1,4

78,3

7,00

2

2,9

2,9

81,2

184
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7,10

3

4,3

4,3

85,5

7,20

1

1,4

1,4

87,0

7,30

1

1,4

1,4

88,4

7,40

1

1,4

1,4

89,9

7,60

1

1,4

1,4

91,3

7,70

1

1,4

1,4

92,8

7,80

1

1,4

1,4

94,2

8,40

1

1,4

1,4

95,7

8,80

1

1,4

1,4

97,1

9,40

1

1,4

1,4

98,6

9,60

1

1,4

1,4

100,0

Total

69

100,0

100,0

Between-Subjects
Factors
N
Līmenis

,00

32

1,00

37

Multivariate Testsa
Effect
Intercept

Value

Hypothesis df

Error df

Sig.

Pillai's Trace

,995

1884,564b

Wilks' Lambda

,005

1884,564b

6,000

62,000

,000

182,377

1884,564b

6,000

62,000

,000

182,377

1884,564b

6,000

62,000

,000

Pillai's Trace

,463

8,923b

6,000

62,000

,000

Wilks' Lambda

,537

8,923b

6,000

62,000

,000

,863

8,923b

6,000

62,000

,000

,863

8,923b

6,000

62,000

,000

Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Līmenis

F

Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
a. Design: Intercept + LĪMENIS
b. Exact statistic

185

6,000

62,000

,000

16. pielikuma turpinājums
Tests of Between-Subjects Effects
Type III Sum of
Source

Dependent Variable

Corrected Model Uz_treniņu

Squares

df

Mean Square

F

Sig.

11,874a

1

11,874

22,226

,000

Uz_sacensību

24,184b

1

24,184

37,484

,000

Uz_mērķi

24,253c

1

24,253

22,623

,000

5,782d

1

5,782

22,205

,000

Uz_kompetenci

18,365e

1

18,365

19,089

,000

Vispārējās

15,749f

1

15,749

49,774

,000

Uz_treniņu

2389,517

1

2389,517

4472,944

,000

Uz_sacensību

1978,252

1

1978,252

3066,204

,000

Uz_mērķi

2196,461

1

2196,461

2048,840

,000

Uz_emocijām

2616,876

1

2616,876

10049,611

,000

Uz_kompetenci

1929,231

1

1929,231

2005,284

,000

Vispārējās

2206,343

1

2206,343

6973,002

,000

Uz_treniņu

11,874

1

11,874

22,226

,000

Uz_sacensību

24,184

1

24,184

37,484

,000

Uz_mērķi

24,253

1

24,253

22,623

,000

5,782

1

5,782

22,205

,000

Uz_kompetenci

18,365

1

18,365

19,089

,000

Vispārējās

15,749

1

15,749

49,774

,000

Uz_treniņu

35,792

67

,534

Uz_sacensību

43,227

67

,645

Uz_mērķi

71,827

67

1,072

Uz_emocijām

17,447

67

,260

Uz_kompetenci

64,459

67

,962

Vispārējās

21,200

67

,316

Uz_treniņu

2474,400

69

Uz_sacensību

2088,100

69

Uz_mērķi

2337,890

69

Uz_emocijām

2671,870

69

Uz_kompetenci

2049,760

69

Vispārējās

2282,180

69

Corrected Total Uz_treniņu

47,666

68

Uz_sacensību

67,411

68

Uz_mērķi

96,080

68

Uz_emocijām

23,229

68

Uz_kompetenci

82,824

68

Vispārējās

36,949

68

Uz_emocijām

Intercept

Līmenis

Uz_emocijām

Error

Total

186
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1. Grand Mean
95% Confidence Interval
Dependent Variable

Mean

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

Uz_treniņu

5,900

,088

5,724

6,076

Uz_sacensību

5,369

,097

5,175

5,562

Uz_mērķi

5,657

,125

5,407

5,906

Uz_emocijām

6,175

,062

6,052

6,298

Uz_kompetenci

5,302

,118

5,065

5,538

Vispārējās

5,670

,068

5,534

5,805

2. Līmenis
95% Confidence Interval
Dependent Variable

LĪMENIS

Uz_treniņu

,00

5,484

,129

5,226

5,742

1,00

6,316

,120

6,076

6,556

,00

4,775

,142

4,492

5,058

1,00

5,962

,132

5,699

6,226

,00

5,063

,183

4,697

5,428

1,00

6,251

,170

5,912

6,591

,00

5,884

,090

5,704

6,064

1,00

6,465

,084

6,297

6,632

,00

4,784

,173

4,438

5,130

1,00

5,819

,161

5,497

6,141

,00

5,191

,099

4,992

5,389

1,00

6,149

,092

5,964

6,333

Uz_sacensību

Uz_mērķi

Uz_emocijām

Uz_kompetenci

Vispārējās

Mean

Std. Error
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Lower Bound

Upper Bound

17. pielikums
NODARBĪBAS PLĀNS. SASNIEGUMU PROFILA IZVEIDE
Satura
pamatojums

Nr.

1.

Satura
pamatojums

Nodarbības saturs

IEVADA-SAGATAVOTĀJA
DAĻA
Teorētiskā pamantojama izklāsts par
mērķu noteikšanu un to nozīmīgumu
sportā.

GALVENĀ DAĻA
Izveidot sasniegumu profilu:

Org.- metodiskie norādījumi
Attēls ar shematisku ievada –
sagatavotāja daļas plānojumu

5min
5min
Dozējums

Nr.

1.

Dozējums

Org. - metodiskie norādījumi,
Attēls ar shematisku galvenās
daļas plānojumu

20min
Piemērs:

Sportistiem tiek iedotas
veidlapas ar “Sasnieguma
profilu”, kur tiek
ierakstītas šīs īpašības
apkārt “profilam”.
Par cik visas izvēlētās
īpašības ir svarīgas,
vērtējumiem vajadzētu
būt 9 un 10 punkti.
Ja sportists nav bijis
spējīgs savu profilu
izpildīt nodarbībā, tad
jāļauj viņam to pabeigt
vēlāk.

Satura
pamatojums

Noskaidrot sportistu
domas un pašsajūtu.

1. Sportisti kopā ar treneri definē 10
svarīgākās prasmes/iemaņas/īpašības
sportā, ka viņiem nepieciešamas, lai
sasniegtu sev vēlamos mērķus.

5min

2. no 0 līdz 10 skalā sportisti “profilā”
novērtē kur viņi vēlas būt katrā no
konstrukcijām (iepriekš izvēlētajām
īpašībām/prasmēm – ideālais es –
tumši ievilktā līnija).

5min

3.no 0-10 punktu skalā katram
sportistam “profilā” jānovērtē kur viņi
atrodas šobrīd, katrā no konstrukcijām
(pašreizējais
es
–
iesvītrotais
laukums).

5min

4. Redzot distanci star “ideālā es” un
“pašreizējā es” treneris ar sportistiem
var identificēt stiprās puses, lietas,
kuras sportists vēlas uzlabot un jomas,
kas varētu būt jāmaina.

5min

Dozējums

Nr.

1.
2.

(konstrukcijas: gribasspēks,
mērķtiecība, atbalsts u. c.)

NOBEIGUMA DAĻA
Nodarbības rezumējums.
Pārrunas ar audzēkņiem par
izpildītajiem uzdevumiem.

188

3min

Org. metodiskie norādījumi,
Attēls ar shematisku nobeiguma
daļas plānojumu

18. pielikums
NODARBĪBAS PLĀNS. SEZONAS MĒRĶU IZVIRZĪŠANA
Satura
pamatojums

Satura
pamatojums

Nr.

Nodarbības saturs

Dozējums
5min

1.

IEVADA-SAGATAVOTĀJA
DAĻA
Teorētiskā pamantojama
izklāsts par mērķu noteikšanu
un to nozīmīgumu sportā.

1.

5min
Dozējums

Nr.
GALVENĀ DAĻA
Ilustrēt sezonas mērķus:

Org.- metodiskie norādījumi
Attēls ar shematisku ievada –
sagatavotāja daļas plānojumu

Org. - metodiskie norādījumi,
Attēls ar shematisku galvenās daļas
plānojumu

20min
Piemērs:

Treneris iedrošina
sportistus izskatīt un
iekļaut visus kalnu
slēpošanas aspektus
un sacensības (t.i.
tehnikas
uzlabojums,
sociālais aspekts,
prieks) savos
zīmējumos.
Nepieciešamās
iemaņas, piemēram,
var būt fiziskas,
mentālas, tehniskas
un taktiskas. Visu
minēto treneris
pieraksta uz lapas.

Satura
pamatojums

Nr.

Noskaidrot sportistu
domas un pašsajūtu.

1.
2.

1.Sportistiem
tiek
prasīts
uzzīmēt ilustrētu pildi ar viņu
sezonas mērķiem – ko viņi vēlas
sasniegt šajā sezonā, ko viņi
vēlas iegūt no slēpošanas un
treniņu
programmas,
ko
slēpošana nozīmē viņiem u. c.

10min

2.Kad mērķu ilustrācija pabeigta
sportistiem tiek dota iespēja
dalīties un pastāstīt par saviem
zīmējumiem
ar
komandas
biedriem.

5min

3.Tālāk kopā ar komandas
palīdzību tiek izdomātas idejas
par prasmēm, iemaņām un/vai
īpašībām, kas nepieciešamas lai
sasniegtu izvirzītos mērķus.

5min

Dozējums
NOBEIGUMA DAĻA
Nodarbības rezumējums.
Pārrunas ar audzēkņiem par
izpildītajiem uzdevumiem.

189

3min

Org. metodiskie norādījumi,
Attēls ar shematisku nobeiguma daļas
plānojumu

19. pielikums
NODARBĪBAS PLĀNS. MĒRĶU IZVIRZĪŠANA
Satura
pamatojums

Satura
pamatojums

Nr.

Nodarbības saturs

Dozējums
5min

1.

IEVADA-SAGATAVOTĀJA
DAĻA
Teorētiskā pamantojama
izklāsts par mērķu noteikšanu
un to nozīmīgumu sportā.

1.

5min
Dozējums

Nr.
GALVENĀ DAĻA
Treniņa mērķa izvirzīšana:
1.Pirms treniņa sportisti izvirzi
sev divus fiziskos un/vai
tehniskos mērķus (atkarībā no
treniņa veida – uz kalna vai
“sausais” treniņš), ko viņš vēlas
sasniegt treniņa laikā.

3min

Kopā tiek
noteiktas
četras līdz
piecas
stratēģijas.

2.Pēc tam tiek izvirzīti vēl divi
mērķi, kas ir attiecināmi uz
psiholoģiskajām
iemaņām
(koncentrēšanās, iztēle u. c.).

3min

3. Tālāk sportisti izvērtē un
nosaka stratēģijas un veicamās
darbības treniņa laikā, kas
nepieciešamas, lai sasniegtu
izvirzītos mērķus.

3min

4.Pēc tam sportisti nosaka
šķēršļus, kas varētu viņiem
traucēt
sasniegt
izvirzītos
mērķus.

3min

5.Pēc treniņa sportisti sevi paši
novērtē.

3min

Satura
pamatojums

Noskaidrot
sportistu
domas un
pašsajūtu.

Dozējums

Nr.

1.
2.

Org. - metodiskie norādījumi,
Attēls ar shematisku galvenās daļas
plānojumu

15min

Mērķiem ir
jābūt reāliem
un
attiecināmiem
uz vienu
treniņu.

Šķēršļiem ir
jābūt
iespējamiem
traucēkļiem.

Org.- metodiskie norādījumi
Attēls ar shematisku ievada –
sagatavotāja daļas plānojumu

NOBEIGUMA DAĻA
Nodarbības rezumējums.
Pārrunas ar audzēkņiem par
izpildītajiem uzdevumiem.

3min

190

Mērķi tiek izvirzīti atbilstoši savām
pašreizējām spējām.

Sportisti izvērtē, kas viņiem sanāca, kas nē
un kādēļ, un kas būtu jādara lietas labā.

Org. metodiskie norādījumi,
Attēls ar shematisku nobeiguma daļas
plānojumu

20. pielikums
NODARBĪBAS PLĀNS. PAŠREGULĀCIJA CAUR IZTĒLI
Satura
pamatojums

Nr.

1.

Satura
pamatojums

Nr.

Iekārtoties ērti un
nepiespiesti.
Jācenšas elpot cik
vien pilni spēj bez
diskomforta sajūtas

1.

Jāturpina elpot bez
sasprindzinājuma.
Censties pēc
iespējas spilgtākus
attēlus radīt sev
domās.
Jājūtas aizvien
vairāk relaksētam.
Radīt attēlus sev
domās.
Jāsajūt miers un
patīkamas sajūtas,
iespējams, par
silumu ķermenī.
Jāsaglabā miers un
atslābums ķermenī.

Satura
pamatojums

Noskaidrot
sportistu viedokli
un pašsajūtu.

Nodarbības saturs

IEVADA-SAGATAVOTĀJA
DAĻA
Teorētiskā pamantojama izklāsts par
iztēli un tās nozīmīgumu sportā.

Dozējums

Org.- metodiskie norādījumi
Attēls ar shematisku ievada –
sagatavotāja daļas plānojumu

5min
5min
Dozējums

GALVENĀ DAĻA
Iztēles elpošana:
Nogulties uz grīdas brīvā pozā.
1.1. Novietot plaukstas nepiespiedu
stāvoklī uz vēder, uz saules pinuma
(vietā, kur ribas sāk atdalīties viena no
otras), aizvērt acis un elpot mierīgi un
dziļi.

12min

1.2. Iedomājieties, ka ar katru ieelpu
caur gaisu enerģija tiek ieelpota plašās
un tiek saglabāta saules pinumā.
Iztēlojieties, ka izelpojot šī pozitīvā
enerģija plūst caur visām ķermeņa
daļām.

3min

2.1. Kad ieelpoja iedomājaties kā gaiss
tiek vadīt augšup uz galvu.

3min

3min

Org. - metodiskie norādījumi,
Attēls ar shematisku galvenās
daļas plānojumu

Svarīgi būt atslābinātam un sasniegt
dziļu un lēnu elpošanu.

Elpošanai jābūt lēnai un dziļai. Var
skaitīt līdzi, ja tas palīdz.

2.2. Kad izelpojat iedomājaties, kā
gaiss tiek vadīts caur ķermenim ārā.
3. Iedomājieties sevi uz kalna.
Ieraugiet sevi kā jūs braucat lejā par
kalnu. Izbraucat pagriezienu un
ieelpojiet. Ar katru ieelpu tiek uzkrāta
pozitīva enerģija un ar katru izelpu
viss negatīvais tiek izelpots. Ieraugiet
sevi stāvam kalnā uz starta. Ieelojiet…
un uzsākat braucienu…

Dozējums

Nr.

1.
2.

3min

NOBEIGUMA DAĻA
Nodarbības rezumējums.
Pārrunas ar audzēkņiem par
izpildītajiem uzdevumiem.

191

3min

Org. Metodiskie norādījumi,
Attēls ar shematisku nobeiguma
daļas plānojumu

21. pielikums
NODARBĪBAS PLĀNS. POZITĪVĀ IEKŠĒJĀ RUNA
Satura
pamatojums

Nr.

1.

Satura
pamatojums

Nr.

Pozitīva domāšana
nenozīmē pārliecināt
sevi, ka vari izdarīt
kaut ko tādu, ko skaidri
apzinies, ka nespēj, bet
tā vietā tā ir pārliecība
par savām spējām un
ko tiešām sportists spēj
izdarīt.

1.

Ir jānosauc reāli
piemēri reālās
situācijās.
Negatīvās uzrunas tiek
pierakstītas uz
tāfeles/lapas kreisajā
pusē. Negatīvā uzruna
ietekmē sportistu
pašpārliecinātību, rada
saspringumu, rada
iemeslu sportistam
slēpot priekš citiem
nevis sevis un radikāli
var izmainīt sportistu
taktiku.
Pozitīvā uzruna tiek
pierakstīta tāfeles/lapas
labajā pusē. Trenerim
dzirdot negatīvus
izteikumus no
sportistiem nākotnē
vajadzētu likt tos
viņiem pašiem
pārveidot uz pozitīviem
uzreiz uz vietas.

Nodarbības saturs

IEVADA-SAGATAVOTĀJA
DAĻA
Teorētiskā pamantojama izklāsts
par ticību sev un tās nozīmīgumu
sportā.

Dozējums
5min

5min
Dozējums

Pozitīvā uzruna:

20min

1. Iemācīt sportistiem kā veidot
iekšējo dialogu vai uzrunu daudz
pozitīvāku:

10min

1.1.Iekšējai uzrunai ir liela ietekme
uz
sportistu
izpildījumu
un
emocijām. Sportistiem tiek prasīts
nosaukt pozitīvos veidus, kuros var
izmantot
iekšējo
uzrunu.
Ir
jāpārliecinās, ka tiek iekļauti arī šie
aspekti:
➢ Prasmju mācīšana un korekcija
– tehniskās nianses (piem., pleci
zemu, rokas uz priekšu, ass
pagrieziens).
➢ Uzmanības
kontrole
–
nepieciešamās
uzmanības
nianses (piem., vārti).
➢ Veidojot garastāvokli/atbilstošu
aktivizācijas
līmeni
–
“atpūsties”,
“klusums”,
“brauksim”.
➢ Motivācijas avots – “saglabāt
to”
➢ Veidojot pašpārliecinātību –
“Es spēju to izdarīt”
➢ Problēmu
risināšana
–
“Ja____notiks, es___”

10min

1.2.Tālāk sportistiem tiek prasīt
padalīties ar negatīvajām uzrunām,
kas norisinās viņos slēpojot. Tiek
izveidots
uzskatāms
saraksts
rakstiskā veidā, kas ir visiem
redzams.
1.3.Tālāk sportisti izmaina negatīvo
uzrunu (kas iepriekš tika minēta) un
pozitīvu uzrunu.
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Org.- metodiskie norādījumi
Attēls ar shematisku ievada –
sagatavotāja daļas plānojumu

Org. - metodiskie norādījumi,
Attēls ar shematisku galvenās
daļas plānojumu

Piemērs kā veidot tabulu ar
negatīvo un pozitīvo uzrunu:
“Nebūs” – pārfrāzē no negatīvās
uz pozitīvu iekšējo uzrunu;
Ierobežojumi – skaties uz to kā
uz izaicinājumu – kas ir
jāizdara, lai to paveiktu?
Neturpini, pietiek! – stājies pretī
tam!
Ja nu… - ieliec perspektīvā to –
kas ir pats sliktākais, kas varētu
notikt?
Uztraukums par to, ko citi
padomās – esi pats sev tiesnesis!
Satraukums par neizdošanos Atstāj tās aiz sevis. Labāk to
palīdzēs izdarīt fiziska darbība,
piemēram, izroc sniegā bedri
kalna galā un piepildi to ar
savām problēmām pēc
sacensībām/treniņa. Vai
pieskaties kokam un pārved
visas raizes tam.

21. pielikuma turpinājums
Satura
pamatojums

Nr.

Svarīgi noskaidrot viņu
viedokli un pašsajūtu
nodarbības laikā.

1.
2.

Dozējums
NOBEIGUMA DAĻA
Nodarbības rezumējums.
Pārrunas ar audzēkņiem par
izpildītajiem uzdevumiem.
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5 min

Org. metodiskie norādījumi,
Attēls ar shematisku
nobeiguma daļas plānojumu

22. pielikums
NODARBĪBAS PLĀNS. IZTĒLES SPĒJU PIELIETOŠANA TRENIŅĀ
Satura
pamatojums

Nr.

1.
Satura
pamatojums

Nodarbības saturs

Dozējums

IEVADA-SAGATAVOTĀJA
DAĻA
Teorētiskā pamantojama izklāsts
par iztēli un tās nozīmīgumu sportā.

5min

1.
Treniņa ietvaros tiek
veikti trīs braucieni pa
vienu un to pašu trasi.
Pie šī uzdevuma būtu
vēlams arī, ka katrs
mentālā brauciena laiks
sakristu katrā
mēģinājumā. Tādēļ var
veikt arī atsevišķi
mentālos braucienus ar
laika kontroli un
salīdzināt tos.

5min
Dozējums

Nr.

Org.- metodiskie norādījumi
Attēls ar shematisku ievada –
sagatavotāja daļas plānojumu

Org. - metodiskie norādījumi,
Attēls ar shematisku galvenās
daļas plānojumu

GALVENĀ DAĻA
Mentālie braucieni pa trasi:

40min

1. Šis uzdevums ir veicams ar laika
kontroli. Sportists veic trīs
braucienus pa trasi ar laika kontroli.

30min

Reālais laiks:
1. _______ sek
2._______ sek
3. ______ sek
Vidējais: ______ sek

2.Pēc tam veic trīs braucienus sev
domās ar iztēles palīdzību, kur
katram “domu braucienam” tiek arī
veikta laika kontrole.

10min

Mentālais laiks:
1. ______ sek
2.______ sek
3.______ sek
Vidējais ______ sek

Jo tuvāk sakrīt laiku, jo
labāk strādā mentālais
treniņš.

3. Pēc tam šos braucienus salīdzina.
Satura
pamatojums

Noskaidrot sportistu
domas un pašsajūtu,

Dozējums

Nr.

1.
2.

NOBEIGUMA DAĻA
Nodarbības rezumējums.
Pārrunas ar audzēkņiem par
izpildītajiem uzdevumiem.
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3min

Org. metodiskie norādījumi,
Attēls ar shematisku
nobeiguma daļas plānojumu

23. pielikums
NODARBĪBAS PLĀNS. MAŅU IESAISTĪŠANA IZTĒLĒ
Satura
pamatojums

Nr.

1.
Satura
pamatojums

Acis tiek aizietas ar
šalli vai kādu citu
audumu.
Ir jācenšas saskatīt
mentāli ar iztēles
palīdzību sava
inventāra katra detaļa
iedziļinoties arī krāsā.
Šis uzdevums palīdz
trenēt spēju iztēlotie. Ir
jācenšas saredzēt
mentālā veidā katru
savu kustību gluži tā
pat kā visu redzētu ar
acīm vaļā.

Noskaidrot sportistu
domas un pašsajūtu.

Dozējums

IEVADA-SAGATAVOTĀJA
DAĻA
Teorētiskā pamantojama izklāsts
par iztēli un tās nozīmīgumu sportā.

5min

GALVENĀ DAĻA
Maņu iesaistīšana iztēlē:

1.
2.

1min

2. Tālāk jāpaņem sporta slēpošanas
zābaki, ķiveres un brilles un ar
tausti jāsajūt katra detaļa. Ir
jāmēģina saredzēt visu to savās
domās.

4min

3. Tagad uzdevums ir ar aizsietām
acīm apģērbties uzvelkot kājās
zābakus un uzvelkot galvā ķiveri ar
brillēm. Zābaki ir jāaiztaisa tik pat
cieši ciet cik treniņos to dara un
uzvelkot ķiveri arī brilles ir jāuzliek
uz acīm.

10min

Dozējums
NOBEIGUMA DAĻA
Nodarbības rezumējums.
Pārrunas ar audzēkņiem par
izpildītajiem uzdevumiem.
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Org. - metodiskie
norādījumi,
Attēls ar shematisku
galvenās daļas plānojumu

15min

1. Šajā uzdevumā jāaizver acis.
Jāpaiet brītiņam kamēr pierod pie
tumsas.

Nr.

Org.- metodiskie norādījumi
Attēls ar shematisku ievada
– sagatavotāja daļas
plānojumu

5min
Dozējums

Nr.

1.

Satura
pamatojums

Nodarbības saturs

3min

Org. metodiskie norādījumi,
Attēls ar shematisku
nobeiguma daļas plānojumu

24. pielikums
NODARBĪBAS PLĀNS. EMOCIJU UN SAJŪTU IZTĒLE
Satura
pamatojums

Nr.

1.
Satura
pamatojums

Nodarbības saturs

Dozējums

IEVADA-SAGATAVOTĀJA
DAĻA
Teorētiskā pamantojama izklāsts
par iztēli un tās nozīmīgumu sportā.

5min
5min
Dozējums

Nr.

GALVENĀ DAĻA
Emociju un sajūtu iesaistīšana
iztēle:

15min

Katrā pozīcijā ir
jāraksturo konkrētas
darbības ko sportists
veic.

1. Sportistam tiek doti vairāki
atslēgas vārdi: iesildīšanās, trases
apskate, inventāra sagatave, starts,
brauciens, finišs - un viņam ir
jācenšas izskaidrot kas notiek katrā
no pozīcijām.

10min

Lai to varētu pēc
iespējams precīzāk
izdarīt ir jāatrauc
atmiņā iepriekšējās
sacensības.
Satura
pamatojums

2. Pie tiem pašiem atslēgas vārdiem
tagad sportistam jāraksturo savas
sajūtas, ko ir izjutis tieši tajā mirklī.

5min

1.

Noskaidrot sportistu
domas un pašsajūtu.

Dozējums

Nr.

1.
2.

NOBEIGUMA DAĻA
Nodarbības rezumējums.
Pārrunas ar audzēkņiem par
izpildītajiem uzdevumiem.
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Org.- metodiskie norādījumi
Attēls ar shematisku ievada
– sagatavotāja daļas
plānojumu

3min

Org. - metodiskie
norādījumi,
Attēls ar shematisku
galvenās daļas plānojumu

Piemēram, “iesildīšanās –
enerģisks, fokusēts”, “trases
apskate – koncentrēta
uzmanība, satraukums”,
“starts – maksimāla spriedze”,
“brauciens - ātrums”, “finišs drošība”.

Org. metodiskie norādījumi,
Attēls ar shematisku
nobeiguma daļas plānojumu

25. pielikums
NODARBĪBAS PLĀNS. KONCENTRĒŠANĀS, ELPOŠANA, IZTĒLE
Satura
pamatojums

Nr.

1.

Satura
pamatojums

Uzdevums jāizpilda
guļus
vai
sēdus
pozīcijā klusā vietā,
kas ir brīva no
traucējošiem
faktoriem.
Jo vairāk relaksēsies,
jo elpošana paliks
skaļāka. Elpošana ir
jāsaglabā mierīga un
stabila. Ir jāsaglabā
miera sajūta
klausoties savā
elpošanā
Visu laiku ir
jāsaglabā miers.
Jācenšas pēc iespējas
vairāk relaksēties.

Noskaidrot sportistu
domas un pašsajūtu.

IEVADA-SAGATAVOTĀJA
DAĻA
Teorētiskā pamantojama izklāsts
par relaksāciju un tās nozīmīgumu
sportā.

5min

15min

2. Tālāk ir jākoncentrē uzmanība uz
savas elpošanas skaņas.

3min

3. Tālāk ir jāļauj krūšu muskuļiem
atpūsties katru reizi izelpojot, ļaujot
krūšu muskuļiem “iegrimt” aizvien
dziļāk veicot ilgāku izelpu.

4min

4. Kad krūšu muskuļi ir pilnībā
atslābinājušies un ieelpa ar izelpu ir
dziļas, atkal ir jāieklausās savā
elpošanā.

5min

5. Jāskaita lēnām pie sevis no 5 līdz
1 un uz skaitli 1 jāatver vaļā acis.

5sec

3min

Dozējums
NOBEIGUMA DAĻA
Nodarbības rezumējums.
Pārrunas ar audzēkņiem par
izpildītajiem uzdevumiem.
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Org.- metodiskie norādījumi
Attēls ar shematisku ievada
– sagatavotāja daļas
plānojumu

5min

GALVENĀ DAĻA
Relaksējošās elpošanas kontrole:
Iekātoties ērti.
1. Aizvērt acis un koncentrēties uz
savu elpošanu. Uzmanība jāpievērš
uz kāpumu un kritumu krūtīs.

Nr.

1.
2.

Dozējums

Dozējums

Nr.

1.

Satura
pamatojums

Nodarbības saturs

3min

Org. - metodiskie
norādījumi,
Attēls ar shematisku
galvenās daļas plānojumu

Ir jāievēro, ka elpošana paliek
aizvien mierīgāka un
stabilāka.

Org. metodiskie norādījumi,
Attēls ar shematisku
nobeiguma daļas plānojumu

26. pielikums
NODARBĪBAS PLĀNS. FIZISKĀS PAŠEFEKTIVITĀTES VEICINĀŠANA (1)
Satura
pamatojums

Nr.

1.
Satura
pamatojums

Nr.

Dažiem sportistiem ir
grūti atsaukt atmiņā
iepriekšējos treniņu vai
izpildījuma panākumus,
kas palīdzētu celt viņu
ticību sev. Sportistiem ir
bieži vien ir vieglāk
koncentrēties uz kļūdām
nevis uz veiksmēm. Būtu
vēlams šo vingrinājumu
veikt pēc katra treniņa un
sacensībām.
Apgalvojumu palīdzēs
celt pašapziņu. Tiem
jābūt patiesiem vai tiem
jābūt reālai iespējai kļūt
par patiesiem. Tie
palīdzēs atbrīvoties no
negatīvajām domām.
Izveidotos apgalvojumus
var vēlāk sportisti
novietot uz kartiņām sev
ikdienā redzamās vietās,
kas palīdzēt tos atcerēties
un stiprināt
pašpārliecinātību.

1.

Satura
pamatojums

Nr.

Nodarbības saturs

IEVADA-SAGATAVOTĀJA
DAĻA
Teorētiskā pamantojama izklāsts

Dozējums

Org.- metodiskie
norādījumi
Attēls ar shematisku
ievada – sagatavotāja daļas
plānojumu

5min
5min
Dozējums

Org. - metodiskie
norādījumi,
Attēls ar shematisku
galvenās daļas plānojumu

20min

Noskaidrot sportistu
domas un pašsajūtu.

1.
2.

Veiksmes uzskaite un apgalvojumi:
1.Lai palīdzētu sportistiem novirzīt
uzmanību uz viņu panākumiem nevis
neveiksmēm, katram ir jāizveido sava
veiksmes uzskaite. Vadoties pēc
iepriekšējā treniņa un sacensībām
sportists pieraksta trīs lietas, ka viņam
izdevās pareizi un veiksmīgi.
Aizpildot savu “veiksmes žurnālu” –
tas palīdzēs sportistam redzēt visu
savu izpildījumu, gan labo, gan slikto
un nodrošinās sportistus ar daudz
vairāk materiāliem ticības sev
“būvēšanai”.

10min

Piemēri:
1.Es ierados laikā uz
treniņu!
2.Es biju spējīgs saglabāt
labu formu visa treniņa
laika.
3.Es sasniedzu savu treniņa
mērķi.
Sākumā uzskaitāmā
veiksmes var nebūt tieši
saistītas ar izpildījumu.

2.Sportistiem tiek prasīt uzrakstīt
apgalvojumus par sevi un savām
spējām kalnu slēpošanā. Attīstot
apgalvojumus jāņem vērā pieci
kritēriji:
➢ Būt pozitīvam.
➢ Rakstīt to tagadnes formā.
➢ Tiem
jābūt
īsiem
un
kodolīgiem.
➢ Mēģināt to uzrakstīt skanīgi, lai
būtu viegli atcerēties.
➢ Būt
apzinīgiem,
mēģināt
atcerēties savus apgalvojumus
vismaz vienreiz dienā.

10min

Piemēri:
1.Esmu ātrs un ritmisks
braucot pa kalnu slēpošanas
trasi.
2.Es esmu uzvarētājs.
3.Esmu spēcīgs un gatavs
braucienam.
4.Es ļoti labi zinu, kas man
jādara, lai kļūtu labāks

Dozējums

Org. metodiskie
norādījumi,
Attēls ar shematisku
nobeiguma daļas
plānojumu

NOBEIGUMA DAĻA
Nodarbības rezumējums.
Pārrunas ar audzēkņiem par
izpildītajiem uzdevumiem.
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5min

27. pielikums
NODARBĪBAS PLĀNS. ĪSTERMIŅA MĒRĶU IZVIRZĪŠANA
Satura
pamatojums

Nr.

1.

Satura
pamatojums

Visi mērķi tiek
pierakstīti uz papīra
lapām vai žurnālos.
Mērķiem ir jābūt
reāliem un
attiecināmiem uz
vienu treniņu.
Kopā tiek noteiktas
četras līdz piecas
stratēģijas, kas tiek
pierakstītas.
Šķēršļiem ir jābūt
iespējamiem
traucēkļiem.
Sportisti izvērtē, kas
viņiem sanāca, kas nē
un kādēļ, un kas būtu
jādara lietas labā.

Noskaidrot sportistu
domas un pašsajūtu.

5min

Teorētiskā pamantojama izklāsts par
emociju un stresa regulēšanu un tā
nozīmīgumu sportā.

5min
Dozējums

Treniņa mērķa izvirzīšana:

5min

2.Pēc tam tiek izvirzīti vēl trīs mērķi,
kas ir attiecināmi uz psiholoģiskajām
iemaņām (koncentrēšanās, iztēle u.
c.).

5min

3. Tālāk sportisti izvērtē un nosaka
stratēģijas un veicamās darbības
treniņa laikā, kas nepieciešamas, lai
sasniegtu izvirzītos mērķus.

5min

4.Pēc tam sportisti nosaka šķēršļus,
kas varētu viņiem traucēt sasniegt
izvirzītos mērķus.

5min

5.Pēc treniņa sportisti sevi paši
novērtē.

5min
Dozējums

NOBEIGUMA DAĻA
Nodarbības rezumējums.
Pārrunas ar audzēkņiem par
izpildītajiem uzdevumiem.
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Org.- metodiskie
norādījumi
Attēls ar shematisku
ievada – sagatavotāja daļas
plānojumu

Org. - metodiskie
norādījumi,
Attēls ar shematisku
galvenās daļas plānojumu

25min

1.Pirms treniņa sportisti izvirzi sev trīs
fiziskos un/vai tehniskos mērķus
(atkarībā no treniņa veida – uz kalna
vai “sausais” treniņš), ko viņš vēlas
sasniegt treniņa laikā.

Nr.

1.
2.

Dozējums

IEVADA-SAGATAVOTĀJA
DAĻA

Nr.

1.

Satura
pamatojums

Nodarbības saturs

5 min

Org. metodiskie
norādījumi,
Attēls ar shematisku
nobeiguma daļas
plānojumu

28. pielikums
NODARBĪBAS PLĀNS. FIZISKĀS PAŠEFEKTIVITĀTES VEICINĀŠANA (2)
Satura
pamatojums

1.
Satura
pamatojums

Nr.

Apgūtās pamata
garīgās prasmes
sportistiem ir jāprot
pieliet arī uz sniega
treniņos.
Ja ir problēmas ar
laiku, ir tā trūkums,
tad katram sportistam
var jautāt tikai vienu
no šiem jautājumiem,
pirms katra brauciena
mainot tos.
Uzdevuma galvenais
mērķis ir veicināt
sportistu autonomiju
un iedrošināt
sportistus domāt par
sevi un nodrošināt
mentāli un fiziski
sagatavotu stāvokli
pirms katra brauciena
prasot sev šos
jautājumus.
Satura
pamatojums

1.

Noskaidrot sportistu
pašsajūtu un domas.

Nodarbības saturs

Nr.

Dozējums

IEVADA-SAGATAVOTĀJA
DAĻA

5min

Teorētiskā pamantojama izklāsts

5min
Dozējums

Prasmju izmantošana treniņos:

Org.- metodiskie
norādījumi
Attēls ar shematisku
ievada – sagatavotāja daļas
plānojumu

Org. - metodiskie
norādījumi,
Attēls ar shematisku
galvenās daļas plānojumu

20min

1.Sportisti tiek apmācīti integrēt
apgūtās prasmes treniņu darbībā. Lai
saņemtu šos “ieradumus” treneris
pirms katra brauciena kalna augšā
jautā
sportistam
5
galvenos
jautājumus:
➢
➢
➢
➢
➢

Dozējums

Nr.

1.
2.

Piemēri:
būt agresīvam, slēpot “taisnā
līnijā”;
rokas uz priekšu, noslogota
ārējā kāja;
izmantot iztēli, lai domās
izmēģinātu vēlamo darbību;
vai esmu pārāk satraukts vai
relaksēts;
atdot 100% piepūli un
cīnīties līdz galam.

Kāds ir mans šī brauciena
mērķis?
Uz ko man ir jākoncentrējas
šajā braucienā?
Vai es spēju sevi redzēt
paveicot to?
Vai es esmu manā optimālajā
aktivitātes līmenī?
Vai es esmu apņēmies veikt
šo braucienu?

NOBEIGUMA DAĻA
Nodarbības rezumējums.
Pārrunas ar audzēkņiem par
izpildītajiem uzdevumiem.
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5 min

Org. metodiskie
norādījumi,
Attēls ar shematisku
nobeiguma daļas
plānojumu

29. pielikums
NODARBĪBAS PLĀNS. PAŠAPZIŅAS APZINĀŠANA
Satura
pamatojums

Nr.

1.

Satura
pamatojums

Nr.

Pirmais solis, lai
apzinātos savas
spējas un
veicinātu
sportistus domāt
par savu
pašapziņu ir
identificēt savas
spējas un citas
pozitīvas īpašības.
Šī aktivitāte izceļ
katra stiprās
puses. Sportistiem
ir vairāk
jākoncentrējas uz
to ko viņi spēj
izdarīt nevis uz
raizēm par to, ko
nespēj.

1.

Satura
pamatojums

Nr.

Noskaidrot
sportistu
pašsajūtu.

Nodarbības saturs

Dozējums

IEVADA-SAGATAVOTĀJA
DAĻA

3min

Teorētiskā pamantojama izklāsts par
ticību sev un tās nozīmīgumu sportā.

10sek
2min
Dozējums

Savas pašapziņas apzināšanās:

Org.- metodiskie
norādījumi
Attēls ar shematisku
ievada – sagatavotāja daļas
plānojumu

Org. - metodiskie
norādījumi,
Attēls ar shematisku
galvenās daļas plānojumu

20min

1.Sportistiem tiek lūgts pabeigt iesāktos
apgalvojumus par dažādām prasmēm un
īpašībās, izmantojot piemērus gan no sava
sporta veida, gan no savas ikdienas:
➢ Es labi protu kalnu slēpošanā…
➢ Es vēl labāk māku kalnu
slēpošanā…
➢ Mans lielākā priekšrocība kā
sportistam ir…
➢ Esmu lepns, ka es…
➢ Mans lielākā priekšrocība kā
personībai ir…
➢ Es varu palīdzēt saviem komandas
biedriem ar…
➢ Man ir spēks, lai…
➢ Es biju spējīgs izlemt par…
➢ Mani nebaida…
➢ Tagad es spēju izdarīt to…,ko
nespēju izdarīt pagājušo gad.
➢ Es esmu sasniedzis…
➢ Ja es gribu, es spēju…

1.
2.

Dozējums

NOBEIGUMA DAĻA
Nodarbības rezumējums.
Pārrunas ar audzēkņiem par izpildītajiem
uzdevumiem.
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5 min

Org. metodiskie
norādījumi,
Attēls ar shematisku
nobeiguma daļas
plānojumu

30. pielikums
NODARBĪBAS PLĀNS. IZTĒLES SCENĀRIJU VEIDOŠANA
Satura
pamatojums

Nr.

1.

Satura
pamatojums

Nodarbības saturs

IEVADA-SAGATAVOTĀJA
DAĻA

5min

Teorētiskā pamatojuma izklāsts
par iztēli un tā nozīmīgumu
sportā.

5min
Dozējums

Nr.

GALVENĀ DAĻA
1.
Galvenais uzdevums šim
vingrinājumam ir
aprakstīt kustību tehniku.
Ir jāraksturo sīkumaini
viens brauciens.
Ir intensīvi jādomā par
savu sporta tehniku.
Tiek salīdzināt video
materiāls no iepriekšējā
treniņa.

Satura
pamatojums

Noskaidrot sportistu
domas un pašsajūtu.

Org.- metodiskie
norādījumi
Attēls ar shematisku
ievada – sagatavotāja daļas
plānojumu

Org. - metodiskie
norādījumi,
Attēls ar shematisku
galvenās daļas plānojumu

30min

Izveidot scenāriju un salīdzināt
to ar video:
1. Sportistam ir jāuzraksta uz
papīra precīzs viena brauciena
situācijas apraksts, ko viņi dara
kalnu slēpošanas treniņā. Visam
uzrakstītajam jābūt no “ES”
perspektīva (piemēram: Es stāvu
uz pie starta vietas un
koncentrējos situācijai. Tad…).
Rakstītajam ir jābūt formulēt
tagadnes formā, tam jābūt
pozitīvam ( bez vārda “nē”), ar
pēc iespējas vairāk detaļām.

20min

2. Nākošajā solī sportists kopā ar
treneri aplūko video un piefiksē
lietas, kas atšķīrās no rakstītā.

10min

Video materiālam ir jābūt
iepriekš sagatavotam.

Dozējums

Org. metodiskie
norādījumi,
Attēls ar shematisku
nobeiguma daļas
plānojumu

Nr.

1.
2.

Dozējums

NOBEIGUMA DAĻA
Nodarbības rezumējums.
Pārrunas ar audzēkņiem par
izpildītajiem uzdevumiem.

202

5 min

31. pielikums
NODARBĪBAS PLĀNS. TRASES VEIKŠANA IZTĒLĒ
Satura
pamatojums

Nr.

1.

Satura
pamatojums

Nodarbības saturs

IEVADA-SAGATAVOTĀJA
DAĻA

5min

Teorētiskā pamatojuma izklāsts
par iztēli un tā nozīmīgumu
sportā.

5min
Dozējums

Nr.

GALVENĀ DAĻA
Pirms tehniskā
slēpošanas treniņa
uzsākšanas sportisti veic
trases apskati. Treniņa
ietvaros trase tiek veikta
arī ar laika kontroli.
Ir jāatsauc atmiņā
iepriekš veiktā trase.
Jābūt precīziem
zīmējumos, jāatceras
pirmo un pēdējo vārtu
krāsa, precīzas vārtu
kombinācijas un to
izvietojums, kā arī vārtu
skaits trasē.
Gan uzzīmētajai trasei,
gan mentālo braucienu
laikiem vajadzētu būt
maksimāli tuviem
reālajam rezultātam.

Satura
pamatojums

Noskaidrot sportistu
domas un pašsajūtu

1.

Dozējums

Trases vizualizācija:

Org.- metodiskie
norādījumi
Attēls ar shematisku
ievada – sagatavotāja daļas
plānojumu

Org. - metodiskie
norādījumi,
Attēls ar shematisku
galvenās daļas plānojumu

20min
15min

1.Pēc treniņa beigām sportistiem
tiek iedalītas baltas lapas uz
kurām ir pēc iespējas precīzāk
jāuzzīmē treniņā brauktā trase.
2. Pēc trase uzzīmēšanas sportisti
veic mentālos braucienus par
uzzīmēto trasi ar laika kontroli.

3min

3. Pēc tam zīmējumi tiek
salīdzināti ar reālo trases shēmu
un arī laika braucieni tiek
salīdzināti.

2min

Dozējums

Nr.

1.
2.

NOBEIGUMA DAĻA
Nodarbības rezumējums.
Pārrunas ar audzēkņiem par
izpildītajiem uzdevumiem.

203

5 min

Org. metodiskie
norādījumi,
Attēls ar shematisku
nobeiguma daļas
plānojumu

32. pielikums
KALNU SLĒPOTĀJU FIZISKĀS PAŠEFEKTIVITĀTES UN IZTĒLES SPĒJU
RĀDĪTĀJU KOPSAVILKUMS
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33. pielikums
KALNU SLĒPOTĀJU FIZISKĀS PAŠEFEKTIVITĀTES UN IZTĒLES SPĒJU
MIJSAKARĪBAS IZVĒRTĒŠANAS REZULTĀTI
Aprakstošās statistikas rādītāji:
Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Fiziskā_pašefektivitāte_pirms

7

7,1371

,64897

6,28

7,94

Uz_treniņu_darbību_pimrs

7

5,4571

,86189

4,00

6,60

Uz_sacensību_darbību_pirms

7

4,8000

,80623

4,00

6,00

Uz_mērķi_pirms

7

5,4429

1,06436

4,00

7,00

Uz_emocijām_pirms

7

5,9857

,71281

4,60

7,00

Uz_kompetenci_pirms

7

5,2000

,51316

4,60

6,00

Fiziskā_pašefektivitāte_pēc

7

8,2143

,69912

7,00

9,06

Uz_treniņu_darbību_pēc

7

6,0714

,65502

5,00

7,00

Uz_sacensību_darbību_pēc

7

5,7857

,97370

4,00

7,00

Uz_mērķi_pēc

7

6,1714

,78891

5,00

7,00

Uz_emocijām_pēc

7

6,2571

,63733

5,00

7,00

Uz_kompetenci_pēc

7

6,1000

,61644

5,30

7,00

Datu atbilstības normālajam sadalījumam pārbaude:
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
Fiziskā_pašefektivitāte_pirms

,220

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

7

,200*

,913

7

,414

,939

7

,634

Fiziskā_pašefektivitāte_pēc

,218

7

,200*

Uz_treniņu_darbību_pirms

,164

7

,200*

,956

7

,784

Uz_treniņu_darbību_pēc

,171

7

,200*

,984

7

,977

Uz_sacensību_darbību_pirms

,268

7

,138

,853

7

,130

Uz_sacensību_darbību_pēc

,166

7

,200*

,946

7

,693

Uz_mērķi_pimrs

,156

7

,200*

,964

7

,854

Uz_mērķi_pēc

,151

7

,200*

,913

7

,414

Uz_emocijām_pirms

,365

7

,005

,825

7

,072

Uz_emocijām_pēc

,241

7

,200*

,887

7

,260

Uz_kompetenci_pimrs

,165

7

,200*

,938

7

,625

Uz_kompetenci_pēc

,220

7

,200*

,936

7

,606

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction
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33. pielikuma turpinājums
Vilkoksona ranga tests:
Ranks
N

Mean Rank

Sum of Ranks

Fiziskā_pašefektivitāte_pēc - Negative Ranks

0a

,00

,00

Fiziskā_pašefektivitāte_pirm

Positive Ranks

7b

4,00

28,00

s

Ties

0c

Total

7

Uz_treniņu_darbību_pēc -

Negative Ranks

1d

2,50

2,50

Uz_treniņu_darbību_pimrs

Positive Ranks

6e

4,25

25,50

Ties

0f

Total

7

Uz_sacensību_darbību_pēc

Negative Ranks

0g

,00

,00

-

Positive Ranks

5h

3,00

15,00

Uz_sacensību_darbību_pirm Ties

2i

s

Total

7

Uz_mērķi_pēc -

Negative Ranks

0j

,00

,00

Uz_mērķi_pirms

Positive Ranks

6k

3,50

21,00

Ties

1l

Total

7

Uz_emocijām_pēc -

Negative Ranks

0m

,00

,00

Uz_emocijām_pirms

Positive Ranks

5n

3,00

15,00

Ties

2o

Total

7

Uz_kompetenci_pēc -

Negative Ranks

0p

,00

,00

Uz_kompetenci_pirms

Positive Ranks

7q

4,00

28,00

Ties

0r

Total

7
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33.pielikuma turpināuma
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33. pielikuma turpinājums
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34. pielikums
KALNU SLĒPOTĀJU KONTROLTRENIŅU REZULTĀTU KOPSAVILKUMS
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35. pielikums
KONTROLTRENIŅU REZULTĀTU DINAMIKAS IZMAIŅU IZVĒRTĒJUMS
Aprakstošās statistikas rādītāji:
Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Kontroltreniņš_1

7

,3957

,37130

-,03

,87

Kontroltreniņš_2

7

,1314

,27577

-,10

,60

Datu atbilstības normālajam sadalījumam pārbaude:
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
Kontroltreniņš_1
Kontroltreniņš_2

df

,260
,218

Shapiro-Wilk
Sig.

Statistic

df

Sig.

7

,169

,856

7

,139

7

,200*

,854

7

,133

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Vilkoksona ranga tests:
Ranks
N
Kontroltreniņš_2 Kontroltreniņš_1

Mean Rank

Sum of Ranks

Negative Ranks

6a

4,00

24,00

Positive Ranks

1b

4,00

4,00

Ties

0c

Total

7
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36. pielikums
AHA TESTA PROTOKOLI
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36. pielikuma turpinājums
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36. pielikuma turpinājums
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36. pielikuma turpinājums
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36. pielikuma turpinājums
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36. pielikuma turpinājums
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36. pielikuma turpinājums

217

36. pielikuma turpinājums
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36. pielikums turpinājums
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36. pielikuma turpinājums

220

36. pielikuma turpinājums
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36. pielikuma turpinājums
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36. pielikuma turpinājums
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36. pielikuma turpinājums
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36. pielikuma turpinājums
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36. pielikuma turpinājums
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36. pielikuma turpinājums
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37. pielikums
3D TESTA PROTOKOLI
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37. pielikuma turpinājums
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37. pielikuma turpinājums
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37. pielikuma turpinājums
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38. pielikums
IZTĒLES UN AR TO SAISTĪTO PSIHOLOĢISKO PRASMJU TEORĒTISKAIS
IZKLĀSTS SPORTISTIEM
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38. pielikuma turpinājums
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38. pielikuma turpinājums
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38. pielikuma turpinājums
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38. pielikuma turpinājums
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38. pielikuma turpinājums
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38. pielikuma turpinājums
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38. pielikuma turpinājums
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38. pielikuma turpinājums
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38. pielikuma turpinājums
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38. pielikuma turpinājums
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39. pielikums
IZTĒLES TRENIŅŠ KALNU SLĒPOTĀJIEM
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39. pielikuma turpinājums
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39. pielikuma turpinājums
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39. pielikuma turpinājums
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39. pielikuma turpinājums
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40. pielikums
ĒTIKAS KOMISIJAS ATZINUMS
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