
  49 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 13, Wrocław, 2016 

dr Aleksandra Leśniewska 
Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie 
AWF Wrocław 

 
 

Percepcja czasu i jej implikacje dla sportu  
 
 
Wstęp  

Czas jest to taka kategoria zasobu w życiu każdego człowieka, która 
w przeciwieństwie do innych (zasobów rzeczowych, finansowych czy informacyjnych) 
najmniej poddaje się wpływowi człowieka, a jednocześnie wydaje się być najbardziej 
wartościowa. Jednak to, w jaki sposób człowiek postrzega czas, może w istotny sposób 
determinować jego funkcjonowanie.  

Czas, najogólniej mówiąc, może mieć wymiar fizyczny (zewnętrzny-obiektywny) lub 
psychologiczny (wewnętrzny-subiektywny), choć jego klasyfikacji w literaturze 
przedmiotu można znaleźć znacznie więcej.1 Jest specyficzną wartością, z której 
istnienia człowiek często nie zdaje sobie sprawy, a której potęgę uświadamia sobie 
dopiero przy okazji doniosłych lub niejednokrotnie tragicznych wydarzeń (np. śmierć 
bliskiej osoby czy zbiorowa tragedia). Uznaje się, że to właśnie percepcja czasu, czyli 
jego subiektywne postrzeganie (niejednokrotnie niewspółbrzmiące z czasem realnym) 
jest jednym z ważniejszych czynników determinujących ludzką aktywność. Jak pokazują 
definicje, postrzeganie czasu to proces podlegający złudzeniom poznawczym.2 

Perspektywy czasu są narzucane przez społeczeństwo, wychowanie religijne, 
wykształcenie, kulturę czy klasę społeczną, są więc przez jednostkę wyuczone, 
subiektywne i nieświadome, ale nabywając wiedzę, w jaki sposób percepcja czasu 
determinuje ludzkie zachowanie, człowiek może mieć na nią wpływ.3 

Rozpoznanie, w jaki sposób postrzegamy czas, może stanowić szczególnie przydatną 
informację w sytuacji, kiedy określona perspektywa temporalna oddziałuje na jednostkę 
hamująco lub blokująco. Szczególnego znaczenia nabiera taka diagnoza u sportowców 
i trenerów, u których oczekuje się silnej orientacji na sukces, będącej funkcją orientacji 
na osiąganie celu oraz wysokiej motywacji osiągnięć. 
 

Perspektywy postrzegania czasu  

Para bardzo znanych psychologów Philip Zimbardo oraz John Boyd opracowali model 
składający się z sześciu perspektyw czasu wyznaczających poziom zachowań jednostki 
w życiu społecznym, tj. perspektywa przeszłościowa-negatywna, przeszłościowo-
pozytywna, teraźniejsza fatalistyczna, hedonistyczna lub holistyczna, przyszła i przyszła 
transcendentna. Na potrzeby niniejszego opracowania pominięte zostaną typy 
holistyczny i transcendentny z uwagi na ich niską wartość aplikacyjną w przestrzeni 
sportu. 
 

Przeszłość – czyli Twoja historia zwycięstw i porażek 

Jak twierdzą autorzy koncepcji, nie tyle sama przeszłość, a jej percepcja ma 
szczególne znaczenie dla jednostki oraz to, jakie znaczenie emocjonalne jej nadajemy. 
Odległe czasowo zdarzenia z biegiem lat zacierają się, dlatego niejednokrotnie niektóre 
                                                 
1 Sztumski W. (2010) Turboświat, pułapka przyspieszenia i ekologia czasu [w] red. K. Popiołek, A. Chudzickiej-

Czupały, Czas w życiu człowieka, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 27. 
2 Orstnein R (1997) On the Experience of Time, Westview Press, Boulder.  
3 Zimbardo P., Boyd J. (2009) Paradoks czasu, wyd. PWN, s. 21. 
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szczegóły umykają pamięci lub są przez nasz umysł modyfikowane. Pamiętanie sytuacji 
z przeszłości o pozytywnych konotacjach może mieć wzmacniający wydźwięk, wpływa 
pozytywnie na zdrowie psychiczne, poczucie szczęśliwości oraz prawdopodobieństwo 
odniesienia sukcesu. Nadmierna koncentracja na negatywnych zdarzeniach z życia 
z kolei wpływa na mniejszą skłonność do korzystania z pojawiających się szans 
i mniejszą tolerancję na zmiany.  

Sporą zaletą refleksji nad przeszłością jest to, że jej percepcję można modelować, 
ponieważ interpretowanie różnych faktów ze swojego życia może podlegać poznawczym 
modyfikacjom. Osoby mające inklinacje do myślenia negatywistycznego przeszłości są 
mniej sumienne i stabilne emocjonalnie, mają mniejszą pewność siebie i mniejszą 
zdolność przewidywania, są bardziej nieśmiałe i niespokojne, podczas gdy osoby 
myślące o przeszłości w bardziej pozytywnych barwach charakteryzuje większa 
kreatywność, pewność siebie, ale także zależność od nagród. Takie osoby są również 
bardziej przyjacielskie, sumienne, energetyczne i stabilne emocjonalnie.  Poniższe 
zestawienie prezentuje charakterystykę osób o orientacji przeszłościowej oraz ich sposób 
myślenia, ale także listę przykładowych pytań, które mogą pomóc określić Twoją 
percepcję czasu (tab.1.). Większość odpowiedzi twierdzących wskazuje na orientację 
przeszłościową. 

 
Tab.1. Charakterystyka orientacji przeszłościowej 

Orientacja przeszłościowa negatywna Orientacja przeszłościowa pozytywna 
Sposób myślenia - zawodnik / trener 

„Znów mi się nie udało.” 
„Gdyby(m) zagrał tę piłkę inaczej…” 
„Miała(m) szansę na ten medal, to już się nie 
powtórzy.” 
„Tak niewiele zabrakło…” 

„Zabrakło niewiele, ale wiem już co poprawić” 
„Nie zdobyłem medalu, ale przecież to nie 
ostatnie zawody w moim życiu” 
„Dużo nauczyłem się w tej walce” 

Czy jesteś typem myślącym o przeszłości? 
- Czy często wracasz do swoich porażek? 
- Czy długo rozpamiętujesz przegraną na zawodach? 
- Czy łatwo jest Ci przywołać nieprzyjemne doświadczenia? 
- Czy doszukujesz się nieustannie przyczyn swoich niepowodzeń? 
- Czy pamiętasz dokładnie okoliczności swoich porażek? 
- Czy myśląc o porażce towarzyszą Ci przeważnie negatywne emocje? 
Źródło: opracowanie własne 

Większość z nas zakłada, że wspomnienia są trwałe i niezmienne. To, co pamiętamy 
to często rekonstrukcja zdarzeń zmodyfikowana o nasze postawy, przekonania, emocje 
i dostępne treści. To, co może mieć kluczowe znaczenie dla budowania poczucia 
samoskuteczności, pewności siebie czy własnej wartości u sportowców, ale także 
trenerów to nastawienie do wydarzeń z przeszłości niż one same. Tak ważne zatem jest 
„przepracowywanie” porażek, ale również „przepracowywanie” zwycięstw. Negatywnych 
doświadczeń nie można cofnąć ani zmodyfikować, ale można zmienić do nich stosunek. 
Poniżej przestawione zostało ćwiczenie pomagające rekonstruować przeszłe 
i negatywne doświadczenia (ćwiczenie 1.). Wskazanie największych porażek w całej 
dotychczasowej karierze sportowej może dotyczyć szerokiej perspektywy czasu, ale 
można również dokonać tego samego zabiegu na krótszym odcinku czasu i odnieść 
swoje refleksje do ubiegłego miesiąca/sezonu/roku. Ćwiczenie to jest szczególnie 
wskazane dla osób charakteryzujących się orientacją przeszłościową negatywną, które 
mają trudność w znajdywaniu dobrych stron swoich porażek w sporcie. 
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Ćwiczenie 1. Przeanalizuj swoją historię porażek. Źródło: opracowanie własne 

Niepowodzenia są nieodłączną składową procesu uczenia się, a popełniane błędy są 
niejednokrotnie niezwykle cennymi wskazówkami do dalszego rozwoju, nie tylko 
w zakresie nabywania nowych umiejętności przez sportowców czy doskonalenia starych, 
ale również, jeśli nie przede wszystkim, są lekcją pokory oraz treningiem charakteru. 
Warto zatem pamiętać o następujących zasadach: 
1. Traktuj przegrane jako błąd wyniku, a nie jako porażkę (nadanie silnie 

negatywnego emocjonalnie znaczenia przegranej obciąży Cię psychologicznie). 
2. Pozwól sobie na emocje (rozwój nie rodzi się w strefie komfortu, niektóre emocje 

trzeba przeżyć, daj sobie to prawo). 
3. Refleksja nad przeszłością jest potrzebna, ale unikaj rozpamiętywania 

(wyciąganie wniosków i uczenie się pozwala na rozwój, pamiętliwość go zatrzymuje). 
4. Nie ma sportowców, którzy wygrywali zawsze, są tylko sportowcy, którzy 

potrafili wygrywać regularnie (nawet najlepsi popełniają błędy, ale potrafią się na 
nich uczyć przekuwając niepowodzenie w kolejny sukces). 

 

Teraźniejszość – czyli ważne, jest to co „tu i teraz” 

Orientacja na teraźniejszość charakteryzuje ludzi, którym trudno przychodzi czekanie, 
odraczanie gratyfikacji oraz osiąganie długoterminowych celów (np. występ na kolejnych 
zawodach za 4 lata jak IO czy MŚ). Koncentracja na tym co dzieje się „tu i teraz” jest 
orientacją na doraźność, szybkość, dostępność, a także na gratyfikacje, które można 
otrzymać w niedalekiej przyszłości. Podobnie, żmudna i monotonna, a także wymagająca 
dużego wysiłku praca treningowa nie jest najlepszą formą aktywności dla takich 
osobników, które lubią zmienność oraz dużą dynamikę, działają dość impulsywnie i lubią 
to, co daje przyjemność (teraźniejszy hedonizm). Hedoniści są bardzo aktywni, lubiani, 
spontaniczni, lubią posiadać rzeczy, którymi mogą się popisać. Mają problem 
z planowaniem, wyciąganiem wniosków oraz ze spóźnialstwem.  

Pewną odmianą ludzi zorientowanych na „tu i teraz” jest fatalizm typowy dla osób 
owładniętych bezradnością, nieustannie negatywnie postrzegających uprzednie 

Wymień najbardziej negatywne wydarzenia w Twojej karierze sportowej:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3.  ..............................................................................................................

Wypisz, jakie znajdujesz pozytywne aspekty tych zdarzeń:

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

3. ................................................................................................................

Napisz, w jaki sposób te doświadczenia wpłyną na Twoją przyszłość:

1. ................................................................................................................

2. .................................................................................................................

3. .................................................................................................................
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doświadczenia, negatywnie kształtujących to, co jest dziś. Fataliści często boją się 
przyszłości, bywają agresywni, a nawet depresyjni. 

Poniższa tabela prezentuje charakterystykę percepcji osób o orientacji teraźniejszej 
w dwóch odmianach: hedonistycznej oraz fatalistycznej, a także przykładowe pytania, 
które mogą pomóc w diagnozie Twojej percepcji czasu (tab. 2.). Większość odpowiedzi 
twierdzących wskazuje na orientację teraźniejszą. 

Tab. 2. Charakterystyka orientacji teraźniejszej. Źródło: opracowanie własne 

Orientacja teraźniejsza – hedonizm Orientacja teraźniejsza – fatalizm 
sposób myślenia - zawodnik / trener 

„Nigdy nie wiem, która jest godzina.” 
„Szybko się nudzę tym, co robię.” 
„Chętnie próbuję nowych rzeczy.” 
„Zawsze mam sporo nowych pomysłów.” 
„Co ma być, to będzie, ważne jest teraz.” 

„Nie mam wpływu na swoje sukcesy.” 
„Nawet nie będę próbował drugi raz.”  
„Zobaczymy, co przyniesie los.”  
„Obawiam się, tego co nastąpi. ” 
„Rzadko inicjuję zmiany.” 

Czy jesteś typem myślącym o teraźniejszości? 
- Czy potrafisz oddać się impulsowi chwili? 
- Czy ważne jest tylko, to co dzieje się w chwili obecnej? 
- Czy zapominasz szybko o negatywnych przeżyciach? 
- Czy trudno przychodzi Ci planowanie? 
- Czy wolisz szybko otrzymać wzmocnienia/nagrody? 
- Czy łatwo jest Ci skoncentrować się na obecnych emocjach i doświadczeniach? 

 
 
Osoby pozytywnie zorientowane na teraźniejszość mogą przejawiać duże 

zaangażowanie podejmowania czynności nazywane mianem flow.4 Zaangażowanie to 
szczególny stan umysłu pomiędzy satysfakcją euforią, w którym osoba całkowicie 
pochłonięta jest swoim działaniem, dzięki czemu potrafi działać w oparciu o silną 
koncentrację i skupienie, jasność i klarowność celu podejmowanej aktywności. Osoby 
w stanie flow mają subiektywne (czasem 
wręcz zaburzone) poczucie czasu, duże 
poczucie osobistej kontroli, znajdują równo-
wagę pomiędzy wyzwaniem a  zdolnoś-
ciami, mają potrzebę natychmiastowej 
gratyfikacji.  

Znanymi sposobami dostrajania się do 
teraźniejszości są techniki medytacyjne, joga 
czy autohipnoza. Poniżej przedstawione 
zostało ćwiczenie wspomagające 
koncentrację na „tu i teraz”, pozwalające 
jednocześnie zrelaksować się oraz będące 
pewną formą osobistej autorefleksji 
(ćwiczenie 2). Ćwiczenie należy wykonywać 
znajdując się w wygodnej pozycji, nie 
spiesząc się, pozwalając sobie na pauzy 
i zamyślenie, poszukując możliwie jak 
największej liczby odpowiedzi na stawiane   
sobie pytania. 

Ćwiczenie 2. Skup się na „tu i teraz” 
Źródło: opracowanie własne  

                                                 
4 Csíkszentmihályi M. (2005) Przepływ: jak poprawić jakość życia: psychologia optymalnego doświadczenia, 

Biblioteka Moderatora, Taszów. 

kim 
jestem?
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Nadzieja na sukces czyli perspektywa przyszłościowa 

Przyszłość to konstruowany psychologicznie stan umysłu, który generujemy sami.5 To 
oczekiwania, aspiracje i nadzieje. Są one niezbędne dla odnoszenia sukcesu, choć 
niewystarczające. Jednak to właśnie wytrwałość, umiejętność odraczania gratyfikacji 
i wiara w siebie stanowią podstawę zwyciężania – istotę sportu. Typy przyszłościowe 
napędza roztaczająca się przed nimi perspektywa, lubią projektować przyszłość w swoich 
umysłach, tworzyć różne scenariusze wydarzeń, przygotowywać plany „B” i wizualizować 
swoje sukcesy. Typy przyszłościowe częściej korzystają z kalendarza, są bardziej 
sumienne, bardziej zależne od nagród, lubią się uczyć, są kreatywne, otwarte, raczej 
konsekwentne w działaniu, terminowe oraz cierpliwe. Najmocniejszą cechą takich osób 
jest ich wytrwałość i umiejętność uczenia się na niepowodzeniach. Poniższa tabela 
ukazuje ich profil percepcyjny (tab. 3.). Twierdzące odpowiedzi na pytania wskazują na 
orientację w przyszłość. 

 

Tab. 3. Charakterystyka orientacji przyszłościowej. Źródło: opracowanie własne. 

Orientacja przyszłościowa 
sposób myślenia - zawodnik / trener 

„Lepiej zrobię teraz to, co miałem zrobić później.”  
„Ciekawi mnie co wydarzy się jutro.” 
„Potrafię czekać na nagrodę.” 
„Chętnie spróbuję jeszcze raz.” 
„Wierzę, że się uda.” 

Czy jesteś typem myślącym o przyszłości? 
- Czy dużo planujesz? 
- Czy potrafisz odroczyć gratyfikację? 
- Czy szybko wyciągasz wnioski i uczysz się z doświadczeń? 
- Czy jesteś wytrwały i konsekwentny? 
- Czy wykonujesz zadania na czas?  
- Czy często wyobrażasz sobie swój sukces? 
- Czy charakteryzuje Cię duża ufność i nadzieja co do tego, co ma się wydarzyć? 

 

 
Osobom pragnącym orientować się w swej temporalnej percepcji na przyszłość mogą 

przydać się ćwiczenia skupiające ich uwagę na zdarzeniach, które chciałaby, aby się 
wydarzyły i które mają mieć pozytywny wydźwięk. Doniesienia badawcze psychologii 
sportu pokazują, że wizualizacja sukcesu (w tzw. treningu wyobrażeniowym) ma dobrą 
skuteczność, jest stosowana przez 99% olimpijczyków np. w przygotowywaniu się do 
startów, radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi6, rozwijaniu umiejętności 
psychologicznych czy budowaniu pewności siebie7. Sportowcy (ale także szkoleniowcy), 
którzy nie podlegają regularnemu treningowi mentalnemu prowadzonemu przez 
profesjonalnych psychologów sportu, mogą w ramach pracy własnej nad rozwojem 
osobistym wykonywać ćwiczenia, których przykład prezentowany jest poniżej (ćwiczenie 3).  
 
 
 
  
                                                 
5 Zimbardo P., op.cit., s. 119. 
6 Morris T., Spittle M., Watt A. (2005) Imagery in sport, Human Kinetics. 
7 Morris T., Summers J. (red.) (1998) Psychologia sportu – strategie i techniki, COS, Warszawa. 
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Ćwiczenie 3. Wyobraź sobie swoją przyszłość. Źródło: opracowanie własne.  

Podsumowanie  

Analizując specyfikę obszaru sportu można stwierdzić, że z opisanych perspektyw 
postrzegania czasu orientacja przeszłościowa pozytywna oraz przyszłościowa mogą być 
perspektywami najbardziej pożądanymi przede wszystkim u sportowców, ale także 
u trenerów (rys. 1.). Najmniej sprzyjające dla funkcjonowania sportowca/trenera 
z perspektywy orientacji na sukces w sporcie oraz potrzeby zwyciężania są perspektywy 
przeszłościowa negatywna oraz teraźniejsza fatalistyczna. W obu przypadkach dla 
modelowego profilu zawodnika/trenera pożądany jest niski poziom tej orientacji, natomiast 
wysoki poziom orientacji przyszłościowej pozytywnej i przyszłościowej oraz umiarkowany 
hedonizm.  

 

 

Rys. 1. Orientacje temporalne – pożądany kierunek percepcji w sporcie.  
Źródło: opracowanie własne 

 
Kompilacja najbardziej pożądanych perspektyw postrzegania czasu zgodnie z modelem 

przedstawionym powyżej ukazuje sumiennego, pewnego siebie, znającego swoją wartość 
sportowca, który lubi i chce się uczyć. Taki sportowiec osiągałyby prawdopodobnie lepsze 
wyniki dzięki swej orientacji na wytrwałą pracę, umiejętności cierpliwego oczekiwania na 
gratyfikacje. Charakteryzowałaby go również umiejętność planowania oraz orientacja 
rozwojowa. Sportowcy o takim profilu charakteryzowaliby się dużą stabilnością emocjonalną 
i pozytywnym nastawieniem, kreatywnym i otwartym umysłem, a także zdolnością do 
wizualizowania swojego sukcesu. 

Kim/jaki(a) będę? 

1. .............................

2. .............................

3. .............................

4. .............................

5. .............................

Jak tego dokonam?

1. .............................

2. .............................

3. .............................

4. .............................

5. .............................

Kiedy?

1. .............................

2. .............................

3. .............................

4. .............................

5. .............................

negatywna 
przeszłościowa

teraźniejsza 
fatalistyczna

teraźniejsza 
hedonistyczna

przyszłościowa

pozytywna 
przeszłościowa
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