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16. Osobowość piłkarzy nożnych klubu Hertha BSC Berlin  
      Personality footballers of the club Hertha BSC Berlin   
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(1) Katedra Teorii i Metodyki Sportu, Wydział WFSiR, AWF Poznań  
(2) Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej, Wydział WFSiR, AWF Poznań  
(3) Katedra Sportów Indywidualnych, Wydział WFSiR AWF Poznań  

Słowa kluczowe: psychologia, piłka nożna, proces treningowy   

Streszczenie  

Piłka nożna jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin na świecie, zasady i reguły gry 

są dość powszechne i względnie proste. Natomiast czynników warunkujących skuteczność gry 

zawodnika czy całego zespołu jest bardzo wiele. W niniejszej pracy podjęto próbę opisania 

osobowości zawodników piłki nożnej. Podmiot badań stanowią młodzi piłkarze (U-17) 

niemieckiego klubu Hertha BSC Berlin. Badania przeprowadzono w grupie 15 zawodników  w 

Berlinie.  

Badania ankietowe kwestionariuszem NEO-FFI wykazały, że piłkarze drużyny 

młodzieżowej Herthy Berlin charakteryzowali się niższym poziom neurotyzmu na tle populacji 

ogólnej, podobnym poziomem ekstrawersji i otwartości na doświadczenia oraz wyższym 

poziomem ugodowości i sumienności w porównaniu z osobami z populacji ogólnej  

  

1.Wstęp  

  

Proces treningowy w klubie piłkarskim wymaga ze strony sztabu szkoleniowego 

elastyczności i właściwego poznania zawodników. Zbudowanie właściwej atmosfery  w 

drużynie jest niezbędnym czynnikiem pozwalającym na odnoszenie sukcesów. W sytuacjach 

trudnych, np. kiedy mamy do czynienia z piłkarzami pochodzącymi z różnych środowisk, 

niezbędne jest poznanie kultury i osobowości zawodników. Efektywność procesu 

treningowego wymaga poznanie zawodników w kontekście przygotowania motorycznego, 

technicznego oraz przygotowania psychicznego.   

Pomimo podobieństwa ludzi pod względem struktury mózgu czy też mechanizmów 

percepcji i zapamiętywania występują ogromne różnice w sposobie myślenia, odczuwania oraz 

zachowywania się w różnych sytuacjach. Takie indywidualne różnice są przedmiotem 

zainteresowania psychologii osobowości (Jarvis, 2003). U jej podłoża leżą badania poruszające 

problematykę osobowościowych uwarunkowań aktywności oparte na analizie czynnikowej. 

Stąd też wydaje się zasadne scharakteryzowanie tego zagadnienia w pierwszej kolejności.  

Strelau (2000) ukazuje osobowość jako zespół względnie stałych cech (właściwości, 

czynników, stylów) psychicznych jednostki, modelujących się w toku interakcji z otoczeniem 

społecznym, decydujący o stałości i między sytuacyjnej spójności zachowań. Osobowość jest 

również definiowana jako podmiotowa wewnętrzna organizacja mechanizmów poznawczych, 

motywacyjnych i emocjonalnych, którą kontroluje dobór celów i działania jako wyraz 

ustosunkowania się do świata. Inaczej osobowość jest obrazem samego siebie, wyrazem 

potrzeb, postaw i przekonań decydujących o poczuciu własnej tożsamości. Natomiast Pervin 

(2002) ujmuje osobowość jako reprezentację tych cech człowieka, które odpowiadają za spójne 

wzorce zachowania. Uważa on, że wpływ na reakcję w danej sytuacji mają cztery czynniki: 

wolna wola, geny, charakter sytuacji w jakiej się znaleźliśmy oraz posiadane doświadczenia. 

Każdy z tych czynników został zaznaczony w jednej lub kilku teoriach osobowości. Teoria 

społecznego uczenia się postrzega osobowość jako rezultat wcześniejszych doświadczeń 

kształtowanych w wyniku społecznej interakcji. Rola genetyki w kształtowaniu osobowości 

uwydatniona została w teorii cech osobowości. Teorie interakcyjne i sytuacyjne koncentrują 
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się na kształtowaniu osobowości w określonych sytuacjach i w mniejszym stopniu opisują 

sposób funkcjonowania jednostki. Zarówno teorie cech, społecznego uczenia się, sytuacyjne  i 

interakcyjne są próbami uchwycenia całej natury osobowości ludzkiej. Na pojedynczym 

aspekcie osobowości skupiają się teorie wąsko zakresowe. Kwestią wolnej woli, czyli sposobu 

myślenia i odczuwania nie zajmuje się żaden z dominujących poglądów osobowości ze 

względu na jej kontrowersyjność . Podobnie Nutin (1968) ujmuje osobowość jako pewną całość 

psychicznej organizacji i utożsamia ją z centralnym systemem regulacji zachowań, względnie 

stałymi predyspozycjami funkcjonowania w określony sposób. Hans Jurgen Eysenck poszerza 

definiowanie osobowości o cechy charakteru, temperamentu, intelektu  i właściwości 

fizycznych, które determinują specyficzne sposoby przystosowania się człowieka do otoczenia 

(za - Basiaga–Pasternak i Łysak, 2005).   

W 1992 r. badacz McCrae sformułował hipotezę, że Pięcioczynnikowy Model  

Osobowości w trafny sposób odzwierciedla strukturę osobowości. Model ten zwany również 

Wielką Piątką ujmuje osobowość w pięciu czynnikach: neurotyzm, ekstrawersja, sumienność, 

ugodowość oraz otwartość na doświadczenia, jednocześnie autor jest zwolennikiem 

kwestionariuszowej metody badania osobowości (za - Pervin, 2002).  

Osobowość pełni istotną rolę przy podejmowaniu aktywności fizycznej. Według 

Walczak i Tomczaka (2011) najważniejszymi motywami jej podejmowania jest doświadczanie 

stymulacji oraz doskonalenie umiejętności. Silna potrzeba przeżywania intensywnych wrażeń 

oraz poczucie wzrostu posiadanych umiejętności są decydującymi czynnikami uczestnictwa 

np. w aktywności sportowej. Wykazano, że istotne znaczenie do osiągnięcia satysfakcji  z 

aktywności fizycznej mają wyznaczniki motywacji wewnętrznej oraz potrzeby psychologiczne 

takie jak kompetencja, autonomia. Ma to również wpływ na osiągnięcie poczucia radości i 

jakości życia. Stwierdzono również istotny związek między stopniem zaspokajania potrzeb, 

czynnikami motywacyjnymi a ogólnym poczuciem jakości i radości życia.  

W grach zespołowych najbardziej pożądanym typem osobowości wydaje się być 

ambiwersja ze skłonnością do ekstrawersji (Stronczyński, 1988). Piłka nożna jest dyscypliną 

bardzo popularną, zasady i reguły gry są dość jasne i względnie proste. Natomiast czynników 

warunkujących efektywność gry zawodnika, formacji czy całego zespołu jest bardzo wiele. 

Stąd, między innymi wynika konieczność znajomości roli przygotowania technicznego, 

taktycznego, motorycznego oraz przygotowania psychicznego. Ze względu na indywidualizm 

osobowości i niepowtarzalność charakterologiczną piłkarzy w niniejszej pracy podjęto próbę 

opisania tychże właściwości. Podmiot badań stanowią młodzi piłkarze (U-17) niemieckiego 

klubu Hertha BSC Berlin.  

W świetle powyższych rozważań celem pracy jest ocena poziomu cech osobowości  w 

ujęciu „Wielkiej Piątki” wśród zawodników klubu Hertha BSC Berlin. Dokonano porównania 

średnich wartości poziomu piłkarzy niemieckich z poziomem osób z populacji ogólnej. W celu 

weryfikacji założeń pracy sformułowano następujące hipotezy badawcze:  

Badani młodzi piłkarze Herthy BSC Berlin:  

• charakteryzują się niższym poziomem neurotyzmu w porównaniu do populacji ogólnej  

• charakteryzują się podobnym poziomem ekstrawersji w porównaniu do populacji ogólnej  

• przejawiają podobny poziom otwartości na doświadczenia w porównaniu do populacji 

ogólnej  

• charakteryzują się istotnie wyższym poziom ugodowości w porównaniu z osobami  z 

populacji ogólnej  

• charakteryzują się wyższym poziomem sumienności w porównaniu z osobami z populacji 

ogólnej.  
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2. Materiał i Metody   

  

Środowisko badawcze: w celu weryfikacji hipotez dokonano analizy wyników badań 

ankietowych przeprowadzonych w grupie 15 zawodników reprezentujących drużynę Herthy 

Berlin do lat siedemnastu. Zawodnicy podczas badania byli w wieku 17 lat (SD+- 1 rok). 

Badani prezentowali najwyższy poziom sportowy w tej kategorii wieku, o czym świadczy 

udział w rozgrywkach Bundesligi Junior, najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech  w 

kategorii U-17, które są odpowiednikiem kategorii juniora młodszego w Polsce. Badania 

przeprowadzono w miesiącu wrześniu 2015 roku w Berlinie.  

Hertha BSC Berlin - niemiecki klub piłkarski powstał w 1892 roku jako BFC Hertha 

92. Ośrodek sportowy znajduje się na terenie ośrodka olimpijskiego z 1936 roku. W odległości 

800 metrów od ośrodka znajduje się stadion olimpijski, mogący pomieścić 80 000 widzów, na 

którym swoje mecze rozgrywa pierwsza drużyna. Następnie w latach dwudziestych przez 

połączenie z innym klubem Berliner Sport Club zmieniono nazwę na Hertha BSC Berlin, która 

obowiązuje do dnia dzisiejszego. Struktury klubu składają się z profesjonalnej drużyny 

seniorów, występującej w najwyższej klasie rozgrywkowej oraz Fussball Akademie (Akademii 

piłkarskiej). W akademii funkcjonuje 11 drużyn młodzieżowych, od U9 do U 23. Priorytet 

stanowi odpowiednia edukacja sportowa oparta o precyzyjny system selekcji i naboru młodych 

piłkarzy. Celem nadrzędnym akademii jest wyselekcjonowanie, przygotowanie  i 

wprowadzenie młodych zawodników do kadry pierwszego zespołu. Kadra trenerska składa się 

z 30 trenerów pracujących z grupami młodzieżowymi, mających do dyspozycji opieką 

lekarską, psychologiczną, skautingową. Łącznie w Akademii zatrudnionych jest około 60 

pracowników zaangażowanych w proces szkoleniowy.   

W Akademii piłkarskiej klubu Hertha BSC Berlin trenuje około 240 zawodników. 

Zgodnie ze standardami wprowadzonymi przez DFB (Niemiecki Związek Piłki Nożnej),  w 

środy raz w tygodniu odbywa się trening ,,Top Talent” prowadzony dla najzdolniejszych 

adeptów akademii przez sztab szkoleniowy Bundesligi. W ostatnich latach do rozgrywek 

Bundesligi na najwyższym szczeblu zostało wprowadzonych 52 zawodników. Największymi 

sukcesami klubu jest mistrzostwo Niemiec w 1930 i 1931 roku oraz zdobycie Pucharu Intertoto 

w 2006 roku.   

  

Materiał  

Materiał badawczy stanowią wyniki badań przeprowadzonych metodą sondażu 

diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowej. Do określenia osobowości badanych 

piłkarzy zastosowano kwestionariusz NEO-FFI w niemieckiej adaptacji Satowa z 2012 roku 

po uprzednim uzyskaniu zgody Niemieckiego Twoarzystwa Psychologicznego. Zawarte  w 

kwestionariuszu stwierdzenia miały charakter zamknięty z 4-stopniową skalą (od 

„zdecydowanie nie’’ do „zdecydowanie tak’’) w jakim stopniu dane zdanie ich dotyczy. 

Kwestionariusz osobowości NEO-FFI (Costa i McCrae 1992), zawiera podstawowe dane  o 

badanych osobach: nazwisko imię, datę urodzenia, wykształcenie oraz zawód. Kwestionariusz 

składa się z 72 twierdzeń. Twierdzenia dotyczyły pięciu czynników (wymiarów) takich jak: 

ekstrawersja, neurotyzm, otwartość na doświadczenia, ugodowość  i sumienność. Wyniki 1-4 

interpretuje się jako niskie, wyniki 5-6 interpretuje się jako wyniki średnie, natomiast 7- 10 

oznaczają wysoki poziom. Średnia dla populacji ogólnej na skali stenowej wynosi 5,5, a 

odchylenie standardowe (SD=1).   

Sportowcy z małą neurotycznością są spokojni, zrelaksowani, emocjonalnie stabilni  i 

zdolni do zmagania się ze stresem bez doświadczania napięć, rozdrażnienia i obaw. Osoby 

ekstrawertywne są pełne wigoru i życiowo aktywne, wykazują pogodny nastrój i optymizm 

życiowy. Ekstrawertycy potrzebują większego pobudzenia, lęk w ich przypadku może 

stymulować do działania (Kuczek, 2002). Osoby o niskiej otwartości na doświadczenia mają 

pragmatyczne zainteresowania, cenią sobie tradycyjne wartości i preferują uznane społecznie 
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sposoby działania. Osoby o dużym nasileniu sumienności są zmotywowane do działania, 

wykazują się silną wolą i są wytrwałe w dążeniu do wyznaczanych celów. Ponadto 

charakteryzują się punktualnością, rzetelnością i rozwagą w działaniu.   

  

Metody analizy statystycznej  

W celu przygotowania wyników do przeprowadzenia analizy posłużono się 

podstawowymi metodami statystycznymi (Statistica 10). Dokonano podstawowych 

charakterystyk opisowych (średnia, min., max., odchylenie standardowe). Celem porównania 

wartości średnich cech zawodników z wartościami średnimi populacji zastosowano test 

parametryczny t studenta dla jednej próby.   

  

3. Wyniki  

  

Analizę przeprowadzono na podstawie koncepcji odnoszącej sie do modelu 

osobowości Wielkiej Piątki, która ocenia pięć cech osobowościowych. W celu weryfikacji 

postawionych hipotez badawczych przeprowadzono analizę statystyczną testem 

parametrycznym t-Studenta dla jednej próby. Wyniki analizy zostały przedstawione w tabeli 1. 

Odnosząc się do trzech zmiennych (neurotyzmu, ugodowości i sumienności) można stwierdzić, 

że poziom cech osobowości jest istotnie różny od populacji ogólnej. Natomiast w wymiarze 

ekstrawersji i otwartości na doświadczenia stwierdzono, że badani piłkarze nie różnią się od 

populacji ogólnej.  

  

Tab. 1 Porównanie poziomu cech osobowości piłkarzy Herthy Berlin U 17 z wartością średnią 

populacji ogólnej (średnia arytmetyczna w skali stenowej M=5,5).  

  

Zmienna  Osobowość piłkarzy Hertha BSC Berlin     

Średnia  Odch.st.  Ważnych  Bł. std.  Odniesienie  

Stała  

T  df  p  

NEU  3,73  1,10  15  0,28  5,500000  -6,22  14  0,00002  

EKS  5,13  1,24  15  0,32  5,500000  -1,14  14  0,27351  

OTW  4,73  1,62  15  0,42  5,500000  -1,83  14  0,08891  

UGD  4,27  1,71  15  0,44  5,500000  -2,79  14  0,01436  

SUM  6,47  1,64  15  0,42  5,500000  2,28  14  0,03875  

  

Profil cech osobowości przedstawiono w odniesieniu do średniej populacji 

przedstawionej w skali stenowej, która jest skalą 10 punktową. Sportowcy charakteryzowali 

się istotnie niższym poziomem neurotyczności (t= -6,22; df=14; p<0,05 ) w porównaniu z 

osobami z populacji ogólnej. Ponadto zawodnicy Herthy Berlin charakteryzowali się istotnie 

niższym poziomem ugodowości (t= -2,79; df=14; p<0,05). W wymiarze sumienności 

zawodnicy reprezentujący drużynę niemiecką charakteryzowali się istotnie wyższym 

poziomem (t= 2,28; df=14; p<0,05 ). Natomiast w aspekcie ekstrawersji (t= -1,14; df=14; 

p<0,05) i otwartości na doświadczenia (t= -1,83; df=14; p<0,05) występujące różnice nie były 

istotne statystycznie.   
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4. Dyskusja  

  

W sporcie wyczynowym rola specyfiki osobowości sportowców jest bezdyskusyjna. 

Elementów mających wpływ na sukces sportowy jest wiele. Zakładając wyrównany poziom 

zdolności motorycznych czy techniczno-taktycznych piłkarzy można przypuszczać, że 

istotnym czynnikiem mającym wpływ na wynik sportowy może być przygotowanie 

psychiczne. Wielu selekcjonerów, trenerów oraz badaczy zwraca uwagę na ten element 

struktury rzeczowej procesu szkolenia sportowego jako mający wpływ na wynik sportowy 

(Kalinowski i Karpowicz 2015).   

Pierwsza z postawionych hipotez: Zawodnicy Hertha BSC Berlin charakteryzują się 

niższym poziomem neurotyzmu w porównaniu do populacji ogólnej została zweryfikowana 

pozytywnie.  

Badania wykazały, że poziom neurotyczności wśród badanych jest istotnie niski, co 

wskazuje na zrównoważenie, stabilność emocjonalną oraz zdolność do zmagania się ze stresem 

bez doświadczania napięć. Wyniki te są zbliżone do wyników sportowców jakie wykazali 

Marks i in. (2012), twierdząc, że osoby trenujące w narodowej kadrze bobsleja cechują się 

niskim poziomem neurotyczności. Badania przeprowadzone przez Kowal (2011) wśród 

tancerzy sportowych tańca towarzyskiego dowodzą, że wraz z wiekiem poziom neurotyczności 

zmniejsza się. Niski poziom neurotyczności sprzyja profesjonalnemu uprawianiu sportu. 

Zawodnicy powinni charakteryzować się opanowaniem i spokojem, ponieważ ma to 

pozytywny wpływ na drużynę (Basiaga-Pasternak i Palczewski 2009).  

Druga i trzecia z postawionych hipotez: Piłkarze Herthy BSC Berlin charakteryzują 

się podobnym poziomem ekstrawersji w porównaniu do populacji ogólnej oraz przejawiają 

podobny poziom otwartości na doświadczenia w porównaniu do populacji ogólnej także 

zweryfikowano pozytywnie.  

Można przypuszczać, iż jest to dobry prognostyk, ponieważ osoby o niskiej otwartości 

na doświadczenia preferują uznane społecznie sposoby działania, ceniąc sobie tradycyjne 

wartości i w działalności zawodnika takowe zachowania mogłyby być niepożądane. Badania 

piłkarzy i tenisistów stołowych Derbisa i Jędrek (2010) wskazują, że piłkarze mają wyższy 

poziom otwartości na doświadczenie, neurotyczności i sumienności niż ich rówieśnicy 

uprawiający tenis stołowy. Nie podają oni natomiast jaka siła tych właściwości powinna 

występować u sportowców. W związku z tym istnieje duża potrzeba prowadzenia, ale również 

powtarzania badań.  

Analiza wyników w zakresie ekstrawertyzmu kształtuje się na poziomie podobnym  w 

porównaniu z osobami z populacji ogólnej. Według Eysneck‘a (1984) osoby z dużym 

poziomem ekstrawertyzmu interesują się sportem. Sanocki (1980) uważa, że ekstrawertycy 

działają bez zastanowienia, bywają impulsywni i są pobudzani przez otoczenie. Wyniki badań 

przeprowadzone na zawodnikach Herthy Berlin nie potwierdzają tych hipotez. Derbis i Jędrek 

(2010) twierdzą, że profil osobowości nie jest przydatny w przewidywaniu wyniku końcowego 

podejmowanej aktywności. Falsyfikacja tych założeń mogłaby okazać się postępowa  w 

rozwoju treningu sportowców.   

Również hipotezy Zawodnicy klubu niemieckiego charakteryzują się istotnie 

wyższym poziom ugodowości w porównaniu z osobami z populacji ogólnej oraz 

charakteryzowali się wyższym poziomem sumienności w porównaniu z osobami z populacji 

ogólnej uzyskały pozytywną weryfikację.   

Jak wynika z badań Kowal (2011) warto ukazywać różnice osobowości  i 

wykorzystywać zdobytą wiedzę, w celu zwiększenia efektywności treningów. Wyniki badań w 

wymiarze sumienności na poziomie średnim na skali stenowej (x=6,52) osiągnęły również 

reprezentantki Polski w piłce nożnej (Turosz 2002). Wyższe wartości czynnika sumienności 

mogą być dobrym prognostykiem uzyskania wysokiego wyniku sportowego. Badania 

przeprowadzone kwestionariuszem NEO-FFI w adaptacji Satowa z 2012 roku ukazują różnice 
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poziomu cech osobowości zawodników klub Hertha Berlin U 17 i populacji ogólnej, natomiast 

nie określają wpływu natężenia czynników osobowości w sporcie. Można zatem przyjąć, iż 

niniejsze badania mogą być określającą stan wyjściowy w perspektywie kolejnych badań na 

kolejnych etapach edukacji sportowej.   

  

 

5. Wnioski  

  

Badania ankietowe kwestionariuszem NEO-FFI wykazały, że zawodnicy zespołu 

młodzieżowego Herthy Berlin:  

• charakteryzowali się niższym poziom neurotyzmu na tle populacji ogólnej  

• charakteryzowali się podobnym poziomem ekstrawersji   

• przejawiali podobny poziom otwartości na doświadczenia  

• charakteryzowali się istotnie wyższym poziomem ugodowości w porównaniu   

• charakteryzowali się wyższym poziomem sumienności w porównaniu z osobami  z 

populacji ogólnej.  
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