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PROMOCIJAS DARBA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

 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). 

 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 
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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 būtiski palīdzētu 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. 
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Pētījuma priekšmets: sportistu iztēles spēju, fiziskās pašefektivitātes pilnveides 

un sportisko sasniegumu izaugsmes rādītāji.  

 

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. 
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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, Nederhofs, 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).  

• 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; 
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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, Cheour, 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, Buccino, 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 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:  
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• “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 iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes 

pilnveides modelis sasniegumu izaugsmei sportā ir izmantojams dažādos sporta 

veidos, lai veicinātu sportistu sasniegumus. Modeļa saturs ir aprobēts kalnu 
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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 

 

 Promocijas darba ievadā ir pamatota pētnieciskā darba aktualitāte un 

problēma, un formulētas zinātniskās kategorijas, norādot pētījuma zinātnisko 

novitāti, teorētisko un praktisko nozīmi, pētījuma teorētiski metodoloģisko 

pamatojumu, izvirzītās aizstāvēšanai tēzes un noteiktās pētījuma robežas. 

Pētījuma teorētisko daļu veido trīs apakšnodaļas.  

 Promocijas darba teorētiskās daļas pirmajā apakšnodaļā “1.1. Iztēles 

koncepta teorētiskais raksturojums un tās nozīme sportā” tiek veikta iztēles 

un iztēles spēju analīze. Izklāstīta vispārējās iztēles un vadītās iztēles būtība un to 

nozīmīgums sportā dažādos teorētiskajos kontekstos, kā arī analizēti iztēles 

veicinošie komponenti, dažādu autoru skatījumā. Nodaļā apskatītās teorijas un 

modeļi skaidro kognitīvos un psiholoģiskos komponentus, kas ir būtiskas iztēles 

sastāvdaļas. Pirmo apakšnodaļu secīgi veido trīs apakšnodaļas.  

 Iztēle sportistu psiholoģiskajā sagatavošanā ieņem ļoti būtisku lomu. To 

sportā var izmantot gan kā līdzekli, gan kā metodi, lai uzlabotu dažādus sportista 

izpildījuma aspektus. Tādi termini kā iztēle, vadītā iztēle, mentālā iztēle, 

vizualizācija un mentālais treniņš pētnieku, sporta psihologu, treneru un sportistu 

vidū tiek izmatoti kā sinonīmi, lai aprakstītu spēcīgu mentālo treniņu tehniku. 

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. 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.  

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 (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.  

 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.  
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 Promocijas darba teorētiskās daļas otrajā apakšnodaļā “1.2. Fiziskās 

pašefektivitātes koncepta raksturojums un tās nozīme sportā” tiek veikta 

izpēte un analīze par fiziskās pašefektivitātes būtību un tās nozīmīgumu sportā 

dažādu autoru skatījumā.  

 Fizisko pašefektivitāti raksturo sportista pārliecība par savām spējām 

izpildīt konkrētus uzdevumus. Kalnu slēpošanā 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. 

 Sportistiem, kam piemīt augsta 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. 

 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.  Zinātniskajā literatūrā, kā arī iepriekš 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. 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. 

 Promocijas darba teorētiskās daļas trešajā apakšnodaļā “1.3. Sportistu 

iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides zinātniskais pamatojums 

sportistu psiholoģiskajā sagatavošanā” tiek apskatīta iztēles pilnveidošanas 

iespējas sportā sasniegumu paaugstināšanai un iztēles spēju un fiziskās 

pašefektivitātes novērtēšanas iespējas sporta psiholoģijā – pasaulē plaši izmantotā 

aptauja iztēles spēju noteikšanai sportā un veikta pētījumu analīze par iztēli un 

iztēles spējām sportā, kā arī tiek izpētīta Vīnes testu sistēmas pielietošanas 

iespējas sportā un veikta pētījumu analīze par kognitīvajiem rādītājiem sportā, kā 

arī tiek analizēta telpiskās spējas iztēles kontekstā, attieksme pret darbu un tās 

komponenti (lēmumu pieņemšana, impulsivitāte pret refleksivitāti, aspirācijas 

līmenis, vilšanās tolerance) fiziskās pašefektivitātes kontekstā. Šo apakšnodaļu 

veido secīgi divas apakšnodaļas.  
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 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 pašefektivitāti. 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 sasniegumu 

paaugstināšanai, kā arī iztēles un fiziskās pašefektivitātes noteikšanas un 

mērīšanas iespējas sportā. 

 Iztēle ir prasme, un kā visas citas prasmes sportā, tā ir jātrenē un jāattīsta. 

Lai iztēlei būtu pozitīva ietekme uz sportista veiktspējām, tai ir jābūt organizētai 

un tā ir atkārtoti jātrenē.  Sportistiem ir jāspēj efektīvi izmantot iztēli un tās spēju 

izpausmes veidus, lai gūtu pilnīgu un efektīvu rezultātu no psiholoģisko prasmju 

pilnveidošanas. Sporta zinātnē ir plaši pētīta iztēles ietekme uz sportistu 

veiktspējām, bet daudz mazāk ir veikti pētījumi, kuros tiek aprakstīts, kā 

pilnveidot sportistu psiholoģiskās prasmes un iztēli. Ir svarīgi atzīmēt, ka tās 

neaizstāj fizisko praksi un treniņus. 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. 

 Sportistu iztēles spēju aptauja (Sport Imagery Ability Questionnaire; 

Williams, Cumming, 2011) ir visplašāk izmantotais un visaugstāk novērtētais 

iztēles mērīšanas instruments zinātnieku, pētnieku, sporta psihologu, treneru un 

citu sportam pietuvināto personu vidū. Pielietojot šo 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 
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instruments, lai papildinātu pētījumos iegūtos rezultātus un gūtu vēl vienu 

apstiprinājumu.  

 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. 

 Izlēmība (lēmumu pieņemšana), aspirācijas līmenis, impulsivitāte pret 

refleksivitāti un vilšanās tolerance ir cieši saistīti ar sportistu fizisko 

pašefektivitāti, kas palīdz īstenot savu psiholoģisko un fizisko potenciālu, 

sasniedzot augstus rezultātus. 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 un pilnveidošanās 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. 

 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 mijsakarības ar lēmumu pieņemšanu, impulsivitāti, 

refleksivitāti, aspirācijas līmeni un vilšanās toleranci.  

 

2. PĒTĪJUMA UZDEVUMI, METODOLOĢIJA UN ORGANIZĒŠANA 

 

Zinātniskās literatūras 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 gūtās atziņas un to 
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analīze tika veikta par iztēles un pašefektivitātes rādītāju saistību ar rezultātiem 

un nozīmi sportā. Iztēles un pašefektivitātes kategoriju izpēte balstījās uz 

literatūras avotu analīzi par iztēles veidiem, vadīto iztēli, iztēles kognitīvajām 

funkcijām, iztēles un 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. 

 

Aptauja - anketēšana 

 Promocijas darbā tika izmantotas divas aptaujas. 

1. Sportistu iztēles spēju aptauja. Lai noteiktu kalnu slēpotāju iztēles spējas, kā 

arī izveidotu sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa 

sasniegumu izaugsmei sportā saturu, tika pielietota Williams un Cumming 

izveidotā aptauja Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ) (Williams, 

Cumming, 2014). Aptaujas teorētiskais pamatojums veido iztēles spēju 

noteikšanu sportā.  

 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. 

 Sportistu iztēles spēju aptauja promocijas darbā tika izmantota: 

• iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes mijsakarību noteikšanai un 

izvērtēšanai sportistiem; 

• sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes modeļa sasniegumu 

izaugsmei sportā izveidē; 

• 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. 
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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. 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.  

 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; 

• sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes modeļa sasniegumu 

izaugsmei sportā izveidē; 

• 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. 

 

Modelēšana 

 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. 

 Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modelis 

sasniegumu izaugsmei sportā ir procesuālais modelis, kura pamatā ir teorētiskais 

un konceptuāli matemātisks modelis.  

 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 
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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. 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.  

 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). 

 

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.   

 Promocijas darbā no Vīnes testu sistēmas tika atlasīts 3D (3D: Spatial 

Orientation) tests kā iztēles spēju objektīvs novērtēšanas instruments, pēc kura 



18 
 

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.  

 

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. Abas 

aptaujas sportisti aizpildīja gan konstatējošā eksperimenta sākumā, gan 

noslēgumā. Konstatējošā eksperimenta ietvaros tika veikti divi kontroltreniņi – 

konstatējošā eksperimentā sākumā un noslēgumā, lai noteiktu sportistu snieguma 

rādītājus. Pēc šiem rādītājiem (aptauju un kontroltreniņu rezultātiem) tika veikta 

iztēles spēju, fiziskās pašefektivitātes un panākumu dinamikas analīze. 

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 noslēgumā divi kalnu slēpotāji no konstatējošā 

eksperimenta grupas veic 3D (telpiskās orientēšanās) un AHA (attieksmes pret 

darbu) testu izpildi no Vīnes testu sistēmas.  

 

 

 



19 
 

Gadījuma analīze 

 Konstatējošā eksperimenta otrajā posmā tika pielietota gadījuma analīzes 

metode. 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. 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. 

 

Kontrolvingrinājumu metode 

 Lai izvērtētu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes rādītāju izmaiņas 

dinamiku un tās mijsakarības 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.  

 

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: 
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1) aprakstošā statistika – vidējais aritmētiskais, standartnovirze, variācijas 

koeficients, standartkļūda, mediāna (median split); 

2) datu atbilstības normālam sadalījumam pārbaude – Kolmogorova-

Smirnova tests; 

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. 1. 

tabulu). 

 

1. tabula 

Sportistu iztēles spēju aptaujas adaptētās latviešu valodas versijas 

kvalitātes novērtējuma kritēriji (autores izstrādāts) 
Ticamība Kvalitātes kritērijs 

Kronbaha alfa 

koeficients 

Kronbaha alfa koeficients mēra iekšējo saskaņotību. Rādītāja 

vērtība ir pieņemama, ja tā ir 0,6 un augstāka (Ahmad, 

Zulkurnain, Khairushalimi, 2016).  

Konstrukta 

ticamība (CR) 

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 

dispersija (AVE) 

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. 

 

Pētījuma organizēšana 

 Pētījums ilga četrus gadus, no tā uzsākšanas 2018. gadā līdz noslēgšanai 

2021. gadā. Promocijas darba pētījums tika veikts vairākos posmos. 

 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 
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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.  

 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, kā arī tika 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.  
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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. 

 Promocijas darba pētījums tika īstenots 6 posmos. 2. līdz 6. posms ir 

atspoguļots promocijas darba trešajā daļā.  

 

3. IEGŪTO REZULTĀTU ANALĪZE 

 

 Promocijas darba trešo daļu veido četras nodaļas, kas secīgi atklāj pētījuma 

atrisinātos uzdevumus.  

 Pirmajā apakšnodaļā “3.1. Aptaujas “Sportistu iztēles spēju aptauja” 

adaptācija Latvijas sporta videi” tika veikta sportistu iztēles spēju instrumenta 

(Sport Imagery Ability Questionnaire; Cumming, Williams, 2014) adaptācija 

atbilstoši Latvijas sporta videi, lai šo aptauju varētu izmantot gan Latvijas, gan 

starptautiska mēroga salīdzinošos zinātniskajos pētījumos. 

 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). 

 Sportistu iztēles spēju aptaujas adaptācija Latvijas videi tika veikta divos 

posmos (skat. 1. attēlu). Pēc pirmā posma, kad neizdevās sasniegt vēlamo 
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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.  

   

 

1. attēls. Sportistu iztēles spēju aptaujas adaptācija Latvijas videi 

  

 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. 

Aptaujas Latvijas 
versijas izveide 

(2015)

1. Aptaujas dubultā 
tulkošana

2. Aptaujas precizitātes un 
satura validitātes 

apstiprināšana

3. Aptaujas tulkojuma 
korekciju veikšana

4.  Aptauju aizpildīja 
sportisti

5. Iegūto datu analīze

Pirmais posms: 
2018 (n=215)

1. Konstrukta validitāte               
- Faktoranalīze                

- Rotācijas metode 
Varimaks

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)
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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. 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. 

 Otrajā apakšnodaļā “3.2. Iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes 

rādītāju mijsakarības analīze” 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 (Upesleja et al., 

2017). Iztēles spējas tika vērtētas un analizētas no iegūto sportistu iztēles spēju 

aptaujas rezultātu piecām skalām. 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. Visi 

izlases sportisti ir ar vismaz 7 gadu pieredzi savā sporta veidā, ir aktīvi sportisti, 

guvuši panākumus savā sportā veidā un ir ar pieredzi Latvijas vai/un starptautiska 

mēroga sacensībās.  

Vadoties pēc iepriekš veiktajiem pētījumu rezultātiem, tālākai iztēles spēju 

un fiziskās pašefektivitātes mijsakarības 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. 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. 2. tabulu). 

 

2. tabula 

Iztēles spēju aprakstošās statistika rādītāji augstas un zemas fiziskās 

pašefektivitātes līmeņa sportistiem  (SD – standartnovirze, M – vidējais 

aritmētiskais) 

Rādītāji 

Augsta fiziskā 

pašefektivitāte 

(n=37) 

Zema fiziskā 

pašefektivitāte 

(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 
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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 

 

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. 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. 

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. 

Apakšnodaļā “3.3. Sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes 

pilnveides modeļa sasniegumu izaugsmei sportā izstrādes aprakts, tā saturs 

un aprobācija” tiek aprakstīts modeļa izveides process un tā saturs. 

 Ar faktoranalīzes palīdzību tika noteikta trīs faktoru struktūra, ko veidoja 

“iztēle maksimālajai veiktspējai” faktors, “iztēle prasmju un iemaņu 

optimizēšanai” faktors un “fiziskā pašefektivitāte” faktors. 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. Pirms veikt faktoranalīzi, tika 

pārbaudīta respondentu izlases atbilstība tās veikšanai ar Kaizera-Maijera-Olkina 

(0,782>0,7) un Bartleta kritērijiem (p=0,000).  

 Tālākā faktoru analīzē tika izmantota atlases metode: galveno komponentu 

analīze un rotācijas metode Varimaks ar Kaizera normalizāciju, kas arī 
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apstiprināja, ka izveidotajam modelim ir trīs faktoru struktūra. Turpmāk esošajā 

3. tabulā ir attēlots, cik cieši katrs skalu rādītājs korelē ar katru no faktoriem. 

 

3. tabula 

Iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes rādītāju komponentu 

matrica 

Skalu rādītāji 
Komponenti 

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 

 

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”. 

 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. 

 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.  

 3)“Fiziskās pašefektivitātes” faktora struktūru veido fiziskās 

pašefektivitātes rādītājs, kura svars ir 0,980.  

 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. Balstoties uz zinātniskajām atziņām un darbā veiktā 

pētījuma rezultātu pierādījumiem, sportistu iztēles spēju un fiziskās 

pašefektivitātes pilnveides modelī sasniegumu izaugsmei sportā var iekļaut 

faktoru “sasniegumu izaugsmes” faktors, kas sniedz apstiprinājumu tam, ka gan 
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iztēles spējām, gan fiziskajai pašefektivitātei pastāv būtiska savstarpējā 

mijsakarība ar sportistu sasniegumiem. 

  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. 2. attēlu). 

 

 

 
 

2. 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. 
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“Psiholoģiskās sagatavošanas process” faktors 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); 

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. 

 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.  

 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.  

 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 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 
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faktorus (mērķu izvirzīšana, iekšējā pozitīvā uzruna, koncentrēšanās spējas, 

treniņu un sacensību plāni, rutīnas, pašregulācijas prasmes).   

 Ceturtajā apakšnodaļā “3.4. Kalnu slēpotāju iztēles spēju, fiziskās 

pašefektivitātes un snieguma rādītāju mijsakarības, subjektīvo un objektīvo 

rādītāju vērtējums un rekomendāciju izstrāde kalnu slēpotāju iztēles spēju, 

fiziskās pašefektivitātes un snieguma optimizācijai” tiek analizēta un aprakstīta 

sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes pilnveides modeļa sasniegumu 

izaugsmei sportā satura efektivitāte uz kalnu slēpotāju iztēles spējām un fizisko 

pašefektivitāti, kur abi šie faktori veicina arī sasniegumu paaugstināšanos.  

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. 

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. 

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. 

 Konstatējošā eksperimenta noslēgumā kalnu slēpotāju iztēles spēju un 

fiziskās pašefektivitātes rādītāji bija ar pozitīvām izmaiņām. Salīdzinot 

individuālos rādītājus eksperimentālajai grupai pirms un pēc eksperimenta, var 

secināt, ka arī individuālajos rādītājos visiem sportistiem ir pozitīvas izmaiņas 

fiziskajā pašefektivitātē (skat. 3. attēlu).  
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3. attēls. “Fiziskā pašefektivitāte” faktora rādītājs pirms un pēc 

eksperimenta (fiziskās pašefektivitātes vērtējumi un sportisti) 

 

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. Izvērtējot uz treniņu darbību un uz emocijām orientētu iztēles spēju 

rādītājus sportistiem, var secināt, ka abi šie rādītāji ir ar pozitīvām izmaiņām (skat. 

4. attēlu).  

 

 
4. attēls. “Iztēle iemaņu un prasmju optimizācijai” faktora rādītāji 

pirms un pēc eksperimenta (iztēles spēju skalu vērtējumi un sportisti) 

 

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 eksperimentālās grupas individuālo rādītāju salīdzinājumam pirms 

un pēc eksperimenta (skat. 5. attēlu). Analizējot eksperimentālās grupas 

individuālos rādītājus, arī šajā gadījumā pēc eksperimenta ir redzamas pozitīvas 

izmaiņas. 
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5. attēls. “Iztēle maksimālajai veiktspējai” faktora rādītāji pirms un 

pēc eksperimenta (iztēles spēju skalu punkti un sportisti) 

 

 Lai pārbaudītu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes izmaiņu ticamību, 

tika izmantots Vilkoksona rangu 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. Vilkoksona ranga testa rezultāti norāda uz to, ka 

eksperimentālajai 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). 

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. 

 Pēc iegūtajiem kontroltreniņu rezultātiem pirms un pēc eksperimenta ir 

vērojamas izmaiņas sportistu sasniegumos. 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, 
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var secināt, ka lielākoties starp sportistiem ir novērojamas pozitīvas rezultātu 

izmaiņas.  

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, 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.  

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. 4. tabulu).  

 

4. tabula 

Eksperimentālās 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 

 

 Fiziskās pašefektivitātes objektīvie rādītāji tika iegūti no AHA testa 

rezultātiem, savukārt subjektīvie rādītāji no fiziskās pašefektivitātes aptaujas 

(skat. 5. tabulu). 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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5. tabula 

Eksperimentālās 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. 

Rekomendācijas treneriem par kalnu slēpotāju iztēles spēju un fiziskās 

pašefektivitātes pilnveidi 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. 

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:  
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• iztēli maksimālajai veiktspējai, kurā ir uz sacensību darbību orientētas 

iztēles spējas, uz kompetenci orientētas iztēles spējas un uz mērķi orientētas 

iztēles spējas; 

• iztēli iemaņu un prasmju optimizācijai, kurā ir uz treniņu darbību 

orientētas iztēles spējas un uz emocijām orientētas iztēles spējas; 

• fizisko pašefektivitāti. 

 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.  
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• 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. 

• 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.  
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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, 1986; Callow et al., 2017; 

Munro-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 
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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 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, 
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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, Colle, 2010; Pirrone, Di Nuova, 

2014) 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. 

 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 
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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 (Yilmaz et 

al., 2010; 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 izstādītais sportistu iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes 

pilnveides modelis sasniegumu izaugsmei sportā ir veidots, balstoties 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.  
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 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 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. 

 

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 (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 
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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. 

• 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 
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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 slēpotāju iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes 

subjektīvos rādītājus apstiprina arī to objektīvie rādītāji. Pētījuma 

noslēgumā, baltoties uz iegūtajiem rezultātiem un autores personīgo 
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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 
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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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GENERAL DESCRIPTION OF THE DOCTORAL THESIS 

 

 In today’s sports environment, athletes must be strongly prepared not only 

physically, tactically, and technically, but also psychologically. For athletes to be 

competitive, they must use all available resources to improve their performance. 

Imagery is considered to be one of the most important psychological skills of 

athletes. Imagery is a useful tool for improving the performance of athletes in a 

variety of sports settings. Imagery is mainly used in the training process with the 

aim to improve the quality of athletes’ movements, increase concentration, reduce 

the tension of competitions, and therefore promote athletes’ self-confidence and 

physical self-efficacy (Bandura, 1997; Nordin, Cumming, 2005; Van den Broeck, 

Vansteenkiste, Witte, Soenens, Lens, 2010; Mousavi, Meshkini, 2011). 

 In the conditions of competitions and training, various obstacles often 

occur, which significantly affect the performance of athletes. With the help of 

imagery, athletes have an opportunity to identify possible obstacles before their 

performance and prepare accordingly for the action to be performed. Imagery is 

widely studied in sport. Many studies have been conducted to explore the use of 

imagery among athletes. Research has revealed and confirmed many times that 

imagery has two distinct roles in the sport that are motivating and cognitive 

(Nordin, Cumming, 2008). 

 Imagery in sport is a cognitive skill in which all or part of the senses are 

used to create or recreate an experience in one’s mind (Vealey, Walter, 1993).  

 Physical self-efficacy has also received a great deal of attention in sport and 

is associated with the use of imagery. High self-efficacy means that the athlete 

enjoys sports-related activities with pleasure and enjoyment, and the athlete has a 

constant desire for improvement and development. In addition, high self-efficacy 

leads to positive change, such as a willingness to work with greater returns, an 

ability to assess one’s skills more objectively, a willingness to overcome 

difficulties, and an emphasis on the ability to solve success (Carter, 2013; 

Beauchamp, Jackson, Morton, 2012). Physical self-efficacy is defined as the 

ability to perform and control the achievement of certain goals (Bandura, 1997).

 Research has repeatedly shown that imagery and physical self-efficacy are 

positively correlated with athletic performance (Beauchamp et al., 2012; Feltz, 

Magyar, 2006; Beauchamp, Bray, Albinson, 2002), athletes’ confidence in their 

ability to perform a specific task (Kremer, Moran, Walker, Craig, 2011) and 

athletes’ ability to maintain motivation and fighting spirit even in undesirable 

situations and after failure (Arslan, 2012). Athletes need to be able to use their 

imagery and imagery ability so that the development of psychological skills could 

help to achieve better success in sport (Weinberg, Gould, 2015; Mousavi, 

Meshkini, 2011; Frank, Land, Schack, 2016). The impact of imagery on athletes’ 

performance has been widely discussed in the scientific literature, but far less 

research has been done to explain techniques and ways to improve the 

psychological skills of athletes. Imagery cannot replace physical practice in sports 
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but using it in training is a way to train an athlete’s mind alongside physical 

fitness. Combining imagery with physical movements can speed up and improve 

the learning process of athletes (Plessinger, 2009; Murphy, Martin, 2002). 

Imagery will give positive results to athletes only if the athletes are convinced of 

the effects of imagery. When starting to incorporate imagery into the training 

process, it is important to convince athletes that purposeful use of imagery tasks 

will help them achieve higher results in sport (Amasiatu, 2013; Cumming, 

Williams, 2012). Alpine skiing is a difficult and technical sport. Each of its 

disciplines is specific to the technique, speed of movement, course settings and 

training methods in the preparation of athletes. In alpine skiing, athletes must have 

a high-level of psychological preparedness for athletes to be able to reach their 

full potential in competitions. A common problem faced by alpine skiers is related 

to the inability to realize their full potential in competition for some psychological 

reason. That may be due to insufficient attention paid to psychological preparation 

and the inclusion of imagery in the training process. Coaches and sports specialists 

are very aware of the importance of psychological preparedness in the 

achievements of athletes. However, in practice, it can be observed that relatively 

little is being done to promote the psychological readiness of athletes along with 

physical, tactical, and technical preparation in the training process. This is one of 

the most significant contradictions in the psychological preparation of athletes. 

This shows that coaches do not have enough information and knowledge on how 

to solve the problems of athletes’ psychological readiness, which could 

significantly help to promote the growth of athletes’ achievements. 

 Leading researchers in the field of imagery Williams and Cumming (2012) 

have developed a revised applied model of deliberate imagery use based on the 

research of the last decade in sports psychology related to the study of imagery. 

Based on a model for the use of imagery in sport, Williams and Cumming have 

developed a Sport Imagery Ability Questionnaire. Sport Imagery Ability 

Questionnaire measures imagery concerning the content of five types of imagery 

ability: training performance, competition performance, goal, affect and 

competence-oriented imagery. 

 The Sport Imagery Ability Questionnaire is widely used in research. 

Studies have shown that the Sport Imagery Ability Questionnaire is a useful and 

reliable tool to determine the imagery ability of athletes and has a wide and 

versatile application in sports (Anuar, Williams, Cumming, 2017; Shearer, 

Bruton, Short, Roderique-Davies, 2018). In order to use the Sport Imagery Ability 

Questionnaire in the Latvian sports environment, it needs adaptation in the 

Latvian language. 

 Based on the above, the topic of the Doctoral Thesis “Imagery Ability and 

Physical Self-Efficiency Improvement of Alpine Skiers” was determined. 

 

Object of the research: the process of psychological preparation in sport. 
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Subject of the research: indicators of improvement of athletes’ imagery ability, 

physical self-efficacy, and the growth of athletic achievements.  

 

Base of the research: respondents of the questionnaire adaptation process – 

students of various sports. Group of the establishing experiment – alpine skiers 

(U16 and U21 age group). 

 

Aim or the research: to develop the Improvement of Athletes’ Imagery Ability 

and Physical Self-Efficacy for the Growth of Athletic Achievements in Sport 

Model, evaluate its usefulness for the growth of athletic achievements of alpine 

skiers and develop recommendations for coaches to promote imagery ability, 

physical self-efficacy, and athletic achievements of alpine skiers. 

 

Hypothesis of the research: the improvement of imagery ability and physical 

self-efficacy in the process of psychological preparation process will increase the 

growth of athletic achievements of alpine skiers. 

 

Tasks of the research: 

1. To theoretically study the nature of athletes’ imagery ability and physical 

self-efficacy, the improvement of imagery ability and physical self-efficacy 

and the importance of these indicators in alpine skiing.  

2. To adapt the Sport Imagery Ability Questionnaire according to the Latvian 

environment. 

3. To study and analyse the interrelationships between athletes’ imagery 

ability and physical self-efficacy indicators. 

4. To develop the Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical 

Self-Efficacy for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model, 

summarize and approbate its content.  

5. To analyse the interrelationships between imagery ability, self-efficacy, and 

athletic achievement indicators of alpine skiers, to evaluate subjective and 

objective indicators and to develop recommendations for coaches for the 

improvement of imagery ability and physical self-efficacy of alpine skiers 

for growth of athletic achievements. 

 

Methods of the research: 

1. Analysis of scientific literature sources 

2. Survey-questionnaire: 

• Sport Imagery Ability Questionnaire 

• Self-Efficacy to Regulate Exercise Questionnaire  

3. Modelling 

4. Testing: 

• Spatial orientation testing (3D test) 

• Attitude towards work (AHA tests) 
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5. Establishing experiment 

6. Case study 

7. Method of control exercises 

8. Mathematical statistics 

 

The methodological basis of the research consists of: 

• The social cognitive theory, which reveals that human behaviour is 

determined by personal, behavioural and environmental factors, where the 

cognitive process is characterized through self-efficacy, thus improvement 

of imagery and physical self-efficacy promotes the growth of athletic 

achievements of athletes (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, 

Nederhofs, 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).  

• The social cognitive theory also reveals that imagery has a positive effect 

on the athletes’ physical performance and the psychological factors that 

affect it (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).  

• The theory of self-efficacy, which emphasizes the importance of a persons’ 

perception of their abilities as the main determinant of successful results, 

where physical self-efficacy has a positive effect on athletes’ imagery ability 

(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, 
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Soenens, Lens, 2010; Wesch, Hall, Prapavessis, Maddison, Bassett, Foley, 

Brooks, Forwell, 2012; Wise, Trunnell, 2001; Woodman, Hardy, 2003).  

• The cognitive-behavioural theory, including bioinformational theory (Lang, 

1979) and psychoneuromuscular theory (Jacobson, 1930), where objective 

indicators of imagery and physical self-efficacy confirm subjective 

indicators (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, Cheour, 

2016).  

• The cognitive-behavioural theory that reveals the conditions for the use of 

conscious imagery, where the improvement of imagery ability and physical 

self-efficacy in the process of psychological preparation of alpine skiers 

should be guided by the individual differences in the imagery ability and 

physical self-efficacy of each athlete, therefore, before applying 

psychological skills exercises and tasks, it is necessary to assess the level of 

imagery ability and physical self-efficacy (Amasiatu, 2013; Cumming, 

Williams, 2012; Feltz, 2007; Gatti, Tettamanti, Gough, Riboldi, Marinoni, 

Buccino, 2013; Martin, Moritz, Hall, 1999; Munroe, 2000; Plessinger, 2009; 

Weinberg, Gould, 2015).  

 

Scientific Novelty of the Research 

 

 Adapted internationally widely used imagery ability questionnaire – “Sport 

Imagery Ability Questionnaire” in Latvian, which can be used in Latvia in further 

research. The adapted Latvian version of the Sport Imagery Ability Questionnaire 

allows this questionnaire to be used as a measurement tool in intercultural 

research, where the data obtained can be objectively compared with data obtained 

in other countries. 

 The Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy 

for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model and its content for the 

promotion of athletic success has been developed and tested. The application of 

the content of the Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-

Efficacy for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model in alpine skiing, 

which ensures the increase in the growth of achievements, has been evaluated. 

The application of the content of the developed model increases the growth of the 

athletic achievements of alpine skiers.  
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Practical Relevance of the Research 

 

 The adapted Sport Imagery Ability Questionnaire has practical application 

for coaches in work with athletes and it can be used by sports scientists in 

intercultural research in sports science. 

 The developed and scientifically argued the Improvement of Athletes’ 

Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the Growth of Athletic 

Achievements in Sport Model has been practically approbated. The content of the 

developed model can be used by coaches in work with athletes to promote 

athletes’ imagery ability, physical self-efficacy, as well as athletic achievement. 

 The content of the Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical 

Self-Efficacy for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model has been 

developed: 

• “Imagery for Maximum Performance” is a factor that promotes the imagery 

ability of athletes, which are closely linked to the performance of the 

competition and helps to prepare and adapt to the competition as optimally 

as possible.  

• “Imagery for the Optimization of Skills and Abilities” is a factor that 

promotes the imagery ability of athletes, which are closely related to the 

activities of training and helps to adjust to the activities to be performed in 

the training process. 

• “Physical Self-Efficacy” is a factor that promotes the physical self-efficacy 

of athletes. 

 Recommendations for coaches to promote athletes’ imagery ability and 

physical self-efficacy in sports have been developed. 

 

Theses for Defence 

 

• The adapted Sport Imagery Ability Questionnaire for the Latvian sports 

environment can be used in intercultural research in sports science and can 

be practically used to identify and monitor athletes’ imagery ability. 

• There is a statistically significant correlation between athletes’ imagery 

ability and physical self-efficacy. 

• The Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy 

for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model consists of 

interrelated factor structures: the “Imagery for Maximum Performance” 

factor (competitive performance-oriented, competence-oriented, and goal-

oriented imagery), the “Imagery for Optimization of Skills and Abilities” 

factor (training performance-oriented and emotion-oriented imagery) and 

the “Physical Self-Efficacy” factor.  

• The realization of the content of the factors of the Improvement of Athletes’ 

Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the Growth of Athletic 
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Achievements in Sport Model promotes the imagery ability and physical 

self-efficiency of alpine skiers, because of which the growth of athletes’ 

athletic achievements is promoted. 

 

Limits of the Research 

  

 During the research, were set research limits, covering the exploration of 

the improvement of athletes’ imagery ability and physical self-efficacy for the 

growth of their athletic achievements. 

 In sports, imagery and physical self-efficacy are influencing factors in 

athletes’ achievements. The doctoral thesis defines indicators that promote the 

achievements of athletes. During the research, the Improvement of Athletes’ 

Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the Growth of Athletic 

Achievements in Sport Model has been developed, which includes indicators 

promoting the athletic achievements of athletes. 

 The research has been conducted involving athletes from a variety of sports. 

Based on the results obtained in the research, the structured and scientifically 

argued the Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy 

for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model can be used in various 

sports to promote the athletic achievements of athletes. The content of the model 

has been tested for alpine skiing athletes, but its content can be applied to other 

sports as well.  

 At the end of the research, recommendations have been developed for 

coaches to promote imagery ability, physical self-efficiency, and athletic 

achievements of alpine skiers. 

  

Terms and Concepts Used in the Research 

 The term imagery is understood as a cognitive process that is essential for 

the acquisition of motor skills and performance. Imagery is also a mental 

technique that can be developed and used in the training process in a variety of 

ways to facilitate training and competition performance (Cumming, Williams, 

2012).  

 Sport-based guided imagery is a process of imagery that is consciously and 

purposefully guided to solve a task (Cooley, Williams, Burns, Cumming, 2013; 

Vazne, 2015). 

 An analysis of the scientific literature indicates that the authors use various 

terms (e.g., guided imagery, mental imagery, visualization, mental training, etc.) 

that describe the imagery of athletes used in a sports environment. The term 

imagery in the Doctoral Thesis refers to the imagery of athletes, which is process 

that takes place consciously and purposefully guided to achieve the task. 

 The specific of guided imagery is that the process of imagery takes place 

consciously and purposefully to solve the desired task. 
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 The term imagery ability is the ability to create vivid images in the 

imagination, to manipulate the created images and to control them (Morris et al., 

2005). Imagery abilities are divided into five types concerning the function of 

imagery: 

• training performance-oriented imagery – the ability to create images in the 

imagination related to the athlete’s performance skills. 

• competition performance-oriented imagery – the ability to create images in 

the imagination related to performance strategies during the competition. 

• goal-oriented imagery – the ability to create images in the imagination that 

are related to the achievement of specific goals. 

• affect-oriented imagery – the ability to create images in the imagination 

that describe feelings and emotions. 

• competence-oriented imagery – the ability to create images in the 

imagination that characterize maintaining control in failures or difficult 

situations (Williams and Cumming, 2011).  

 In the Doctoral Thesis, the term physical self-efficacy is understood as an 

athlete’s confidence in the ability to learn or perform physical activities. 

 The term achievements are understood as a purposefully implemented 

activity, a factor that promotes success in sports, which improves the performance 

of athletes and promotes the achievement of better results (Adeyeye, Vipene, 

Asak, 2013). The growth of achievements refers to the progress made over a 

period of time (Adeyeye et al., 2013). 

 The Doctoral Thesis “Imagery Ability and Physical Self-Efficiency 

Improvement of Alpine Skiers” is an experimental and quantitative approach 

research. 

 

1. THEORETICAL BASIS FOR IMPROVEMENT OF ATHLETES’ 

IMAGERY ABILITY AND PHYSICAL SELF-EFFICIENCY 

 

 The theoretical part of the Doctoral Thesis consists of introduction and 

analysis of the scientific literature. In the introductory part, the topicality of the 

research topic and research problem are substantiated, and scientific categories 

are formulated, indicating the scientific novelty of the research, theoretical and 

practical significance, theoretical and methodological substantiation of the 

research, theses for defence and limits of the research. The theoretical part of the 

research consists of three chapters. 

 The first chapter of the Doctoral Thesis “1.1. Theoretical Description of 

the Concept of Imagery and its Significance in Sports” examines imagery and 

imagery ability in sport. The essence of the imagery and guided imagery and their 

significance in sports in various theoretical contexts are described, as well as 

analysed the components that promote imagery from the point of view of different 

authors are. The theories and theoretical approaches discussed in this chapter 
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explain the cognitive and psychological components that are an essential part of 

imagery. The first chapter consists of three subchapters. 

 Imagery plays an important role in the psychological preparation of 

athletes. It can be used in sports both as a tool and as a method to improve various 

aspects of an athlete’s performance. Terms such as imagery, guided imagery, 

mental imagery, visualization, and mental training are used interchangeably 

among researchers, sports psychologists, coaches, and athletes to describe strong 

mental training techniques. Thanks to a lot of research and evidence, there is a 

growing international awareness of the need to develop the psychological skills 

of athletes in the training process. Sports psychologists are increasingly beginning 

to create and develop programs for psychological skill improvement in the sport. 

Imagery can help experienced athletes and beginners with little experience, but 

the most effective result will be athletes with extensive experience and appropriate 

physical, technical and tactical training. 

In the scientific literature, the term imagery is used to describe the cognitive 

process and the ability to create or recreate an experience in one’s mind that is no 

different from a physical event (Vealey and Walter, 1993). The term imagery 

ability describes the ability to create vivid images in the imagination and the 

ability to manipulate and control the created images (Morris et al., 2005). Imagery 

skill is based on imagery ability. The terms imagery and imagery ability are often 

used interchangeably in the literature to include both the ability to create imagery 

content and the ability to manipulate and control the created content. 

 Sports psychologists and researchers in the field of sports psychology have 

tried to find mechanisms that allow the imagery to “work” and create positive 

results. Over time, several theories have been developed. Existing theories are 

supplemented by new findings from the latest research results and conclusions. 

For the most part, the authors of theories and models of the imagery have agreed 

that it is important to include psychological and physiological components in the 

imagery in order to maximize the effectiveness of the imagery on athletes’ 

performance.  

 The second chapter of the Doctoral Thesis “1.2. Description of the 

Concept of Physical Self-Efficacy and its Significance in Sport” examines the 

nature of physical self-efficacy and its significance in sport from the point of view 

of various authors. 

 Physical self-efficacy is characterized by an athlete’s confidence in their 

ability to perform certain tasks. Alpine skiing is a technically challenging sport, 

and athletes need to be confident in their abilities on each ride. Uncertainty and 

doubt can negatively affect an athlete’s performance. High physical self-

efficiency can help the alpine skier to be more productive in difficult and stressful 

situations, as well as provide them with higher achievements. Along with the 

imagery, physical self-efficacy is one of the most significant psychological 

indicators in alpine skiing. 
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 Athletes with high self-efficacy have a strong psychological resilience, a 

sense of competence, and the ability to overcome different situations and 

obstacles. Physical self-efficacy gives the athlete confidence in his ability to 

perform successfully and achieve a positive result. Physical self-efficacy in sport 

is a significant factor. 

 There is a positive correlation between physical self-efficacy and imagery. 

A prerequisite for the effective use of imagery is to create scenarios in which the 

athlete can see himself in successful performance. Such content of imagery will 

be easy to create for athletes with a high-level of physical self-efficacy. The use 

of imagery increases the physical self-efficacy of athletes, and physical self-

efficacy will enhance the effectiveness of the use of imagery. The scientific 

literature, as well as previous research, has repeatedly confirmed that imagery 

affects the physical self-efficacy of athletes, and vice versa – physical self-

efficacy affects the imagery. Imagery and physical self-efficacy have a positive 

relationship with athlete athletic achievement. Well-developed imagery ability 

help athletes to promote their physical self-efficacy, while high physical self-

efficacy helps the athlete to develop effective imagery scenarios. An essential 

precondition for imagery and physical self-efficacy is self-belief and confidence 

in one’s ability to perform specific sports tasks. 

 The third chapter of the Doctoral Thesis “1.3. Scientific Substantiation of 

the Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy in 

the Psychological Preparation of Athletes” examines the opportunities for the 

improvement of imagery in sport to increase athletic achievements and 

opportunities for the evaluation and measurement of imagery ability and physical 

self-efficiency in sport. The chapter analyses the world’s most widely used 

questionnaire to determine imagery ability in sport and research on imagery and 

imagery ability in sport, explores the possibilities of applying the Vienna Test 

System in sport and the analysis of research on cognitive performance in sport has 

been performed, as well as analysis of the spatial ability in the context of imagery 

and attitudes towards work and its components (decision making, impulsivity vs. 

reflexivity, aspiration level, frustration tolerance) in the context of physical self-

efficacy. This chapter consists of two subchapters. 

 The improvement of sport psychological skills is one of the most significant 

tasks in the process of psychological preparation. In sport, it is necessary to work 

on the development of different psychological skills. This chapter analyses the 

imagery as a psychological skill and the need for its improvement in 

psychological preparation, where at the same time physical self-efficacy is 

improved. Imagery skills can be trained, developed, and improved like any other 

physical skill. As in physical preparation, psychological preparation requires 

long-term, purposeful, and regular work to develop skills. Imagery is one of the 

psychological skills. The previous analysis of the scientific literature indicates that 

the imagery has a clear and close connection with physical self-efficacy. The 

athletes’ imagery ability, as well as physical self-efficacy, can be improved by 
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using appropriate tasks, exercises, and methods. This chapter analyses the 

possibilities of developing the imagery to increase athletic achievements, as well 

as the possibilities of determining and measuring imagery and physical self-

efficacy in sport.  

 Imagery is a skill, and like all other skills in sport, it must be trained and 

developed. Imagery does have a positive effect on an athlete’s performance if it 

is trained regularly. Athletes need to be able to use their imagery effectively to get 

effective results from the development of their psychological skills. The impact 

of imagery on athletes’ performance has been extensively studied in sports 

science, but much less research has been done on how to improve athletes’ 

psychological skills and imagery. It is important to note that imagery or any other 

psychological skills cannot replace physical practice. Imagery is like a supplement 

to physical training, which gives athletes an advantage in competition. Imagery is 

a way to train the mind along with the physical fitness of the body. It can only be 

a useful substitute for physical training if athletes are injured, tired, or 

overworked. By combining the imagery with physical movements, it is possible 

to speed up and improve the learning process in training.  

 The Sport Imagery Ability Questionnaire (Williams, Cumming, 2014) is 

the most widely used and valued imagery measurement tool among scientists, 

researchers, sports psychologists, coaches, and other sports specialists. By using 

this questionnaire on work with athletes, it is easy to monitor their imagery ability 

and see how it changes over time. This questionnaire has been adapted in many 

countries. Such a reliable and valid instrument would also provide significant 

benefits to the Latvian sports environment. 

 Research in sports psychology is mostly dominated by subjective self-

assessment tests. There is a growing need for alternative measurement methods 

that would help to gain a better idea of the problem under study. The Vienna Test 

System is an objective measurement tool that can assess the various psychological 

processes of athletes. An analysis of the literature indicates that the Vienna Test 

System can be used to determine the various psychological and cognitive abilities 

of athletes. This type of computer-based test is a useful tool to complement and 

validate the results of research.  

 Spatial abilities and visual perception are closely linked to imagery 

abilities. In sport, for athletes to be able to achieve high results, they must reach 

their full psychological and physical potential. Cognitive processes are essential 

for the optimal performance of athletes. Athletes and coaches must be aware of 

their abilities and mental characteristics. The close connection between spatial 

abilities and imagery is confirmed by the sources of scientific literature and 

conducted research. Well-developed spatial abilities are needed for an athlete to 

be able to manipulate the content of the imagery in their mind. 

 Decisiveness (decision making), level of aspiration, impulsivity vs. 

reflexivity and tolerance of frustration are closely linked to physical self-efficacy. 

Self-efficacy helps athletes realize their psychological and physical potential to 
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achieve high results. Athletes need to be able to make accurate decisions to 

achieve high results in sport. The sports environment is very dynamic, and athletes 

need to manage themselves adequately in different situations. Impulsivity and 

reflexivity play a significant role in this context. Physical self-efficacy helps to 

ensure optimal impulsivity or reflexivity in each situation which leads to the best 

possible outcome. The desire for success and improvement is in every athlete. The 

desire for success is characterized by the level of aspiration. It determines the level 

of motivation of athletes. Athletes’ physical self-efficacy is closely linked to their 

motivation. Every athlete has certain goals that he wants to achieve, but they do 

not always succeed, which can lead to internal conflict and frustration. Frustration 

reduces work capacity and physical self-efficiency. Physical self-efficacy plays a 

key role in the success of athletes and affects a range of cognitive and 

psychological indicators. It is important to develop physical self-efficacy in 

athletes.  

 

2. RESEARCH TASKS, METHODOLOGY AND ORGANIZATION 

 

Scientific literature review and analysis 

 Based on the findings of the analysis of scientific literature sources the 

theoretical background was prepared in the Doctoral Thesis. Literature research 

and analysis provided information on imagery ability, self-efficacy in sport and 

their assessment tools. The research of imagery and physical self-efficacy in the 

Doctoral Thesis was based on the analysis of literature sources on the types of 

imagery, guided imagery, cognitive functions of imagery, the relationship 

between imagery and physical self-efficacy concerning cognitive processes and 

physiological processes related to imagery in different theoretical contexts. 281 

literature sources are used in the Doctoral Thesis, of which 7 are in Latvian, 273 

– in English, and 1 – in Russian. 

 

Survey – questionnaire 

 Two questionnaires were used in the Doctoral Thesis. 

1. Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ). A questionnaire by Williams and 

Cumming (Williams, Cumming, 2014) was used to determine the imagery ability 

of alpine skiers, as well as to develop the content of the Improvement of Athletes’ 

Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the Growth of Athletic 

Achievements in Sport Model. The theoretical background of the questionnaire is 

to determine the ability of imagery in sports.  

 The Latvian version of the SIAQ was adapted to the Latvian sports 

environment. The adapted Latvian language version of the SIAQ was used in the 

Doctoral Thesis (Volgemute, Vazne, Krauksta, Līcis, 2019). 

 The questionnaire identifies five subscales: 

• training performance-oriented imagery 

• competition performance-oriented imagery 
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• goal-oriented imagery 

• affect-oriented imagery 

• competence-oriented imagery 

 By summing all the scales up, the global imagery of the athletes is 

determined.   

 The SIAQ is designed to measure the imagery ability of athletes by 

imagining different content that can be used in their sport (abilities, strategies, 

feelings, emotions, and ability to cope with difficult situations). It can be used as 

a tool in the training process to monitor the imagery ability of athletes over the 

years. The survey consists of 15 items, each of which the athlete must rate on a 7-

point scale. 

 The SIAQ was used in the Doctoral Thesis to: 

• identify and evaluate the interrelationships between imagery ability and 

physical self-efficacy in athletes 

• develop the Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-

Efficacy for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model 

• identify, analyse, and assess the changes in the imagery ability of alpine 

skiers before and after the implementation of the Improvement of Athletes’ 

Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the Growth of Athletic 

Achievements in Sport Model. 

2. Self-Efficacy to Regulate Exercise Questionnaire (SEREQ) is a reliable and 

valid tool for determining an individual’s physical self-efficacy (Bandura, 1997). 

Physical self-efficacy is defined as the confidence of individuals in their ability to 

engage in regular physical activity. The Physical Self-Efficiency Survey is a one-

dimensional survey consisting of 18 statements. In each of the statements, the 

athlete must assess his belief that he is capable of performing the actions in 

question. The score for confidence is given on a scale from 0 to 100 (0 for “I can’t 

do it at all”, 50 for “moderate ability” and 100 for “very confident”), with a value 

interval of 10. 

 The SEREQ was adapted in Latvian in 2017 and it is suitable for use in the 

Latvian sports environment (RSU Psychology Laboratory register of test and 

questionnaire, adaptation in Latvian by Upesleja, Levina, Mārtinsone, 2017). 

 The SEREQ was used in the Doctoral Thesis to: 

• identify and evaluate the interrelationships between imagery ability and 

physical self-efficacy in athletes 

• develop the Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-

Efficacy for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model 

• identify, analyse, and assess the changes in the physical self-efficiency of 

alpine skiers before and after the implementation of the Improvement of 

Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the Growth of 

Athletic Achievements in Sport Model. 
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Modelling 

 The developed model in the Doctoral Thesis is based on the sources of 

scientific literature, scientific theories, and previous research in sport psychology 

and on the results of the SIAQ and the SEREQ 

 The Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy 

for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model is a procedural model 

which is based on a theoretical and conceptual mathematical model. 

 The model was developed in several stages. 

 The first stage. In the first stage of the modelling, analysis of the scientific 

literature on the interrelationships between imagery, physical self-efficacy and 

achievements in sports were carried out. In the early stage of the model 

development, a problem was defined related to the inability of athletes to realize 

their full potential in competitions, which is due to insufficient attention to the 

inclusion of imagery and physical self-efficacy in the training process. The 

analysis of the scientific literature provided an understanding of the research 

problem 

 The second stage. In the second stage of modelling, the research and 

analysis of athletes’ imagery ability and physical self-efficacy were performed. 

Using the SIAQ, the athletes’ imagery ability was determined and using the 

SEREQ – the athletes’ physical self-efficacy. 

 The third stage. In the third stage of modelling, the obtained data were 

processed using methods of mathematical statistics and the correlations between 

imagery ability and physical self-efficacy were determined. 

 The fourth stage. In the fourth stage of modelling, the structure of the model 

was developed. The structure of the developed model was based on the results of 

the SIAQ and the SEREQ, on the interrelationships between athletes’ imagery 

ability and physical self-efficacy indicators, and on the analysis of scientific 

literature sources. The structure of the model factors was determined with the help 

of factor analysis. After obtaining the structure of the model, imagery ability and 

physical self-efficacy exercises for alpine skiers were developed and implemented 

in practice. 

 The fifth stage. In the fifth stage of modelling, the Improvement of Athletes’ 

Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the Growth of Athletic 

Achievements in Sport Model and its content were developed. To test the 

effectiveness of the model content on imagery ability and physical self-efficacy 

of alpine skiers, its content was realized in the training process of athletes. After 

the implementation of the content, the results of alpine skiers were determined 

and compared before and after the establishing experiment. At the end of the 

research, recommendations were provided to coaches for the implementation of 

the model content in work with athletes. 

 The aim of the Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical 

Self-Efficacy for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model is to 

increase the level of imagery ability and physical self-efficacy of athletes, because 
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of which the growth of athletic achievements will be also increased. The model 

can be used by sports coaches in the training process of athletes. The model 

content tasks promote five types of imagery ability (training performance, 

competition performance, goal, affect and competence-oriented imagery), 

physical self-efficacy and their contributing factors (goal setting, positive self-

talk, concentration skills, training and competition plans, routines, self-regulation 

skills). 

 

Testing 

 To gain deeper insight and to objectively assess the imagery ability and 

self-efficiency of athletes, the Vienna Test System was used in the Doctoral 

Thesis. The Vienna Test System can detect and analyse various 

psychophysiological processes, such as spatial orientation, level of aspiration, 

impulsivity, frustration tolerance, decisiveness, etc. 

 In the Doctoral Thesis, the 3D (Spatial Orientation) test as an objective 

assessment tool of imagery ability, and the AHA (Attitude Towards Work) test as 

an objective assessment tool of physical self-efficiency was selected from the 

Vienna Test System. Spatial orientation indicators were determined from the 3D 

test and indicators of exactitude, decisiveness, impulsivity vs. reflexivity, 

performance level, aspiration level, frustration tolerance, target discrepancy, and 

achievement motivation indicators were determined from the AHA test. Testing 

was performed at the Health Care in Sport Research Centre of the Latvian 

Academy of Sports Pedagogy (in a separate and quiet room). 

 

Establishing experiment 

 The establishing experiment was carried out with the aim to determine and 

analyse the interrelationships of alpine skiers’ imagery ability, physical self-

efficacy, and athletic achievement indicators, and to test the effectiveness of the 

Improvement of Athletes’ Imagery Abilities and Physical Self-Efficacy for the 

Growth of Athletic Achievements in Sport Model content for alpine skiing 

athletes.  

 The establishing experiment was conducted in two stages. The first stage 

took place from September 2019 to November 2019. The second stage took place 

in April 2021. 

 The group of participants in the establishing experiment consisted of seven 

alpine skiing athletes from the U16 and U21 age groups. The sample was selected 

according to the following criteria: participation in competitions organized by the 

Latvian Ski Union, a place in the ranking system, have represented Latvia in 

international competitions and have at least 7 years of experience in alpine skiing 

sport. These criteria were selected to minimize the impact of other factors on the 

results of the research. 

 SIAQ was used to determine athletes’ imagery ability, and SEREQ was 

used to determine physical self-efficacy. Questionnaires were completed by the 
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athletes at the beginning and the end of the establishing experiment. As a part of 

the establishing experiment, two control training was carried out – at the 

beginning and at the end of the establishing experiment, to determine the athletic 

achievements indicators of the athletes. The indicators (the results of 

questionnaires and control training) were used to analyse the dynamics of imagery 

ability, physical self-efficacy, and athletic achievements. The content of the 

Improvement of Athletes’ Imagery Abilities and Physical Self-Efficacy for the 

Growth of Athletic Achievements in Sport Model was realized during establishing 

experiment. Alpine skiers participated in 12 lessons, in which imagery ability and 

physical self-efficiency exercises from the content of the developed model were 

used. The duration of each lesson was about 30 to 40 minutes.  

 In the second stage of the establishing experiment, two alpine skiers 

performed 3D and AHA tests from the Vienna Test System. 

 

Case study 

 In the second stage of the establishing experiment, the case study method 

was used. The case study was used to answer the question raised in the research – 

will the results of the objective computer-based tests (3D and AHA tests from the 

Vienna test system) confirm the results of the athletes’ self-assessment 

questionnaires (the SIAQ and the SEREQ)? In the case study, testing of alpine 

skiers was performed using 3D tests in the context of imagery ability and AHA 

tests in the context of physical self-efficacy. Two alpine skiers from a sample of 

the establishing experiment were involved. Both alpine skiers are representatives 

of the U21 age group, who have recognized success in alpine skiing, experience 

in Latvian and international competitions, and who have been involved in alpine 

skiing sport for more than 10 years. Based on these criteria, both athletes were 

selected for the case study. 

 

Method of control exercises 

 Method of control exercises was performed to evaluate the dynamics of 

changes in imagery ability and physical self-efficacy indicators and their 

interrelationships with athletic performance. The time recording device was used 

to record the time athletes ride along the appropriate alpine skiing course. The 

obtained results were analysed. To determine the growth of athletes’ athletic 

achievements from each control training, the times of the first and second 

successful rides along the same alpine skiing course were compared for each 

athlete. The smaller the time difference between the first and second ride, the more 

effective the development of imagery ability and physical self-efficacy has been. 

 In alpine skiing competitions, there is only one ride along one skiing course 

(the course settings are changed for the second ride). The athlete needs to be able 

to show the best result on the first ride. 

 Control training measurements were performed in the slalom discipline 

alpine skiing training. The control training was held in the Lithuanian indoor 
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skiing hall “Snow Arena” within the training camps. The indoor skiing hall was 

chosen for the control training because this ensured equal conditions and skiing 

course settings for both control training. 

 Control training rides that were completed were recorded with the time 

recording equipment (Microgate Pro-Kit Timing). The results of the control 

training were later printed out (in the form of a check) and analysed in the 

Doctoral Thesis. 

 

Mathematical statistics 

 The results obtained in the experiment were processed using Microsoft 

Office Excel and the SPSS mathematical statistics software. Primary and 

secondary mathematical statistics methods were used in the research: 

1) Descriptive statistics – mean, standard deviation, coefficient of variation, 

standard error, median split 

2) Kolmogorov-Smirnov test 

3) Factor analysis – Varimax with Kaiser Normalization 

4) Multivariate analysis of variance (MANOVA) 

5) Pearson correlation coefficient 

6) Kaiser-Meyer-Olkin and Bartlett’s test 

7) Wilcoxon signed-rank test 

8) The reliability of the adapted SIAQ Latvian version was assessed according 

to the criteria indicated in the table (see Table 1): 

 

Table 1 

Criteria for assessing the quality of the SIAQ adapted Latvian language 

version (developed by the author) 
Reliability Quality criteria 

Cronbach’s alpha 

The Cronbach’s alpha measures internal consistency. The value 

of the coefficient is acceptable if it is 0.6 and higher (Ahmad, 

Zulkurnain, Khairushalimi, 2016). 

Construct 

Reliability (CR) 

Construct Reliability measures the internal homogeneity of a 

model. An indicator is acceptable if its value is above 0.6 

(Ahmad et al., 2016). 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

Average Variance Extracted is the mean percentage of variation 

explained by the construct items. An indicator is acceptable if 

its value is above 0.6 (Ahmad et al., 2016). 

 

 The quality assessment criteria of the adapted SIAQ Latvian language 

version were selected and selected considering the methods used in the 

development of the original questionnaire. 

 

Organization of research 

 The research lasted four years, from its launch in 2018 to its conclusion in 

2021. The research of the Doctoral Thesis was carried out in several stages.  
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 The first stage. In the first stage of the research, the scientific categories 

were determined, research of scientific literature, theoretical research of the nature 

of athletes’ imagery ability and physical self-efficiency, improvement of imagery 

ability and physical self-efficiency and the role of these indicators in alpine skiing, 

analysis of research in sports psychology were performed and the main tasks for 

solving the problem of Doctoral Thesis research were set. Along with the analysis 

of the scientific literature, the necessary measuring instruments were selected to 

fully determine the measurements of the research.   

 The second stage. In the second stage of the research, the SIAQ adaptation 

was carried out. 353 respondents from various team and individual sports 

participated in the questionnaire’s adaptation. Respondents ranged in age from 19 

to 35 years. The adaptation process of the SIAQ took place in two stages from 

2018 to 2019. According to the obtained results of the first stage, the structure of 

the questionnaire factors did not completely coincide with the structure of the 

SIAQ original version. As the desired result was not achieved after the first stage, 

the second stage of the questionnaire adaptation was carried out. At the second 

stage, the respondent selection criteria of respondents were changed. The results 

obtained in the second stage showed the structure of identical factors structures 

and their content with the original SIAQ version.  

 The third stage. In the third stage of the study, the interrelationships 

between athletes’ imagery ability and physical self-efficacy were determined and 

the Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the 

Growth of Athletic Achievements in Sport Model was developed. 69 athletes 

(women and men) from the age of 19 to 25 participated in the study of the 

relationship between imagery ability and physical self-efficacy. All athletes have 

at least 7 years of experience in their sport, are active athletes and have achieved 

success in their sport, as well as experience in Latvian and international 

competitions. 207 respondents representing different sports participated in the 

development of the Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-

Efficacy for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model. Respondents 

range in age from 18 to 25 years. According to the obtained results, the structure 

of athletes’ imagery and physical self-efficacy factors was determined, as well as 

the model and its content were developed. 

 The fourth stage. In the fourth stage of the research, an establishing 

experiment was carried out to identify and analyse the interrelationships between 

alpine skiers’ imagery ability, physical self-efficacy, and athletic achievements. 

The effect of the Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-

Efficacy for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model content on the 

alpine skiers’ athletic achievements was examined in establishing experiment. 

The establishing experiment took place in two stages The following research 

methods and tools were used in the establishing experiment: the SIAQ, the 

SEREQ, control training, developed tasks for improvement of the imagery ability 

and self-efficacy, and 3D and AHA tests of the Vienna Test System. In the first 
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stage of establishing experiment, the imagery ability and physical self-efficacy of 

alpine skiers (n=7) were determined before and after the application of the model 

content, as well as control training was performed to determine the impact of the 

applied model on the growth of athletes’ achievements. The establishing 

experiment was launched in the autumn of 2019, where its participants began to 

use the imagery ability and physical self-efficiency improvement tasks in the 

training process. After the results of the first stage, the correlation between alpine 

skiers’ imagery ability, physical self-efficiency and athletic achievement 

indicators were determined. The second stage of the establishing experiment was 

carried out in the fifth stage of the Doctoral Thesis research. 

 The fifth stage. In the fifth stage of the research, the second stage of the 

establishing experiment was carried out, where a case study was used. A case 

study was used to elucidate and evaluate the interrelationship between subjective 

and objective indicators of imagery ability and physical self-efficacy for alpine 

skiers (n=2). Latvian alpine skiers participated in the case study, who have 

achieved achievements and success in sports. The purpose of applying the case 

study was to find an answer to the question – will the results of the objective 

computer-based tests confirm the results of the athletes’ self-assessment 

questionnaires? 

 The sixth stage. In the final stage of the study, the interrelationships of 

Latvian alpine skiers’ athletic achievements indicators were analysed, 

conclusions were drawn and recommendations for the implementation of the 

model in alpine skiing was provided.  

 The research of the Doctoral Thesis was carried out in 6 stages. Stages 2 to 

6 are reflected in the third part of the Doctoral Thesis. 

 

3. RESULTS AND THEIR ANALYSIS 

 

 The third part of the Doctoral Thesis consists of four chapters, which 

sequentially reveal the solved tasks of the research. 

 In the first chapter “3.1. Adaptation of the Sport Imagery Ability 

Questionnaire to the Latvian Sports Environment” the SIAQ (Cumming, 

Williams, 2014) was adapted to the Latvian sports environment. The adaptation 

of the questionnaire is necessary so that it can be used in Latvian and international 

comparative scientific research. 

 The SIAQ consists of 15 situation descriptions and five subscales: training 

performance-oriented imagery ability (ability to see oneself in a training 

environment, learning and performing new technical exercises, improving and 

developing specific physical and technical skills), competition performance-

oriented imagery ability (ability to see good performance and a positive 

competition scenario, create alternative moves and react quickly to unforeseen 

and unusual situations, finding a positive solution to ensure the best possible 

performance), goal-oriented imagery ability (ability to create images in the 
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imagery that are related to the achievement of specific goals and see yourself as a 

winner), affect-oriented imagery ability (the ability to feel and recall positive 

emotions that arise from sport, to experience emotions that arise from the results 

of competitions, and to feel the excitement of competitions), competence-oriented 

imagery ability (the ability to create images in the imagery that characterize 

maintaining control in failures or difficult situations, as well as maintaining self-

confidence in one’s abilities, staying in a positive mood and maintaining a fighting 

spirit after failure).  

 The adaptation of the SIAQ to the Latvian environment was performed in 

two stages (see Figure 1). After the first stage, when the desired result was not 

achieved, the necessary adjustments were made to fully adapt the SIAQ to the 

Latvian sports environment. In the second stage of adaptation, the sampling 

criteria were adjusted, and the SIAQ Latvian version was issued to athletes for re-

completion with analogous instructions as in the first stage.  
  

 

Figure 1. Sport Imagery Ability Questionnaire adaptation to the 

Latvian enviroment  

  

 The translation of the Latvian language questionnaire adaptation is 

comparable to the context of the original version, and it provides an understanding 

of Latvian language culture. The results obtained are equivalent to those of other 

studies performed in other countries. Latvian adapted version of the SIAQ focuses 

on the imagery ability of athletes to create content in the imagination. This survey 

is a useful tool to assess the imagery ability of athletes in the Latvian-speaking 

cultural environment. In practice, it can be used by sports psychologists and 

researchers to study the imagery ability of athletes. Imagery is one of the most 

used psychological skills. Based on the research results, Latvian sports specialists 

will have the opportunity to use a specific measuring tool, when working with 

SIAQ Latvian 
version 
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imagery and psychological skills. The acquired knowledge about the specifics of 

using imagery can develop and implement individually personalized imagery 

training programmes for athletes. The Latvian version of the SIAQ is a useful tool 

to assess the imagery ability of athletes in the Latvian environment and it can be 

used as a measuring tool to explore and identify the athlete’s imagery ability. 

Latvian adaptation of SIAQ can be used as a measuring tool for imagery ability, 

to determine the effectiveness of interventions on the imagery ability. As an 

assessment tool, it can provide important information about the differences in 

imagery ability between athletes. Latvian language version can be a valuable 

addition to research, which makes it possible to compare the differences in 

imagery ability between athletes from different countries and cultures. The results 

of the Latvian version of the SIAQ should encourage sports psychologists and 

researchers to use the questionnaire to measure and determine imagery ability in 

the future. The Latvian version of the SIAQ measures imagery ability in sport. 

The reliability and validity of the adapted SIAQ correspond to the psychometric 

structure of the original version of the SIAQ.  

 The adapted SIAQ in Latvian can be used in practice with athletes, to 

observe changes in their imagery ability, and it can be used in the study of imagery 

ability in intercultural research in sports science. 

 In the second chapter “3.2. Analysis of the Correlation Between Imagery 

Ability and Physical Self-Efficiency Indicators” indicators of athletes imagery 

ability and physical self-efficacy were determined and analysed. 

 To determine the correlation between imagery ability and physical self-

efficacy indicators the Latvian version of SIAQ (Volgemute et al., 2019) and the 

Latvian version of the SEREQ (Upesleja et al., 2017) were used. Imagery ability 

was assessed and analysed on five scales of SIAQ results. The indicator of 

physical self-efficacy was determined and analysed by using the SEREQ. Imagery 

ability and physical self-efficacy tests were performed on 69 athletes (women and 

men, aged 19 to 25 years) from team and individual sports. All athletes have at 

least 7 years of experience in their sport, are active athletes, have succeeded in 

their sport and has experience in Latvian and/or international competitions. 

Based on the previous research results, to determine the relationship 

between imagery ability and physical self-efficiency, athletes were qualified 

according to their level of physical self-efficiency based on the distribution of the 

SEREQ results. The mean distribution was determined by the median split. The 

median value of the physical self-efficacy scale was determined to be 59, after 

which a cumulative percentage of 50.7 was determined. This means that 50.7% 

of the sample is a group with a low-level of self-efficacy and 49.3% of the sample 

is a group with a high-level of self-efficacy. Based on the results obtained, 37 

athletes with a physical self-efficacy indicator score greater than 59 points 

(including) were classified as having a high-level of physical self-efficacy, while 

32 athletes with a score below 59 points were classified as having a low-level of 

physical self-efficacy (see Table 2). 
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Table 2 

Descriptive statistics of imagery ability for athletes with high and low 

levels of physical self-efficacy (SD – standard deviation, M – mean)   

Indicators 

High-level of 

physical self-

efficacy (n=37) 

Low-level of 

physical self-

efficacy (n=32) 

M SD M SD 

Physical self-efficacy 6.93 .92 4.99 .66 

Training performance-oriented imagery ability 6.32 .12 5.48 .13 

Competition performance-oriented imagery ability 5.96 .13 4.78 .14 

Goal-oriented imagery ability 6.25 .17 5.06 .18 

Affect-oriented imagery ability 6.47 .08 5.88 .09 

Competence-oriented imagery ability 5.82 .16 4.78 .17 

 

To verify the reliability and validity of the obtained, multivariate analysis 

of variance (high-level versus low-level physical self-efficacy) MANOVA was 

performed, using SIAQ scale indicators as dependent variables. Based on the 

results obtained by MANOVA, it was concluded that there is a significant 

correlation between the level of self-efficacy and imagery ability of athletes. 

According to the Hotelling’s Trace criterion (0.863) = 8.93 (p <0.01), intergroup 

means differ significantly. This confirms that the differences between the groups 

are statistically significant. The Test of Between-Subjects Effect was used to 

determine how the dependent variable differed from the independent variables. 

According to the obtained results, it can be concluded that the level of physical 

self-efficacy has a statistically significant effect on training performance-oriented 

imagery ability (F (1.67) = 22.23; p <0.01), competition performance-oriented 

imagery ability (F (1.67) = 37.48 ; p <0.01), goal-oriented imagery ability (F 

(1.67) = 22.62; p <0.01), affect-oriented imagery ability (F (1.67) = 22.21; p 

<0.01) and competence-oriented imagery ability (F (1.67) = 19.09; p <0.01). The 

results confirm that athletes with higher levels of physical self-efficacy use 

different imagery abilities to achieve higher results. 

From the obtained results, it can be concluded that imagery plays a key role 

in the development and maintenance of physical self-efficacy. Also, a high level 

of physical self-efficacy is necessary for the development of imagery ability and 

the effective use of imagery. The identified interrelationship between imagery 

ability and physical self-efficacy should be considered when working with 

athletes. 

The chapter “3.3. Description of the Improvement of Athletes’ Imagery 

Ability and Physical Self-Efficacy for the Growth of Athletic Achievements 

in Sport Model development, its Content and Approbation” describes the 

process of developing the model and its content. 

 The results of the factor analysis indicated a three-factor structure 

consisting of “Imagery for Maximum Performance”, “Imagery to Optimize Skills 

and Abilities”, and “Physical Self-Efficiency”. The sample of respondents 
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consisted of 207 athletes (women and men) aged 18 to 34 years (M=20.37, 

SD=3.21), representing individual and team sports and with an average of 9.39 

years of experience in sports (SD=4.58). Before performing the factor analysis, 

the compliance of the sample of respondents for its performance with Kaiser-

Mayer-Olkin (0.782> 0.7) and Bartlett criteria (p=0.000) was examined. 

 The Principal Component Analysis pointed out that the developed model 

has a three-factor structure. Table 3 below shows how closely each scale indicator 

correlates with each of the factors. 

 

Table 3 

Matrix of Components of Imagery Ability and Physical Self-Efficacy 

Indicators 

Scale Indicators 
Components 

1 2 3 

Competition performance-oriented imagery ability .852   

Competence-oriented imagery ability  .835   

Goal-oriented imagery ability  .758   

Affect-oriented imagery ability   .896  

Training performance-oriented imagery ability  .741  

Physical self-efficacy    .980 

 

According to the results of the factor analysis, it can be concluded that the 

first factor is positively correlated with three components of imagery ability: 

competition performance-oriented imagery (r=0.852), competence-oriented 

imagery (r=0.835) and goal-oriented imagery (r=0.758). Two components of 

imagery ability are positively correlated with the second factor: affect-oriented 

imagery (r=0.896) and training performance-oriented imagery (r=0.741). One 

component positively correlates with the third factor, which is physical self-

efficacy (r=0.980). 

 The Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy 

for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model consists of several 

interrelated factor structures: “Imagery for Maximum Performance”, “Imagery 

for Optimization of Skills and Abilities” and “Physical Self-Efficacy”. 

 1) The structure of the “Imagery for Maximum Performance” factor 

consists of three components of imagery ability: competition performance-

oriented imagery (r=0.852), competence-oriented imagery (r=0.835) and goal-

oriented imagery (r=0.758), where the weights of all three factors are above 0.7. 

 2) The structure of the “Imagery for Optimization of Skills and Abilities” 

factor consists of two components of imagery ability: training performance-

oriented imagery (r=0.741) and affect-oriented imagery (r=0.896), where the 

weights of both factors are above 0.7. 

 3) The structure of the “Physical Self-Efficacy” factor consists of the 

physical self-efficacy indicator, which weight is 0.980. 
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 It has been argued in the scientific literature that there is a clear 

interrelationship between the imagery and the athlete achievements as well as 

between physical self-efficacy and athlete achievements. Similarly, the 

interrelationship between imagery and physical self-efficacy has been argued. 

Based on scientific findings and evidence of the previous research results, the 

Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the 

Growth of Athletic Achievements in Sport Model may include “Growth of 

Athletic Achievements” factor that confirms that imagery ability and physical self-

efficacy have a significant interrelationship with athletic achievements.  

 The content of the model is based on scientific findings and the results of 

factor analysis, as well as evaluating the statistically significant interrelationships 

between athletes’ imagery ability, physical self-efficacy, and athletic achievement 

(see Figure 2). 

 

   
 

Figure 2. The Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-

Efficacy for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model 

(developed by the author) 
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 The Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy 

for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model consists of five 

variables. The “Psychological preparation” factor is the overarching factor that 

combines all four internal factors of the model:  

1) The “Imagery for Maximum Performance” factor, which consists of three 

imagery ability scales (competition performance-oriented imagery, goal-

oriented imagery, and competence-oriented imagery). 

2) The “Imagery for Optimization of Skills and Abilities” factor, which 

consisting of two imagery ability scales (training performance-oriented 

imagery and affect-oriented imagery). 

3)  The “Physical Self-Efficacy” factor, which consists of physical self-

efficacy indicator. 

4)  The “Growth of Athletic Achievements” factor, which is influenced by all 

factors of the model, and is, therefore, an integral quantity.  

 According to the obtained results, the content of the Improvement of 

Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the Growth of Athletic 

Achievements in Sport Model was summarized and tested. The aim of the 

developed model is to promote imagery ability, the level of physical self-efficacy 

and the growth of athletic achievements. 

 The developed imagery ability and physical self-efficacy exercises should 

be included in the training process along with physical training. It is important to 

start each of the psychological skill training with an introductory part, in which 

athletes are explained the purpose of the psychological skill training and a small 

theoretical justification for the role of specific psychological skills in the growth 

of athletic achievements and the preconditions for their application. This will give 

athletes an idea and understanding of what to do. The introductory part of the 

psychological skill training is followed by the main part, in which the relevant 

exercises and tasks that develop imagery ability and physical self-efficacy are 

performed. In the concluding part of the psychological skill training, it is very 

important to provide feedback in the form of discussions. 

 Psychological skill training can be organized individually or in groups. It 

is important to remember that each athlete’s imagery ability and physical self-

efficacy vary individually. Therefore, before applying psychological skills 

exercises, it is necessary to find out and assess the level of imagery ability and 

physical self-efficacy of each athlete. Obtaining such information will help plan 

the content of athletes’ psychological preparation. 

 The content of the model is based on scientific findings and the results of 

factor analysis, as well as evaluating the statistically significant interrelationships 

between athletes’ imagery ability, physical self-efficacy, and athletic 

achievements in sport. 

 The Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy 

for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model content tasks implement 

five types of imagery ability (training performance, competition performance, 
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goal, affect and competence-oriented imagery), physical self-efficacy and their 

contributing factors (goal setting, self-positive speech, concentration skills, 

training and competition plans, routines, self-regulation skills). 

 The chapter “3.4. Evaluation of the Interrelationship Between Imagery 

Ability, Physical Self-Efficiency and Athletic Achievement Indicators, 

Subjective and Objective Indicators and Development of Recommendations 

for Optimizing the Imagery Ability, Physical Self-Performance and Athletic 

Achievement of Alpine Skiers” analyses and describes the effectiveness of the 

Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the 

Growth of Athletic Achievements in Sport Model content on the imagery ability 

and physical self-efficacy of alpine skiers, both of which also contribute to the 

increase in athletic achievement. 

 Seven alpine skiers participated in the establishing experiment. When 

choosing the research group, attention was paid to the mastery of the athletes to 

avoid as much as possible the influence of other factors on the obtained results. 

All athletes included in the research have been practising alpine skiing for an 

average of ten years, are included in the ranking system developed by the Latvian 

Ski Federation, and have participated in competitions, as well as represented 

Latvia in international competitions. 

 At the beginning and end of the establishing experiment, all athletes 

completed the SIAQ and the SEREQ. The adapted Latvian language version of 

SIAQ was used to determine athletes’ imagery ability. 

 To test the effectiveness of the model content on the imagery ability and 

physical self-efficacy of alpine skiers, its content was realized in the training 

process of alpine skiers. After the implementation of the model content, the results 

of alpine skiers were determined and compared before and after the experiment. 

Evaluating the indicators of athletes’ imagery ability and physical self-efficacy, 

the content of psychological skill training was created. 

 The content of the Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical 

Self-Efficacy for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model was 

realized in 12 psychological skill training. Each of the psychological skill training 

lasted approximately 30 to 40 minutes. The psychological skill training started 

with an introductory part, in which the aim of the training was explained to the 

alpine skiers, and the importance of the relevant psychological skills in sports was 

emphasized. Psychological skill training was held individually and in groups. In 

the main part of the psychological skill training exercises and tasks for developing 

imagery ability and physical self-efficacy was performed. In the concluding part 

of the psychological skill training, feedback was provided in the form of 

discussion. After the implementation of the model content, the identification and 

analysis of changes in imagery ability and physical self-efficacy indicators were 

performed.  

 At the end of the establishing experiment, positive changes in the imagery 

ability and physical self-efficacy of alpine skiers were observed. Comparing the 
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individual indicators for the experimental group before and after the experiment, 

it can be concluded that all athletes have positive changes in physical self-efficacy 

(see Figure 3). 

   

 
Figure 3. Indicator of the “Physical Self-Efficacy” factor before and 

after the experiment (physical self-efficacy ratings and athletes) 

 

The “Imagery for Optimization of Skills and Abilities” factor include 

training performance-oriented imagery (r=0.741) and affect-oriented imagery 

(r=0.896). When evaluating the indicators of training performance-oriented and 

affect-oriented imagery ability, it can be concluded that both indicators have 

positive changes after the establishing experiment (see Figure 4). 

 

 
Figure 4. “Imagery for Optimization of Skills and Abilities” factor 

indicators before and after the experiment (imagery ability scale scores and 

athletes) 

 

The “Imagery for Maximum Performance” factor consists of competition 

performance-oriented imagery (r=0.852), goal-oriented imagery (r=0.758) and 

competence-oriented imagery (r=0.835). Positive changes are observed in the 
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individual indicators of the experimental group before and after the experiment 

(see Figure 5). Analysing the individual indicators of the experimental group, 

positive changes can be seen after the experiment.  

 

 
Figure 5. “Imagery for Maximal Performance” factor indicators 

before and after the experiment (imagery ability scale scores and athletes) 

 

 The Wilcoxon Signed Rank Test was used to test the reliability of changes 

in imagery ability and physical self-efficacy. Analysing the dynamics of the 

athletes’ imagery ability and the physical self-efficacy scale, it can be concluded 

that the average increase of the indicators is significant (p≤0.05), and the 

indicators of the group have changed positively. The results of the Wilcoxon 

Signed Rank Test indicate that the experimental group had statistically significant 

differences in physical self-efficacy and imagery ability before and after the 

experiment. Changes in the results after the application of the Improvement of 

Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the Growth of Athletic 

Achievements in Sport Model content are statistically significant (p<0.05). 

 To evaluate the content of the Improvement of Athletes’ Imagery Ability 

and Physical Self-Efficacy for the Growth of Athletic Achievements in Sport 

Model, at the beginning and end of the establishing experiment, a control training 

was performed by recording the time of the athletes’ ski run using the time 

recording device Microgate Pro-Kit Timing. The slalom disciplines ski course of 

the same complexity and setting parameters were provided in the control training, 

which helped to exclude the influence of other factors on the results. Three ski 

runs were performed in each control training. The experiment compared the time 

difference between the first and second successful run. 

 According to the results of the control training before and after the 

experiment, there are changes in the athletes’ athletic achievements. The time of 

the first control training fluctuates between -0.03 (which means that the first run 

is faster than the second) to +0.87 seconds (which means that the first run was 

slower than the second). The time fluctuation of the second control training 
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between the first and second run is from -0.1 to +0.6 seconds. Comparing the 

results of control training, it can be concluded that mostly among the athletes there 

is a positive change in the results of athletic achievements. 

 The Wilcoxon Signed Rank Test was used to test the reliability of the 

obtained results. Analysing the athletes’ athletic achievements between control 

training, it was concluded that the average increase in athletic achievements is not 

statically significant, as the Wilcoxon criterion is 0.09 (p≤0.05). However, 

analysing the averages, there is a tendency that the results of athletes have 

improved at the end of the experiment after the implementation of the 

Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the 

Growth of Athletic Achievements in Sport Model content in the training process 

of alpine skiers. 

 To compare and analyze the subjective and objective indicators of the 

imagery ability and physical self-efficacy of alpine skiers, the athletes were tested 

using the Vienna Test System at the end of the experiment. The 3D: Spatial 

Orientation test was selected as an objective tool for assessing imagery ability, in 

which spatial orientation indicators were determined. The AHA: Attitude 

Towards Work test was chosen as an objective assessment tool for physical self-

efficacy, measuring exactitude, decisiveness, impulsivity vs. reflexivity, 

performance level, aspiration level, frustration tolerance, target discrepancy, and 

achievement motivation. The tests were performed in a separate and quiet room 

so that the athletes were not disturbed. It took approximately 11 minutes to 

complete the 3D test and 25 minutes to complete the AHA test. 

 Objective indicators of imagery ability were indicated by the results 

obtained from the 3D test, while the subjective indicators of athletes’ imagery 

ability were indicated by the results of the SIAQ (see Table 4). 

 

Table 4 

Objective and subjective indicators of the imagery ability of the 

experimental group 
Indicators S3  S6  

3D test 

Spatial Orientation (PR) 66 31 

Sport Imagery Ability Questionnaire 

Training performance-oriented imagery ability  6.6 5 

Competition performance-oriented imagery ability  6 5.6 

Goal-oriented imagery ability  7 6 

Affect-oriented imagery ability  7 6.3 

Competence-oriented imagery ability 7 6.6 

 

 Objective indicators of physical self-efficacy were obtained from the 

results of the AHA test, while the subjective indicators were obtained from the 

SEREQ (see Table 5). In general, the results show a tendency for athletes with 
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higher rankings to have a higher objective and subjective rates of physical self-

efficacy. 

 

Table 5 

Objective and subjective indicators of the physical self-efficiency of 

the experimental group 
 Indicators  S3  S6   

AHA test – Comparing surfaces 

Exactitude (PR) 57 26 

Decisiveness (PR) 82 13 

Impulsiveness vs. reflexivity (PR) 26 49 

AHA test – Coding symbols 

Performance level (PR) 87 47 

Aspiration level (PR) 90 57 

Frustration tolerance (PR)  38 61 

Target discrepancy (PR) 20 8 

AHA tests – Differentiating between figures 

Achievement motivation (PR) 62 28 

The Self-Efficacy to Regulate Exercise Questionnaire 

Physical self-efficacy 9.06 8.22 

 

Subjective self-assessment tests and questionnaires are useful and 

informative measurement tools for determining various psychological factors in 

sports science. Objective measurement methods can supplement and improve the 

information found in research. According to the obtained data from the 

experiment, the interrelationship between the subjective and objective indicators 

of imagery ability and physical self-efficacy can be determined. The 3D and AHA 

tests from the Vienna Test System helped demonstrate the reliability of the results 

of the SIAQ and the SEREQ. 

Recommendations for coaches to promote imagery ability, physical 

self-efficacy, and athletic achievements of alpine skiers  

 Research in the field of sports science has repeatedly shown that imagery 

and physical self-efficacy are essential for success. Therefore, paying attention to 

the psychological preparation and its content can have a significant impact on 

athletes’ achievement. The developed content of the Improvement of Athletes’ 

Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the Growth of Athletic 

Achievements in Sport Model is practically applicable in the training process of 

athletes to help improve the psychological skills of athletes, which can be 

effectively integrated into training and competition performance. Based on the 

interrelationships between imagery ability and physical self-efficacy identified 

and proven in the Doctoral Thesis, as well as based on the author’s practical 

experience as an alpine skiing and psychological training coach, practical 

recommendations have been developed for coaches working with athletes in the 

training process. In order to increase the growth of athletes’ athletic achievements 
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in the process of psychological preparation, the interactions of the above factors 

and their content must be taken into account:  

• Imagery for Maximize Performance, which consists of competition 

performance-oriented imagery, competence-oriented imagery, and goal-

oriented imagery. 

• Imagery for Optimization of Skills and Ability, which consist of training 

performance-oriented imagery and affect-oriented imagery.  

• Physical Self-Efficacy. 

 When working with athletes, it is necessary to comprehensively implement 

the content of all three factors - “Imagery for Maximum Performance”, “Imagery 

for Optimization of Skills and Abilities” and “Physical Self-Efficacy”. To 

optimize imagery ability, physical self-efficacy and athletic achievements, the 

following recommendations have been developed for alpine skiers to enhance the 

psychological preparedness of athletes. 

• Skills acquisition will provide more effective results in terms of athletes’ 

athletic achievements if imagery ability and physical self-efficacy are 

developed alongside physical training, integrating the development of 

psychological skills into physical activity. 

• By developing imagery ability and related psychological skills, athletes need 

to develop an understanding of the tasks of developing mental processes. 

Theoretical introduction before each psychological skill training helps to 

provide it. Athletes need to understand why they are performing these tasks 

and what these tasks can give them in terms of their results and athletic 

achievements. 

• The tasks of psychological training must be deliberate and purposeful for them 

to provide benefits. The coach, working with athletes, must make sure that the 

athlete understands that the use of imagery in training and competition will 

promote athletic achievement. 

• Indicators of physical self-efficacy are closely related to the professional 

development of athletes, which indicates the need to improve physical self-

efficacy in the process of psychological preparation. Therefore, it is important 

to emphasize the improvement of physical self-efficacy in psychological 

preparation. 

• The use of imagery tasks should be further promoted in the process of 

psychological preparation, thus ensuring the use of imagery ability in 

competition conditions. 

• It is necessary to identify the strengths and weaknesses of the athlete, before 

beginning psychological skill training. It will promote athletes’ understanding 

and awareness of their physical, tactical, technical, and psychological 

preparedness. Recognizing your preparedness will help athletes develop 

imagery content and set goals that match their abilities. 
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• Goal setting is very important in sport. Setting inappropriate, overestimated 

goals leads to frustration and loss of motivation if they are not achieved. 

Therefore, it is very important to be aware of your abilities. 

• The coach must encourage purposefulness in athletes and remind them 

regularly of their goals. Imagery and the content of the imagery are essential 

for setting goals.  

• Similarly, to setting goals, the content of the imagery must be developed 

according to athletes’ abilities. 

• Athletes need to develop and promote emotional awareness and regulation 

skills. This will help understand your emotional state. Self-regulation skills are 

promoted through imagery ability. 

• Athletes need to work on developing their optimal pre-start state and positive 

self-talk. Positive self-talk is developed through imagery and has a significant 

impact on athletes’ physical self-efficacy. 

• Developing physical self-efficacy promotes athletes’ self-confidence and self-

belief, which is one of the most important skills in sport so that athletes could 

realize their full potential in competitions. 

• One of the most effective tools for promoting physical self-efficacy is goal-

setting skills. Reproducing goals in the imagery will increase the self-efficacy 

of athletes. 

• When introducing athletes to the basic concept of imagery, athletes must know 

the keys to quality imagery – imagery perspectives (internal and external), 

control, sensory involvement (sight, hearing, smell, taste, feelings, and 

emotions) and imagery takes place in real-time. 

• Resource management of quality imagery will ensure effective manipulation 

of the imagery, creation of positive scenarios, improvement of technical skills, 

correction of technical errors, as a result of which physical self-efficiency will 

be promoted. 

• Feedback must be provided after each psychological skill training. Evaluation 

is critical to promoting the growth of athletes. 

• Athletes should be encouraged to evaluate their performance. Assessing one’s 

performance should be an integral part of training so that athletes are 

encouraged to monitor their progress and achievements. 

 Based on the results obtained in the Doctoral Thesis and the author's 

personal experience, recommendations for the promotion of athletes’ imagery 

ability and physical self-efficacy in sports practice were developed. When 

applying and implementing the Improvement of Athletes’ Imagery Ability and 

Physical Self-Efficacy for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model 

in practice, the relevant recommendation should be considered. It is important to 

note that the most effective way to develop imagery ability and physical self-

efficacy is to involve their tasks in physical training. In this way, athletes learn to 
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apply psychological skills in a training and competition environment, gaining the 

maximum benefit from the promotion of athletic achievements. 

 

DISCUSSION 

 

 One of the most pressing problems in the training process of athletes is 

related to psychological preparation. In the process of psychological preparation, 

the psychological skills of athletes are developed, which helps them to prepare for 

competitions. Solving the problems of psychological preparation in sport is of 

practical importance. It ensures athletes’ comprehensive preparation. Imagery 

ability and physical self-efficacy are one of the most important components in the 

development of psychological skills, which promotes mental toughness and 

control of emotional states. Imagery and physical self-efficacy strengthen athletes' 

self-confidence and confidence in their ability to perform the task. Imagery is a 

psychological skill that, like any other skill in sport, can be trained and perfected 

in the training process with appropriate tasks. 

 Many studies have shown that imagery ability and physical self-efficacy 

are strongly correlated with athletes athletic achievements and that imagery ability 

is closely linked to physical self-efficacy (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, 1986; Callow et al., 2017; Munro-Chandler et 

al., 2008; Williams et al., 2010; Nordin, Cumming, 2008). The obtained data from 

the research of the Doctoral Thesis also indicate that there are correlations 

between imagery ability, physical self-efficiency, and athletic achievements. 

imagery, as well as physical self-efficacy, are effective in improving athletes’ 

performance in training and competition. For athletes to be competitive, they must 

use all possible resources to achieve higher results. In today’s sports environment, 

athletes need to be not only physically, technically, and tactically prepared, but 

also psychologically prepared. 

 Research of the scientific literature indicates that the development of 

psychological skills is an integral and essential part of the training process for 

success in sport (Weinberg, Williams, 2001). In scientific research, imagery is 

described as a state in which an athlete sees himself in the imagery, performing 

the actions which are necessary to perform the expected to improve his 

performance (Di Corrado et al., 2009). Various terms are used in the scientific 

literature to refer to different aspects of mental imagery in sport (Hale et al., 2005; 

Cumming, Ramsey 2009; Collet et al., 2013). Morris et al. (2005) have stated that 

the essence of the imagery is most fully characterized by the intentional or 

unintentional perception or retrieval of an experience obtained from the 

information stored in memory. In this context, the imagery has a complex 

structure, and to fully describe it, its diversity must be understood. For athletes to 

be able to implement the desired imagery scenarios in their minds, they need well-

developed imagery skills that can create and retain vivid and controllable images 
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(Morris et al., 2005). It is believed that most people have the ability to create 

images in their imagery, but each has these abilities with individual differences. 

Imagery ability can be described mainly by how easily and how vivid images an 

athlete can create in his imagery. Imagery ability is affected by two important 

factors: how clearly and in detail the athlete can see the images and the athlete’s 

ability to manipulate the image (Vealey and Greenleaf, 2006). Sports scientists 

Munzert and Hackfort (1999) argue that individual imagery ability is an important 

factor in determining the effectiveness of mental training in the psychological 

preparation process. They emphasize that for imagery to benefit athletes, coaches 

need to identify their imagery ability and identify the individual differences of 

each athlete. 

 Imagery has an important role in the psychological preparation of athletes. 

The best alpine skiers fight for every hundredth of a second, which can ultimately 

be decisive. Therefore, the training process in alpine skiing should be as diverse 

as possible, which promotes the growth of athletes. The psychological 

preparedness of athletes is becoming increasingly important. Through the 

psychological preparation of athletes, issues related to the achievements of 

athletes can be addressed. Long-term and persistent work on the psychological 

preparation of athletes can contribute to the achievement of athletes. Imagery can 

be used to help an athlete achieve their goals. In alpine skiing, athletes mainly use 

their imagery before the start of the training or competitions. Its main purpose is 

for athletes to get acquainted with the setting of the ski course. By getting 

acquainted with the ski course using imagery, athletes will be much more 

confident about their performance and will be able to make the first run with 

maximum performance. 

 Research indicates that imagery can increase the physical self-efficacy of 

athletes through a variety of exercises that promote a sense of competence and 

successful performance of physical skills (Callow and Hardy, 2001). In addition, 

imagery effectively helps reduce negative competition anxiety and allows athletes 

to regulate arousal levels. Imagery efficiency is determined by positive images 

that promote positive emotions, such as successful skill execution (Cumming et 

al., 2006). Imagery with a negative script, such as a seeing fall during a 

competition, can negatively affect athletes’ performance (Guillot and Collet, 

2008). In a competitive environment, anxiety can be stimulating and debilitating, 

meaning that athletes need to be able to adjust the content of their imagery so that 

it could help regulate anxiety to a level that improves performance and achieves 

high results. Researchers are still looking for the most effective and best ways to 

improve imagery and imagery ability in sport. It can be very difficult for athletes 

to stay focused when starting imagery training, which is a very important 

precondition for effective imagery. Athletes can also become mentally tired very 

quickly (Guillot and Collet, 2008). Therefore, when starting imagery training, it 

is important to start with simple tasks that do not take a long time to complete. As 

for the duration of imagery training, it is suggested that it can range from a few 
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seconds to several hours. However, it must be remembered that the most 

important thing is to focus on the quality of imagery content and not on the 

quantity. Will be able to perform with maximum performance. Long-term and 

persistent work on the psychological preparation of athletes can contribute to the 

achievement of athletes. Imagery can be used to help an athlete achieve their 

goals. In alpine skiing, athletes mainly use their imagery before the start of the 

training or competitions. Its main purpose is for athletes to get acquainted with 

the setting of the ski course. By getting acquainted with the ski course using 

imagery, athletes will be much more confident about their performance and will 

be able to make the first run with maximum performance. 

 The research of imagery in sports psychology has evolved. In recent years, 

researchers have focused not only on the imagery as one of the psychological 

skills, but also on the effects of the imagery on various other psychological skills, 

such as physical self-efficacy, concentration, self-belief, and self-regulation. 

Recent theories and models have broadened the general understanding of imagery 

in the context of sport. For example, the PETTLEP model has provided an 

explanation of how to use imagery, describing why, when, and how imagery can 

be most effective. 

 Scientists from different fields of science have tried to explain how the 

imagery works, how it affects the psychophysiological reactions of athletes and 

how effective it is. Psychoneuromuscular theory (Jacobson, 1930) explains 

neuromuscular activities that are identical to the physical activities that occur in 

the imagery process. The PETTLEP model developed by Holmes and Collins 

(2001) is a guide to the implementation of imagery in sport. Martin, Moritz, and 

Hall (1999) have developed an essential theoretical model of imagery based on 

the idea that the most appropriate and optimal form of imagery should be used in 

each situation. Sports science researchers Cumming and Williams (2012) have 

developed a model of conscious imagery that emphasizes the effectiveness of 

conscious imagery in the sport that is shaped by a specific goal. These theories 

and models provide an understanding of the theoretical basis of imagery in sport. 

 In cognitive psychology, several tools for measuring imagery have been 

developed. They mainly determine the control of the imagery, which characterize 

how well an athlete is able to manipulate the images created in the imagery 

(Guillot, Colle, 2010; Pirrone, Di Nuova, 2014) or the brightness of the imagery, 

which characterizes the richness of the images (Murphy, 2005). One of the most 

recognized and widely used imagery measurement tools in the field of sports 

science is the SIAQ (Cumming, Williams, 2011). Analysing the scientific 

literature on the use of athletes’ imagery and imagery ability, many researchers 

from different countries have used SIAQ in their work. Therefore, this imagery 

ability measuring instrument was chosen for the implementation of the Doctoral 

Thesis research. Studies in other countries where the SIAQ has been previously 

adapted (Ruiz, Watt, 2014; Veraksa et al., 2014; Watt et al., 2014; Kizildag, 
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Tiryaki, 2012) have shown that the questionnaire can determine the imagery of 

different cultures. 

 Based on theories, imagery addresses various motivational and cognitive 

aspects at a general and specific level (Hall et al., 1998). This means that the 

imagery is used for different purposes. Differences in the use of imagery have a 

variety of functions, which are defined as – cognitive specific, cognitive general, 

motivational general, motivational specific, motivational general-affect and 

motivational general-mastery. Imagery ability determined in sport (training 

performance-oriented, competition performance-oriented, goal-oriented, affect-

oriented, and competence-oriented imagery ability) is based on these functions.

 Several studies have found a correlation between athletes’ imagery ability 

and physical self-efficacy (Callow, Hardy, Hall, 2001; Munroe-Chandler et al., 

2008; Duncan, Hall, Wilson, Rodgers, 2012; Williams, Cumming, and Balanos 

2010; Nordin, Cumming, 2008). In the context of imagery, physical self-efficacy 

has received a lot of attention in sport, and its level is related to the use of imagery. 

Bandura is the founder of the theory of self-efficacy and the developer of its 

concept. Researchers still rely on his findings today to research physical self-

efficacy. Physical self-efficacy is not only a characteristic of an athlete, but it can 

be socially learned, developed, and improved. An important factor in physical 

self-efficacy in sport is the effect of coach communication (Collins, Durand-Bush, 

2014). Therefore, in training, working on the physical self-efficacy of athletes, the 

coach should be very careful about communicating with his athletes. 

  An athlete’s level of physical self-efficacy greatly affects his performance 

and determines the level of motivation. High physical self-efficacy means that the 

athlete enjoys sports-related activities, and the athlete has a constant desire for 

improvement and development. High physical self-efficacy helps athletes work 

more profitably, be able to assess their skills more objectively, find a way to 

overcome difficulties, and emphasize the ability to solve problems that lead to 

success (Yilmaz et al., 2010; Carter, 2013; Beauchamp et al., 2012).  

 The results obtained during the research of the Doctoral Thesis indicate that 

there is a close correlation between the imagery ability and physical self-efficacy 

of Latvian athletes. Athletes with higher levels of physical self-efficacy also have 

stronger imagery ability. 

 The Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy 

for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model is developed based on 

the empirical findings of previous research. In addition, the content of the model 

has been tested on Latvian alpine skiers, and it can be easily adapted to other 

sports to improve the athletes’ imagery ability and physical self-efficacy, based 

on which the athletes’ athletic achievements will be also promoted. According to 

the results of the experiment, there is a positive trend towards an increase in the 

results of alpine skiers. After the implementation of the model content, the results 

of the athletes improved. The results of the research point to the potential for 

improving imagery ability and physical self-efficacy. The Improvement of 
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Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the Growth of Athletic 

Achievements in Sport Model improves the process of psychological preparation 

of athletes, and its content can be modified for athletes of different sports. 

 Various methods have been used in the research of the Doctoral Thesis, 

which are described in detail. The SIAQ, which was adapted to the Latvian sports 

environment, and the 3D spatial orientation test from the Vienna Test System 

were used to study the imagery ability indicators. The SEREQ and the AHA – 

Attitude to Work test from the Vienna Test System were used to measure physical 

self-efficacy indicator. The combination of this type of method – a subjective self-

assessment questionnaire and an objective computer-based test – complements 

and reinforces the information and results obtained in the research. Understanding 

internal processes and behavioural responses is essential when studying imagery 

ability and physical self-efficacy. Using both forms together provide a broader 

insight into the psychological state of athletes. This approach allows the 

researcher to obtain diverse data and integrate it to conduct more in-depth 

research. 

 Continuing the research, there is an opportunity to implement the 

Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the 

Growth of Athletic Achievements in Sport Model to a larger number of athletes 

and athletes of other sports. The content of the model, which was used in the 

training process of alpine skiers in the research, has had a positive effect on 

athletes. Psychological skill training can be used in work with even young athletes 

to develop imagery ability, as well as physical self-efficacy at an early age. 

Applying the content of the developed model will help to create the potential for 

athletes in their growth. It is for this reason that imagery ability and physical self-

efficacy is important part of psychological preparation that should be included in 

the training process. 

 

CONCLUSIONS 

 

1. Theoretical study of the nature of athletes’ imagery ability and physical 

self-efficacy, the improvement of imagery ability and physical self-

efficiency and the importance of these indicators in alpine skiing, it was 

concluded:  

• Imagery in sport is defined as the cognitive process and the ability to 

purposefully create or recreate an experience that is no different from 

a physical event (Vealey, Walter, 1993). Imagery ability is 

characterized by the ability to create vivid images in the imagination, 

to manipulate the created images, and to control them (Morris et al., 

2005). Imagery in sport has a diverse range of definitions, the 

following definition was used in the Doctoral Thesis – “imagery in 

sport is a process that takes place consciously and is purposefully 
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guided to achieve the desired task”, which is viewed in the context 

of cognitive-behavioural theory. 

• Physical self-efficacy in sport is defined as an athletes’ confidence 

in his ability to learn, to perform physical activity, and to be able to 

perform and control certain tasks to achieve goals (Feltz, Magyar, 

2006; Bandura, 1997). The following definition of physical self-

efficacy was used in the Doctoral Thesis – “… athletes’ confidence 

in their ability to learn or perform physical activities”, which is 

considered within the framework of social cognitive theory. 

• Imagery affects physical self-efficacy and vice versa – physical self-

efficacy affects imagery. Imagery and physical self-efficacy are 

positively correlated with athletes’ athletic achievement (Candler et 

al., 2008; Mousavi, Meshkini, 2011; Weinberg, Gould, 2015; 

Beauchamp et al., 2012; Haight et al., 2020), which is a part of an 

revised applied model of deliberate imagery use, whose conceptual 

basis is formed by bio-informatics theory (Lang, 1979) and the 

psychoneuromuscular theory (Jacobson, 1930). 

2. The reliability and validity of the adapted Sport Imagery Ability 

Questionnaire correspond to the psychometric structure of the original 

version of the questionnaire. The adapted Latvian version of the Sport 

Imagery Ability Questionnaire can be used in practice with athletes to 

identify and analyse changes in their imagery ability, and it can be used in 

the study of imagery ability in intercultural research in sports science. 

• In the first stage of the adaptation of the Sport Imagery Ability 

Questionnaire, a double translation was performed, after which its 

experts confirmed the validity of the content of the translated 

version. After the retrospective translation, the questionnaire was 

handed over to the athletes for execution. In the first stage, a total of 

353 surveys were collected, of which 215 were valid for further 

analysis. Initially, its psychometric parameters were compared with 

the indicators of the original version, and it was concluded that the 

results of the sample of Latvian respondents are higher than the 

sample of respondents of the original version. The Kaiser-Mayer-

Olkin (KMO) and Bartlett’s test (0.884> 0.7) indicated the adequacy 

of the results for factor analysis. The results from factor analysis 

indicated that the Sport Imagery Ability Questionnaire Latvian 

adaptation has a five-factor structure just like in the original version 

of the questionnaire. However, one of the items in the factor analysis 

was included into a different factor than it is in the original version. 

The coherence indicators of the adapted survey are appropriate, 

which is above 0.6. The psychometric indicators of the first stage of 

adaptation indicate that the structure of the Latvian version of the 

Sport Imagery Ability Questionnaire corresponds to its use in the 
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Latvian environment, but the structure of the questionnaires factors 

does not fully coincide with the structure of the original version. This 

means that the adapted questionnaire can be used in the Latvian 

sports environment, but it cannot be used in international scientific 

research in a comparative context. As the first stage of adaptation 

failed to fully adapt the questionnaire, a second stage was carried out, 

in which other sampling criteria were set based on the results 

obtained. 

• In the second stage of the Sport Imagery Ability Questionnaire 

adaptation, 220 respondents were selected. First, the psychometric 

indicators were compared with those of the original version and 

confirmed to be equivalent. The sample was checked for compliance 

with the factor analysis (0.878> 0.7) before performing the factor 

analysis. In the second stage, a five-factor structure was obtained, 

which completely coincided with the five-factor structure of the 

original version. The internal coherence of the questionnaire is 

adequate, above 0.6. At the end of the second adaptation stage, the 

durability of the questionnaire was tested over time using the re-test 

method at three-week intervals. The Pearson correlation coefficient 

ranges from 0.61 to 0.81, indicating that there is a strong correlation 

between the variables and that all scales have acceptable validity and 

reliability. 

3. Correlations between physical self-efficacy and imagery ability indicators 

have been identified (p<0.01). Athletes with higher levels of physical self-

efficacy also have higher levels of imagery ability. The level of physical 

self-efficacy interacts with training-oriented imagery (F=22.23; p<0.01), 

competition-oriented imagery (F=37.48; p<0.01), goal-oriented imagery 

(F=22.62; p<0.01), affect-oriented imagery (F=22.21; p<0.01) and 

competence-oriented imagery (F =19.09; p<0, 01). The results show that 

athletes with higher physical self-efficacy use a variety of imagery ability 

to achieve higher results. 

4. The Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy 

for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model is based on 

scientific findings and the results of factor analysis, as well as evaluating 

the statistically significant correlation between athletes’ imagery ability, 

physical self-efficacy, and achievements. The model consists of interrelated 

factor structures: “Imagery for Maximum Performance” factor 

(competition performance-oriented (r=0.852), competence-oriented 

(r=0.835) and goal-oriented (r=0.758) imagery ability), “Imagery for 

Optimization of Skills and Abilities” factor (training performance-oriented 

(r=0.741) and affect-oriented (r=0.896) imagery ability) and “Physical 

Self-Efficacy” factor (r=0.980). 
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• The aim of the developed model is to promote the athletes’ imagery 

ability, the level of physical self-efficacy and the growth of athletes’ 

athletic achievements. The model can be used and implemented in 

the training process of athletes. The Improvement of Athletes’ 

Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the Growth of 

Athletic Achievements in Sport Model content tasks implement five 

types of imagery ability (training performance-oriented, competition 

performance-oriented, goal-oriented, affect-oriented, and 

competence-oriented imagery), physical self-efficacy and their 

contributing factors (goal setting, internal positive speech, 

concentration skills, training and competition plans, routines, self-

regulation skills). 

• The results of the research indicate the usefulness of the 

Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-

Efficacy for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model 

for alpine skiing athletes. Analysing the changes in the “Imagery for 

Maximum Performance” factor, the “Imagery for Optimization of 

Skills and Abilities” factor and the “Physical Self-Efficacy” factor, 

it can be concluded that there are statistically significant changes in 

athletes’ imagery ability and physical self-efficacy.  

5. The mean indicator of the physical self-efficacy scales for alpine skiers was 

7.14 (0.65) at the beginning of the experiment and 8.21 (0.70) at the end. 

And the mean indicators of the imagery ability scales for athletes ranged 

from 4.80 (0.81) to 5.99 (0,71) at the beginning of the experiment and from 

5.79 (0.97) to 6.26 (0.64) at the end. The increase in imagery ability and 

physical self-efficacy indicators after the application of the Improvement 

of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the Growth of 

Athletic Achievements in Sport Model content is statistically significant (p 

<0.05). The subjective indicators of the imagery ability and physical self-

efficacy of alpine skiers are confirmed by their objective indicators. At the 

end of the study, based on the obtained results and the author's personal 

experience, recommendations were developed for coaches to improve the 

imagery ability and physical self-efficiency of alpine skiers for the growth 

of athletic achievements. 

• The imagery ability of alpine skiers is characterized by five scale 

indicators – training performance, competition performance, goal, 

affect and competence-oriented imagery ability. The changes in the 

indicators of the alpine skiers’ imagery ability scales after the 

application of the content of the Improvement of Athletes’ Imagery 

Ability and Physical Self-Efficacy for the Growth of Athletic 

Achievements in Sport Model are statistically significant (p <0.05). 

• There is a tendency for the interrelationships between alpine skiers’ 

imagery ability, physical self-efficacy, and athletic achievements. 
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Skiers with higher physical self-efficacy also have a higher level of 

imagery ability. Following the implementation of the content of the 

Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-

Efficacy for the Growth of Athletic Achievements in Sport Model, 

the athletic achievement indicators of athletes in control training 

have increased. Although analysing the reliability of the obtained 

results, the average increase of the indicators is not reliable (0.09; p 

<0.05), although the results of athletes have improved. 

• Analysing the subjective and objective indicators of imagery ability 

and physical self-efficacy of alpine skiers, it was concluded that 

according to the results obtained from 3D and AHA tests, athletes 

with higher athletic achievements tend to have higher both objective 

and subjective imagery ability and physical self-efficacy indicators. 

 

The developed content of the Improvement of Athletes’ Imagery Ability 

and Physical Self-Efficacy for the Growth of Athletic Achievements in Sport 

Model has a practical application in the training process of athletes, and it 

promotes the growth of athletic achievements.  

By realizing the tasks of the research and based on the obtained results, the 

aim of the Doctoral Thesis was achieved – to develop the Improvement of 

Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the Growth of Athletic 

Achievements in Sport Model, evaluate its usefulness for the growth of athletic 

achievements of alpine skiers and develop recommendations for coaches to 

promote imagery skills, physical self-efficacy, and athletic achievements of alpine 

skiers. 

The hypothesis of the research was confirmed – the improvement of 

imagery ability and physical self-efficacy in the process of psychological 

preparation process will increase the growth of athletic achievements of alpine 

skiers. 

This is evidenced by the results obtained in the research, which pointed out 

the positive changes in the control training results of alpine skiers after the 

Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the 

Growth of Athletic Achievements in Sport Model was implemented in the training 

process. The control training results of alpine skiers at the end of the research 

show that the athletes have been maximally prepared for the first run of the ski 

course. By developing imagery ability and physical self-efficacy, athletes have 

more opportunities from the very first attempt to reach their full potential and 

show their best performance. Following this trend, it can be concluded that the 

inclusion of imagery ability and physical self-efficacy in the process of 

psychological preparation has contributed to the growth of alpine skiers’ athletic 

achievements. On the other hand, examining the reliability of the obtained results, 

analysing the growth of athletes’ athletic achievements between the control 

training of the research, it was concluded that the average increase of indicators 
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is not statically significant, because the Wilcoxon ranking criterion is 0.09 

(p≤0.05). Analysing the mean indicators, there is a tendency that the results of 

athletes have improved at the end of the experiment, after the implementation of 

the Improvement of Athletes’ Imagery Ability and Physical Self-Efficacy for the 

Growth of Athletic Achievements in Sport Model content in work with alpine 

skiers. 
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