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ABSTRACT
A purpose of the study was to indicate desired social
competences connected with the profession of a football referee
as expressed in football referees’ opinions. A diagnostic poll
method as well as observation and a technique based on a survey
questionnaire were applied to implement the intended tasks. The
Likert scale was used as well. The survey research was carried
out within the territory of the Podlasie Province among 68
professionally active football referees. The research proved that
nearly ¾ football referees opted for four competences that should
characterize football referees on a very good level: The ability to
exercise control over players and coaches’ conduct (73,54%);
Care about players’ safety and health (73,54%); The ability of
trusting a referees’ team and the ability to cooperate (70,59%);
Building self-respect during every match (70,59%). Due to
scientific confirmation proving a high need to hold social
competences, social competence trainings for football referees
should be commonly organized.
Key words: social competences, a football referee
STRESZCZENIE
Celem opracowania było wskazanie pożądanych
kompetencji społecznych w zawodzie arbitra piłki nożnej
w opiniach sędziów piłkarskich. Do realizacji zadań zastosowano
metodę sondażu diagnostycznego, obserwację i technikę opartą
o kwestionariusz ankiety. Posłużono się skalą Likerta. Badania
ankietowe przeprowadzono na terenie województwa podlaskiego
wśród 68 czynnych zawodowo sędziów piłki nożnej. Badania
wykazały, że prawie ¾ sędziów piłki nożnej opowiedziało się za
czterema kompetencjami, którymi powinni cechować się
sędziowie na poziomie bardzo dobrym: Umiejętność
sprawowania kontroli nad zachowaniem zawodników i trenerów
(73,54%); Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie zawodników
(73,54%); Umiejętność zaufania do zespołu sędziowskiego
i umiejętność współpracy (70,59%); Budowanie autorytetu
własnej osoby podczas każdego spotkania (70,59%). Z uwagi na
potwierdzenia naukowe świadczące o wysokiej potrzebie
posiadania kompetencji społecznych, należałoby powszechnie
stosować szkolenia umiejętności społecznych dla sędziów piłki
nożnej.
Słowa kluczowe: kompetencje społeczne, sędzia piłki nożnej
WPROWADZENIE

W

PROBLEMATYKĘ

KOMPETENCJI

SPOŁECZNYCH

Kompetencje społeczne zwykle rozumiane są, jako
umiejętności społeczne, wzorce zachowań społecznych

określanych, jako umiejętne wywieranie wpływu na innych.
W dużej mierze od nich zależy jakość wykonywania zadań
i relacji z innymi. Im większy poziom tych kompetencji tym
wyższy poziom współpracy lub wywierania wpływu na innych.
Do tych kompetencji należą: autoprezentacja, budowanie relacji
z innymi, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, identyfikacja
z firmą, komunikacja pisemna, komunikatywność, negocjowanie,
obsługa klienta, obycie międzykulturowe, orientacja na klienta,
otwartość na innych, procedury – znajomość i stosowanie, proces
sprzedaży, prowadzenie prezentacji, relacje z klientem, relacje
z przełożonymi, współpraca w zespole, wywieranie wpływu,
kultura osobista (G. Filipowicz 2004). Kompetencje społeczne wg
P. Smółki są to wszelkie działania odnoszące się do współpracy
z innymi i mają charakter społeczny. Autor wskazuje na dwie
definicje kompetencji społecznych. Po pierwsze są „zdolnością do
generowania zachowań społecznych, które umożliwiają oraz
ułatwiają inicjowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji
interpersonalnych”…., co oznacza umiejętność nawiązywania
i
podtrzymywania
pozytywnych
związków
bliskich
jak i zawodowych z ludźmi. Po drugie, odnoszą się do statusu
i władzy: „do skuteczności realizacji własnych zamierzeń
w kontaktach z innymi ludźmi i wiążą się z umiejętnością
wywierania wpływu, efektywnej adaptacji społecznej (P. Smółka
2008a, ss. 26-28). Autor wskazuje także na istotność talentu
interpersonalnego,
koncentrującego
się
na
aspekcie
motywacyjnym kontaktów interpersonalnych. W dokumencie
zaprojektowanym do szkoleń pod hasłem „uczenie się przez całe
życie” zaproponowano kolejną definicję kompetencji społecznych:
,,kompetencje społeczne są to kompetencje osobowe,
interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres
zachowań
przygotowujących
osoby
do
skutecznego
i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących
się coraz większą różnorodnością, a także rozwiązywania
konfliktów w razie potrzeby” (E. Kolasińska 2011). Posiadanie
tych kompetencji na wysokim poziomie dotyczy głównie kadry
kierowniczej i obsługi bezpośredniej, jednak przewaga tych
kompetencji zauważalna jest także w kontaktach pośrednich
(np. telefonicznych) (P. Smółka 2006), (P. Smółka 2008b).
Autorka artykułu poświęconego kompetencjom społecznym
instruktorów sportu przedstawiła szereg różnorodnych definicji.
Podkreśla, iż kompetencje społeczne nie są autonomiczne,
a stanowią szereg innych umiejętności powiązanych ze sobą.
Polegają one na godzeniu celów własnych ze społecznymi
(K. Rutkowska 2006, s. 4). Zwykle powiązane są z innymi
kompetencjami: osobowymi, technicznymi, specjalistycznymi itd.
Kompetencje społeczne uzyskuje się poprzez kombinację wielu
innych cech, wiedzy, kompetencji w celu jakościowej realizacji
określonego zadania. Dzięki tym kompetencjom ludzie potrafią
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odróżniać oddziaływania negatywne w środowisku i te
pozytywne, korzystnie wpływające na siebie lub innych.
Kompetencje społeczne należą do umiejętności tzw. miękkich.
Według D. Golemana determinują stopień, w jakim radzimy
sobie z innymi (D. Goleman 2000, s. 42). D. Goleman nakreślił
kompetencje społeczne w następujący sposób (ryc. 1).

Ryc. 1. Kompetencje społeczne wg D. Golemana
Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Goleman Inteligencja
emocjonalna w praktyce. Media Rodzina, Poznań, 1997, s. 188-226.

Silni przywódcy grup działają, jako przywódcy
porozumienia, a do takich należy przywódca – sędzia piłkarski.
Oprócz nadawania odpowiedniego tonu emocjonalnego,
przywódca zapewnia koordynację działań, wykorzystując swoją
szeroko pojętą wiedzę i fachowe umiejętności. Do zdolności
koordynacji społecznych D. Goleman zaliczył: (ryc. 2).

kompetencji społecznych a także osobistych często wiąże się
z awansem wśród dorosłych lub bezpośrednim zarządzaniem
zespołem (P. Smółka 2009). D. Goleman wskazuje, iż jeśli komuś
brakuje kompetencji społecznych, ten nie potrafi przekonać ludzi,
kierować nimi i wprowadzać zmian (D. Goleman). Inna autorka
podkreśla, że „menedżer nie musi znać się na wszystkim, ale musi
znać się na ludziach” (A. Flis 2005). Sędzia sportowy jest
w pewnym sensie menadżerem podczas meczu. Jego znajomość,
czy też umiejętność rozpoznawania zachowań ludzi,
a jednocześnie przybrania sposobów relacji z nimi warunkuje
w dużej mierze sukces w praktyce zawodowej. Profesja sędziego
niekiedy bywa zawodem dorywczym, co może oznaczać, że ten
zawód wykonują osoby pracujące w innych branżach jak i osoby
bezrobotne traktując pracę sędziego jako dodatkowe źródło
dochodu. Badania z 2005r. wykazały, iż poziom kompetencji
społecznych u osób pracujących i niepracujących znacznie się
różni (M.J. Caban, T. Rewerski 2005).
Nawiązując do artykułu T. Sahaja potwierdza się,
iż sędziowie o wysokich kompetencjach nie martwiliby się o pracę
(T. Sahaj 2007, s. 121). O ich wartości decydowałyby
kompetencje, w tym także społeczne. O kompetencjach sędziów
decydują nie tylko umiejętności osobowe, społeczne, etyka, ale
także znajomość przepisów, w stosunku do których sędzia piłki
nożnej musi się dostosować, a jednocześnie tak sędziować mecz,
aby nie posądzano go o postronność. Tym bardziej, iż sędziowanie
meczu trwa bardzo krótko. Poziom kompetencji społecznych
decyduje o skuteczności współpracy, porozumiewania się,
wywierania wpływu na innych, a ogólnie decydują o sukcesie
w zawodowym i osobistym.
MATERIAŁ I METODA

Ryc. 2. Zdolności koordynacji społecznych wg D. Golemana
Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Goleman Inteligencja
emocjonalna w praktyce. Media Rodzina, Poznań, 1997, s. 227-266.

Można wskazać, iż kompetencje społeczne w zawodach
wymagających
natychmiastowych
działań,
„at
hock”
w sytuacjach bardzo różnorodnych, w których brakuje czasu na
dokładną
analizę
decydują
kompetencje
społeczne.
Przykładowym zawodem, w którym występują takie warunki
pracy jest profesja pilota wycieczek. Z przeprowadzonych badań
w 2005-2007 roku przez D. Kozłowska, W. Ryszkowskiego
wynika, iż opisane trudności w pracy pilota wymagają
kompetencji społecznych i osobistych zbliżonych do
opracowanych i przedstawionych w pracy D. Golemana
(D. Kozłowska, W. Ryszkowski 2011). Są one jednak
strukturalnie adekwatne do uwarunkowań pracy pilota wycieczek,
napotykanych trudności i niezbędnych szczegółowych
umiejętności umożliwiających realizację zadań. Podobnie
w zawodach tzw. wolnych, np. w zawodzie sędziego piłki nożnej
kompetencje społeczne są wiodące w stosunku do
osobowościowych i zawodowych. Profesja sędziego także
wymaga podejmowania optymalnych decyzji w zmiennych
warunkach w jak najkrótszym czasie, w warunkach wielu
ograniczeń ich racjonalności.
Z wypowiedzi doradców personalnych wynika,
że: „pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30%
dzięki zdolnościom społecznym. Traci się ją zaś w 70% z braku
zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji
merytorycznych" (A. Flis 2005). Potrzeba posiadania wysokich

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pożądanych
kompetencji społecznych w zawodzie arbitra piłki nożnej
w opiniach sędziów piłkarskich.
Można założyć, iż najwięcej kompetencji społecznych
powinno kształtować się na poziomie bardzo wysokim i wybitnym
w praktyce zawodowej sędziego piłki nożnej.
W związku z problematyką, celem, oraz hipotezą
zastosowano następujące pytania badawcze:
1.
Na jakim poziomie oceniane są kompetencje społeczne
wśród sędziów piłki nożnej?
2.
Które z nich są najważniejsze w opinii i ocenie badanych
sędziów?
Do realizacji zadań zastosowano metodę sondażu
diagnostycznego, obserwację i technikę opartą o kwestionariusz
ankiety. Posłużono się skalą Likerta w celu oszacowania poziomu
wartości kompetencji.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANYCH SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ1
Badania ankietowe przeprowadzono na terenie
województwa podlaskiego wśród 68 czynnych zawodowo sędziów
piłki nożnej. Na Podlasiu jest ponad 135 sędziów czynnych
zawodowo, ponad 110 nieczynnych zawodowo i około 130
sędziów próbnych. Do badań przystąpiło 68 osób, w tym jedna
kobieta. Profesja sędziego piłkarskiego bardzo długo była
zarezerwowana dla panów. Jednak współcześnie coraz więcej
kobiet zgłasza się na kursy sędziowskie, co można wiązać

1
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zawodowe – profesjonalne sędziego piłki nożnej, Roczniki Naukowe 2011
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z rozwojem piłki nożnej kobiecej. W artykule, który ukazał się na
łamach portalu sport.pl: „Czy kobiety nadają się do
sędziowania”?, podkreśla się niezmienną mentalność Polaków
wskazującą na to, iż mężczyźni ciągle są lepiej postrzegani, jako
sędziowie piłki nożnej. Jak potwierdzają kolejne doniesienia
prasowe z 2011r., panie sędziny radzą sobie na boiskach nie
gorzej niż panowie sędziowie, a czasem nawet mogą łatwiej
nawiązać kontakt z piłkarzami ze względu na swoją płeć
(sportfan.pl). Zdecydowana większość ankietowanych to
sędziowie przed 40 rokiem życia. Badani po 40 roku życia
stanowili 11,76%. Większość badanych stanowiły osoby
pomiędzy 26 a 40 rokiem życia (48,53%) i między 18-25 rokiem
życia (39,71%).
WYNIKI BADAŃ

WŁASNYCH

-

KOMPETENCJE

SPOŁECZNE

SĘDZIEGO PIŁKI NOŻNEJ

W oparciu o przeprowadzone badania w opinii arbitrów
najbardziej pożądaną kompetencją wśród kompetencji
społecznych jest Umiejętność sprawowania kontroli nad
zachowaniem zawodników i trenerów, którą wskazało prawie ¾
(73,54%) respondentów. Badani w 11,76% uznali tą kompetencję
za wybitnie potrzebną do zawodu sędziego. Co dziesiąty badany
(10,29%) oszacował jej wartość na poziomie średnim. Za
minimalnie potrzebną do zawodu uznało ją 4,41% sędziów.
Respondenci, podobnie jak powyżej, prawie w ¾
(73,54%) oszacowali ważność kolejnej na poziomie bardzo
dobrym w pracy zawodowej: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie
zawodników. Badani w 17,64% uznali ją za średnio potrzebną, w
pracy sędziego piłkarskiego. Tylko 5,88% ankietowanych
wskazało tą kompetencję na poziomie wybitnie potrzebnym,
a tylko dwóch ankietowanych 2,94% opowiedziało się za
minimalnie potrzebną w pracy. Nikt nie ocenił, że jest nieistotna
w pracy.
Nieco mniej badanych(70,59%), w stosunku do
poprzednich kompetencji wskazało, jako istotną do wykonywania
zawodu kompetencję Umiejętność zaufania do zespołu
sędziowskiego i umiejętność współpracy. Ponad ¼ badanych
(26,47%) wskazała ją na poziomie średnio ważnym. Dwóch
badanych (2,94%) uznało je za minimalne potrzebną do zawodu.
Podobnie, jak w przypadku poprzedniej kompetencji,
badani w 70,59% oszacowali na poziomie bardzo dobrą do
zawodu kompetencję Budowanie autorytetu osobistego podczas
każdego spotkania. Respondenci w 14,71% wskazali ją na
poziomie średnio ważnym, a co dziesiąty badany (10,29%) uznał
ją za wybitnie wskazaną do zawodu. Tylko 2,94% badanych
oszacowało jej rangę na poziomie minimalnym, a jeden
z badanych (1,47%) uznał, że jest nieistotna w profesji sędziego.
Sędzia powinien mieć kontrolę przebiegiem spotkania,
a zawodnicy powinni respektować jego decyzje. Sędziowie
w 69,12% wskazali ją jako ważną do zawodu: Umiejętność
przewodzenia i kierowania poczynaniami na boisku. Nieco
ponad 1/5 (20,59%) ankietowanych wskazało tą kompetencję na
poziomie uśrednionym. Za wybitną, dotyczącą tylko nielicznych
uznało ją 5,88%. Trzech badanych (4,41%) uznało ją za
minimalnie potrzebną do zawodu.
Umiejętność stosowania stanowczego, zrozumiałego
i skutecznego formułowania decyzji w formie słów i gestów
w kontaktach z zawodnikami są bardzo ważne podczas
wykonywanej pracy dla 69,12% sędziów. Niecała 1/5 (19,12%)
uznała tą kompetencję za średnią, dość potrzebną w pracy.
W ocenie 8,82% respondentów jest ona istotna na poziomie

15

wybitnym. Tylko 2,94% sędziów wskazało ją za minimalnie
potrzebną w zawodzie.
Badani w 67,65% uznali za wskazaną w ich pracy
kompetencję Umiejętność rozładowania napięcia w trudnych
sytuacjach. Respondenci w 16,18% oszacowali jej wartość na
poziomie wybitnym, a nieco mniej, bo 14,70% ankietowanych
wskazało jej ważność na poziomie średnim. Tylko jeden badany
(1,47%) uznał ją za minimalnie potrzebną do zawodu sędziego.
Respondenci w 67,65% kompetencję: Umiejętność
współpracy z innymi sędziami w celu podnoszenia jakości
sędziowania uznali za wskazaną do zawodu. Ankietowani
w prawie w ¼ (22,06%) uznali kompetencją za średnio potrzebną
w zawodzie. Co dziesiąty (10,29%) badany oszacował jej wartość
na poziomie wybitnym. Nie było osób, które uznałyby, że jest ona
minimalnie potrzebna do zawodu, a także nieistotna w profesji.
Także dla 67,65% sędziów bardzo istotną w zawodzie
kompetencją jest Okazywanie szacunku dla zawodników
i trenerów. W opinii ponad ¼ badanych (26,47%) ta kompetencja
jest istotna na poziomie średnim. Nieliczni badani (2,94%) uznali
ją za wybitnie ważną i dotyczącą tylko wybranych sędziów. Po
jednym badanym (1,47%) wskazało tą kompetencję jako
minimalnie potrzebną do zawodu, a także nieistotną w profesji
sędziego piłkarskiego.
Identycznie jak w powyższych trzech kompetencjach
67,65% sędziów za wskazaną do zawodu uznało kompetencję
Szybkość i stanowczość w podejmowaniu decyzji. Jest to bardzo
trudna, ale niezwykle istotna umiejętność, której sędziowie uczą
się przez cały okres kariery zawodowej. W opinii 1/5 badanych
(20,59%) jest to kompetencja średnio potrzebna w pracy. Na
poziomie wybitnym oszacowało jej wartość 11,76%
respondentów. Żaden badany nie uznał jej na poziomie
minimalnym i nieistotnym w pracy (ryc. 3).

Ryc. 3. Kompetencje społeczne pożądane sędziego piłki nożnej (1-10)
Źródło: opracowanie własne

Bardzo ważną, a nie koniecznie łatwą kompetencją jest
Umiejętność nie reagowania na wpływ tłumu i przewagi z tytułu
funkcji gospodarza spotkania, która jest bardzo ważna w ocenie
64,71% ankietowanych. Prawie 1/5 respondentów (22,06%)
oszacowała jej wartość na poziomie średnim. Za wybitnie istotną,
dotyczącą tylko nielicznych optowało 11,76% badanych. Tylko
jedna osoba wskazała tą kompetencję jako minimalnie istotną
w tej profesji.
Również 64,71% respondentów za bardzo ważną,
wskazaną do zawodu uznało Umiejętność skutecznego
porozumiewania się w różnych sytuacjach. W ocenie ponad ¼
sędziów (26,47%) jest to kompetencja średnio potrzebna w pracy.
Dużo mniej, bo 7,35% uznało ją za wybitnie istotną, a tylko jeden
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ankietowany oszacował jej wartość na poziomie minimalnie
istotnym w zawodzie sędziego piłki nożnej.
W opinii 63,24% respondentów bardzo ważna jest
Konfrontacja wiedzy i umiejętności z sytuacjami występującymi
podczas meczu. Prawie 1/3 sędziów wskazała tą kompetencję
jako średnio potrzebną w profesji sędziego. Nieliczni, bo 5,88%
ankietowanych wskazało jej wartość na poziomie wybitnym.
Stosowanie komunikatów werbalnych, jednoznacznie
zrozumiałych dla zawodników, trenerów, widzów, sędziów to
bardzo ważna kompetencja w opinii 61,77% ankietowanych.
Prawie 1/3 badanych (30,88%) oceniła jej ważność na średnim
poziomie w pracy zawodowej. Nieliczni, stanowiący 5,88%
ocenili jej ważność na poziomie wybitnym. Tylko jeden badany
uznał ją za nieistotną w zawodzie sędziego piłkarskiego.
Także dla 61,77% badanych sędziów Umiejętność
zapobiegania niewłaściwym zachowaniom jest bardzo ważna.
Dla ponad ¼ ankietowanych (27,94%) jest ona średnio potrzebna
w pracy. Co dziesiąty respondent (10,29%) oszacował jej
ważność na poziomie wybitnym. Żaden z badanych nie
stwierdził, że jest nieistotna w pracy, a także nie wskazał jej na
poziomie minimalnie potrzebnym w zawodzie.
Stosowanie
jednoznacznych
komunikatów
niewerbalnych, tak samo zrozumiałych dla zawodników,
trenerów, widzów, sędziów pomocniczych w opinii ponad połowy
badanych (58,83%) jest bardzo ważna w zawodzie. Prawie 1/3
badanych (30,88%) oszacowała jej wartość na poziomie średnim.
Nieliczni, stanowiący 5,88% badanych sędziów oszacowali ją na
poziomie występującym u nielicznych – wybitnym. Jeszcze
mniej, bo 2,94% wskazało ją na poziomie minimalnie
potrzebnym w pracy. Tylko jedna osoba (1,47%) uznała, że jest
nie istotna w pracy sędziego piłkarskiego.
W opinii ponad połowy respondentów (57,36%)
Umiejętność pozytywnego reagowania na nieuniknioną krytykę
jest bardzo ważna w zawodzie. Prawie 1/3 badanych (30,88%)
oszacowała jej wartość na poziomie średnim. Za wybitnie
potrzebną w pracy uznało 8,82% ankietowanych. Niewielu
badanych (2,94%) uznało, że jest minimalnie potrzebna
w praktyce zawodowej.
Połowa sędziów (50%) opiniowała za bardzo ważną
w pracy Umiejętność słuchania i korzystania z poglądów innych
ludzi. Badani w 41,18% wskazali tą kompetencję jako średnio
potrzebną w ich zawodzie. Nieliczni badani 4,41% stwierdzili, że
jest ona nieistotna w profesji arbitra piłki nożnej. W opinii 2,94%
sędziów jest ona minimalnie potrzebna w praktyce zawodowej,
a jeden arbiter (1,47%) wskazał ją jako wybitnie ważną w pracy.
Mniej niż ¼ (23,53%) arbitrów uznała za bardzo
wskazaną w tym zawodzie kompetencję Umiejętność
posługiwania się nowoczesnymi środkami informacji
i komunikacji. Prawie co drugi badany (45,59%) ocenił ją na
średnim poziomie ważności w pracy zawodowej. Niespełna 1/5
respondentów (19,12%) stwierdziła, że jest minimalnie potrzebna
do zawodu. Trochę mniej respondentów stanowiących 7,35%
oszacowała jej ważność na poziomie wybitnym, a 4,41% uznała
ją za nieistotną w tym zawodzie.
Tylko 1/5 arbitrów (20,59%) uznała za bardzo dobrą w ich
pracy kompetencję Umiejętności językowe - posługiwanie się
językiem obcym. Respondenci w 41,18% oszacowali jej wartość
na poziomie średnim. Badani w ponad ¼ (27,94%) ocenili, iż jest
to kompetencja potrzebna na poziomie minimalnym w pracy.

Wybitną ważność tej kompetencji nadało 5,88% ankietowanych.
Trzech badanych sędziów (4,41%) uznało ją za nieistotną w pracy
arbitra piłkarskiego (ryc. 4).

Ryc. 4. Kompetencje społeczne pożądane sędziego piłki nożnej (11-20)
Źródło: opracowanie własne

Słabe wyniki ocen ostatnich dwóch kompetencji wśród
arbitrów prawdopodobnie są spowodowane tym, że zdecydowana
większość badanych sędziuje na niższym poziomie rozgrywek,
a tam znajomość języka nie jest konieczna i nowinki techniczne
jak choćby stosowanie zestawu słuchawkowego do współpracy
sędziów nie występują ze względu na brak funduszy. Relacje
interpersonalne z zawodnikami i trenerami rywalizujących stron,
relacje zachodzące „na żywo” przed opinią widowni mające
miejsce w sytuacjach walki sportowej są bardzo trudne do
przewidywania oraz doskonalenia z uwagi na ich zmienność
w czasie i przestrzeni. Arbiter musi umieć zachować się w każdej
sytuacji. Szczegółowe wyniki badań (tab. 1).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań, można
stwierdzić, iż 61,18% badanych sędziów – praktyków w zawodzie
oceniła, iż wybrane kompetencje społeczne powinny
charakteryzować ich przedstawicieli na poziomie bardzo
wysokim. Ponad ¼ badanych sędziów piłki nożnej (26,03%)
oszacowała, iż są one potrzebne na poziomie średnim.
Respondenci w 7,72% ocenili ważność kompetencji na poziomie
wybitnym.
Nieliczni
oszacowali
ważność
kompetencji
społecznych na poziomie minimalnie potrzebnym w praktyce
sździego (4,12%), lub na poziomie nieistotnym w tej pracy
(0,95%) (ryc. 5).

Ryc. 5. Kompetencje społeczne w opinii sędziów piłki nożnej
Źródło: opracowanie własne
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Tab. 1. Kompetencje profesjonalne w pracy sędziego piłki nożnej
Źródło: opracowanie własne

Poziom 4
Wybitne,
dotyczące
tylko
nielicznych

Poziom 3
Bardzo
dobre,
wskazane
do zawodu

Poziom 2
Średnie,
dość
potrzebne
w pracy

Poziom 0
Nieistotne
do pracy

Poziom 1
Minimalne
do zawodu

Poziom kompetencji sędziów piłkarskich

Lp.

Kompetencje społeczne

N

udział %

N

udział %

N

udział %

N

udział %

N

udział %

1.

Umiejętność sprawowania kontroli nad
zachowaniem zawodników
i trenerów

0

-

3

4,41%

7

10,29%

50

73,54%

8

11,76%

2.

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie
zawodników

0

-

2

2,94%

12

17,64%

50

73,54%

4

5,88%

0

-

2

2,94%

18

26,47%

48

70,59%

0

-

3.

Umiejętność zaufania do zespołu
sędziowskiego i umiejętność współpracy

4.

Budowanie autorytetu osobistego
podczas każdego spotkania

1

1,47%

2

2,94%

10

14,71%

48

70,59%

7

10,29%

5.

Umiejętność przewodzenia
i kierowania poczynaniami na boisku

0

-

3

4,41%

14

20,59%

47

69,12%

4

5,88%

6.

Umiejętność stosowania stanowczego,
zrozumiałego i skutecznego
formułowania decyzji w formie słów
i gestów w kontaktach z zawodnikami

0

-

2

2,94%

13

19,12%

47

69,12%

6

8,82%

7.

Umiejętność rozładowania napięcia
w trudnych sytuacjach

0

-

1

1,47%

10

14,70%

46

67,65%

11

16,18%

8.

Umiejętność współpracy z innymi
sędziami w celu podnoszenia jakości
sędziowania

0

-

0

-

15

22,06%

46

67,65%

7

10,29%

9.

Okazywanie szacunku dla zawodników
i trenerów

1

1,47%

1

1,47%

18

26,47%

46

67,65%

2

2,94%

10.

Szybkość i stanowczość
w podejmowaniu decyzji

0

-

0

-

14

20,59%

46

67,65%

8

11,76%

11.

Umiejętność nie reagowania na wpływ
tłumu i przewagi z tytułu funkcji
gospodarza spotkania

0

-

1

1,47%

15

22,06%

44

64,71%

8

11,76%

12.

Umiejętność skutecznego
porozumiewania się w różnych
sytuacjach

0

-

1

1,47%

18

26,47%

44

64,71%

5

7,35%

13.

Konfrontacja wiedzy i umiejętności
z sytuacjami występującymi podczas
meczu

0

-

0

-

21

30,88%

43

63,24%

4

5,88%

14.

Stosowanie komunikatów werbalnych,
jednoznacznie zrozumiałych dla
zawodników, trenerów, widzów,
sędziów

1

1,47%

0

-

21

30,88%

42

61,77%

15.

Umiejętność zapobiegania
niewłaściwym zachowaniom

0

-

0

-

19

27,94%

42

61,77%

16.

Stosowanie jednoznacznych
komunikatów niewerbalnych, tak samo
zrozumiałych dla zawodników,
trenerów, widzów, sędziów
pomocniczych

1

1,47%

2

2,94%

21

30,88%

40

58,83%

17.

Umiejętność pozytywnego reagowania
na nieuniknioną krytykę

0

-

2

2,94%

21

30,88%

39

57,36%

6

8,82%

18.

Umiejętność słuchania i korzystania
z poglądów innych ludzi

3

4,41%

2

2,94%

28

41,18%

34

50,00%

1

1,47%

19.

Umiejętność posługiwania się
nowoczesnymi środkami informacji
i komunikacji

3

4,41%

13

19,12%

31

45,59%

16

23,53%

5

7,35%

20.

Umiejętności językowe - posługiwanie
się językiem obcym

3

4,41%

19

27,94%

28

41,18%

14

20,59%

13

-

56

-

354

-

832

-

105

-

0,65

0,95%

2,8

4,12%

17,7

26,03%

41,6

61,18%

5,25

7,72%

Ilość ocen w 5 poziomach kompetencji
Średnia kompetencji profesjonalno –
zawodowych i udział %:

4

7

4

4

5,88%

10,29%

5,88%

5,88%
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Badani sędziowie w ponad 70% opowiedzieli się, iż
cztery kompetencje powinny cechować sędziego na poziomie
bardzo dobrym. Należą do nich:
1. Umiejętność sprawowania kontroli nad zachowaniem
zawodników i trenerów.
2. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie zawodników.
3. Umiejętność zaufania do zespołu sędziowskiego
i umiejętność współpracy.
4. Budowanie autorytetu własnej osoby podczas każdego
spotkania.

Pozostałe kompetencje profesjonalno – zawodowe
także zostały często oceniane na poziomie bardzo wysokim przez
wielu sędziów z doświadczeniem zawodowym (tab. 1). Oznacza
to, iż zawód sędziego jest złożony i wymaga wszechstronnego
przygotowania do pracy zawodowej. Tylko jedna kompetencja
została oceniona na poziomie bardzo wysokim przez 1/5
respondentów i odnosiła się do umiejętności władania językiem
obcym.

Tab. 2. Kompetencje sędziego piłki nożnej wg kolejności malejącej w opiniach sędziów – praktyków
Źródło: opracowanie własne
L.p.
Kompetencje społeczne (20)
Kompetencje osobowościowe (20)

Kompetencje profesjonalno – zawodowe (20)

1.

Umiejętność sprawowania kontroli nad
zachowaniem zawodników i trenerów

Odpowiedzialność za podejmowane decyzje
w trakcie spotkania i ich skutki.

Umiejętność podejmowania zawsze jasnych
i jednoznacznych decyzji.

2.

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie
zawodników

Asertywność-umiejętność odmawiania
w sposób nieuległy, elastyczność zachowania

Umiejętność prawidłowego stosowania
napomnień i wykluczeń.

3.

Umiejętność zaufania do zespołu
sędziowskiego i umiejętność współpracy

Umiejętność wyciągania wniosków z uwag
obserwatorów do wcześniej podjętych przez
sędziego decyzji w celu poprawy jakości
sędziowania.

Umiejętność prawidłowego stosowania
przepisów gry w piłce nożnej i ich aktualnej
interpretacji.

4.

Budowanie autorytetu osobistego podczas
każdego spotkania

Umiejętność skupienia i zachowania
koncentracji od pierwszej do ostatniej minuty
meczu.

Umiejętność stosowania stałych kryteriów oceny
zdarzeń i faktów zaistniałych na boisku.

5.

Umiejętność przewodzenia i kierowania
poczynaniami na boisku

Umiejętność radzenia sobie z presją,
popełnionym błędem.

Umiejętność bezstronnego i sprawiedliwego
prowadzenia zawodów.

6.

Umiejętność stosowania stanowczego,
zrozumiałego i skutecznego formułowania
decyzji w formie słów i gestów w kontaktach z
zawodnikami

Umiejętność utrzymania porządku
i dyscypliny.

Umiejętność odpowiedniego poruszania się po
boisku w trakcie spotkania.

7.

Umiejętność rozładowania napięcia
w trudnych sytuacjach

Umiejętność podejmowania prawidłowych
decyzji w trudnych sytuacjach.

Umiejętność przewidywania wydarzeń na boisku.

8.

Umiejętność współpracy z innymi sędziami
w celu podnoszenia jakości sędziowania

Umiejętność etycznego, inteligentnego
i kulturalnego zachowania podczas
wykonywania zawodu.

Umiejętność oceniania wyłącznie zaistniałych
faktów na boisku, a nie domniemanych
przewinień.

9.

Okazywanie szacunku dla zawodników
i trenerów

Uczciwość w stosunku do obu zespołów
występujących na boisku.

Umiejętność stosowania „korzyści” dla zespołu
poszkodowanego w celu płynności gry.

10.

Szybkość i stanowczość w podejmowaniu
decyzji

Umiejętność tłumienia negatywnych emocji.

Umiejętność wykrywania symulacji podczas
meczu.

11.

Umiejętność nie reagowania na wpływ tłumu i
przewagi z tytułu funkcji gospodarza spotkania

Umiejętność unikania stresu i zdolność do
jego rozładowania.

Umiejętność sprawnego operowania gwizdkiem.

12.

Umiejętność skutecznego porozumiewania się
w różnych sytuacjach

Tolerancja w stosunku do zawodników,
trenerów innych ras, wyznań i kultury.

Umiejętność nie wychodzenia na pierwszy plan
podczas prowadzonych zawodów.

13.

Konfrontacja wiedzy i umiejętności
z sytuacjami występującymi podczas meczu

Umiejętność wsłuchania się, wczucia
w zachowanie zawodników podczas meczu.

Umiejętność przeprowadzenia czynności
pomeczowych. (wypełnienie protokołów,
sporządzenie sprawozdania, przyjęcie
ewentualnych protestów)

14.

Stosowanie komunikatów werbalnych,
jednoznacznie zrozumiałych dla zawodników,
trenerów, widzów, sędziów

Stan zdrowia, kondycja fizyczna i wygląd
zewnętrzny.

Umiejętność „czucia gry” - elastyczność,
naginanie reguł z duchem gry.

15.

Umiejętność zapobiegania niewłaściwym
zachowaniom

Umiejętność oddalenia do siebie problemów
prywatnych i zawodowych w celu rzetelnego
wypełniania obowiązku sędziego.

Umiejętność refleksyjnego podejścia do
prowadzonego spotkania i konfrontacji działań
według przepisów.

16.

Stosowanie jednoznacznych komunikatów
niewerbalnych, tak samo zrozumiałych dla
zawodników, trenerów, widzów, sędziów
pomocniczych

Umiejętność zachowania organizmu
w ogólnym dobrym nastroju.

Samodoskonalenie się przez udział
w szkoleniach sędziowskich i czytanie prasy
fachowej związanej z zawodem sędziego.

17.

Umiejętność pozytywnego reagowania na
nieuniknioną krytykę

Umiejętność oddziaływania wychowawczego
na zawodników.

Umiejętność kontroli stanu przygotowań do
zawodów (przeprowadzenie odprawy
przedmeczowej, sprawdzenie stanu boiska,
potrzebnych dokument.)

18.

Umiejętność słuchania i korzystania
z poglądów innych ludzi

Umiejętność odizolowania się od otoczenia.

Zdolność do zmiany swojego stylu sędziowania
aby odpowiadać konkretnym niuansom gry.

19.

Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi
środkami informacji i komunikacji.

Uczciwość w stosunku do widzów spotkania.

Umiejętność nie sugerowania się nazwą klubu
i nazwiskiem zawodnika.

20.

Umiejętności językowe - posługiwanie się
językiem obcym

Empatia- umiejętność wczucia się w uczucia
widzów.

Przeprowadzenie specjalistycznej rozgrzewki
przed meczem.
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ TRZECH GRUP KOMPETENCJI
SĘDZIEGO PIŁKI NOŻNEJ

Na podstawie przeprowadzonych badań wśród sędziów
piłki nożnej uszeregowano kompetencje w trzech grupach
kompetencyjnych wg kolejności malejącej. Można przyjąć, iż
może to być podstawowy model kompetencji sędziego piłki
nożnej opracowany na podstawie wypowiedzi sędziów z dużym
doświadczeniem zawodowym (tab. 2).
Podsumowując wyniki badań trzech grup kompetencji
sędziego piłki nożnej można stwierdzić, iż poziomy wybranych
grup kompetencji zostały oszacowane przez samych sędziów
bardzo podobnie. Na poziomie pożądanymn najbardziej
znaczącym dla praktyki zawodowej najważniejsze są
kompetencje społeczne (61,18%), następnie z niewiele niższym
wynikiem uplasowały się kompetencje osobowościowe (60,07%),
natomiast miejsce trzecie zajęły kompetencje profesjonalno –
zawodowe (58,46%) (tab. 3).

potrzebnych jest w opinii badanych 4,90% kompetencji
szczegółowych. Natomiast na poziomie nieistotnym w pracy
sędziego znalazło się 1,07% kompetencji (ryc. 7).

Ryc. 7. Poziom kompetencji sędziów piłki nożnej w trzech grupach
kompetencyjnych
Źródło: opracowanie własne

Tab. 3. Kompetencje profesjonalne w pracy sędziego piłki nożnej.
Źródło: opracowanie własne
Rodzaje kompetencji
Społeczne
Poziom kompetencji
Lp.

Poziom kompetencji

N
68 os.

Udział %
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Osobowościowe
N
68 os.

Udział %

Profesjonalno - zawodowe
N
68 os.

Udział %

Razem średnia
N
68 os.

Udział %

1.

Nieistotne w pracy sędziego

0,65

0,95%

0,75

1,10%

0,8

1,18%

0,73

1,07%

2.

Minimalne w pracy sędziego

2,8

4,12%

3,35

4,93%

3,85

5,66%

3,33

4,90%

3.

Średnio potrzebne w pracy sędziego

17,7

26,03%

16,25

23,90%

16,3

23,97%

16,75

24,63%

4.

Bardzo potrzebne w pracy sędziego

41,6

61,18%

40,85

60,07%

39,75

58,46%

40,74

59,91%

5.

Wybitne, tylko nieliczni sędziowie je posiadają

5,25

7,72%

6,8

10,00%

7,3

10,73%

6,45

9,49%

272

33,33%

272

33,33%

272

33,33%

68 os.

100%

Razem średnia

Odnosząc się do hipotezy ogólnej, w której założono, iż
najwięcej kompetencji społecznych powinno kształtować się na
poziomie bardzo wysokim i wybitnym, można stwierdzić, iż
potwierdziła się ona częściowo. Najwięcej kompetencji sędziego
odnosi się do poziomu pożądanego i średnio potrzebnego
w pracy. Nie potwierdziło się założenie, iż kompetencje sędziego
to w głównej mierze pożądane i wybitne. Kompetencje na
poziomie wybitnym znalazły się na trzecim miejscu ważności
(ryc. 6).

Na podstawie przeprowadzonych badań można postawić
następujący wniosek: z uwagi na potwierdzenia naukowe
świadczące o wysokiej potrzebie posiadania przez pracowników
szczególnie działających w obrębie obsługi bezpośredniej klienta
kompetencji społecznych do realizacji celów organizacji
i podwyższania jakości pracy, należałoby powszechnie stosować
szkolenia umiejętności społecznych dla sędziów piłki nożnej.
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