
Studia z psychologii w KUL. Tom 13 
red.: P. Francuz, W. Otrębski  

Lublin: Wyd. KUL 2006, s. 81-98 
 
 
 
 
 
Wojciech Otrębski 
Katedra Psychologii Rehabilitacji 
Instytut Psychologii KUL 
 
Katarzyna Rutkowska 
Zamiejscowy Wydział  
Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej 
Akademia Wychowania Fizycznego  
Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
 
 
 
 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
INSTRUKTORÓW SPORTU 

 
 

1. Wprowadzenie 
 

Zawód instruktora sportu, trenera nieustannie ewoluuje. Realia współ-
czesnego sportu stawiają przed tą grupą zawodową coraz większe wymagania. 
Dobry szkoleniowiec na każdym etapie szkolenia winien umiejętnie wypełniać 
kilka ról jednocześnie – być specjalistą w zakresie zagadnień dotyczących te-
orii i praktyki sportu, ale również organizatorem, menedżerem i koordynato-
rem. Dodatkowo, z powodzeniem powinien podejmować szereg wyzwań peda-
gogicznych (wychowawczych) i psychologicznych. Zrozumienie wszelkich 
związanych z działalnością sportową zagadnień oraz umiejętne połączenie ich 
w procesie szkolenia widziane jest jako priorytet podczas projektowania suk-
cesu w każdej dyscyplinie. Natomiast, jako jeden z istotnych czynników 
warunkujących efektywność pracy szkoleniowej instruktora, widziane winny 
być jego kompetencje społeczne. 

Kompetencja to we współczesnych czasach słowo klucz. Pojawia się 
coraz częściej, w każdej dziedzinie życia. Można się spodziewać, że zaintere-
sowanie tym zagadnieniem będzie rosło – wiek XXI został uznany wiekiem 
kompetencji. Kompetentność widziana jest jako wyznacznik efektywności 
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wszelkich podejmowanych działań. Ta z kolei, jest szczególnie pożądana tam, 
gdzie pojawia się jakakolwiek forma rywalizacji, a więc również w sporcie. 
Podstawową miarą efektywności, sukcesu w sporcie jest wynik. Powszechnie 
uważa się, że w dużej mierze odpowiada za niego sztab szkoleniowy. To właś-
nie kadra trenerska, instruktorska powinna umiejętnie (kompetentnie) kiero-
wać procesem szkoleniowym i dbać o jak najlepsze przygotowanie fizyczne 
i psychiczne swoich podopiecznych. Spoczywa na nich obowiązek tworzenia 
warunków sprzyjających rozwojowi psychospołecznemu zawodników oraz 
wymóg pielęgnowania wartości tkwiących w sporcie. Wypełnianie tych zadań 
wiąże się z koniecznością uwzględniania przez trenerów i instruktorów spek-
trum aspektów psychologicznych. 

W literaturze przedmiotu, wśród informacji, analiz, doniesień z badań 
dotyczących szkoleniowców, najwięcej uwagi poświęcono trenerom. Analizie 
poddano między innymi ich charakterystyki zawodowe, role, jakie pełnią, za-
dania trenera we współpracy z zawodnikiem, zespołem oraz z psychologiem 
(Sikora 1989, Żukowski 1989, Zdebski 1991, Kurzawski 1994, Ulatowski 
1995, Kowalczyk 1996, Herzig 2004). Nie odnaleziono odrębnych prac traktu-
jących o instruktorach sportu, o ich kompetencjach społecznych. 

 
 

2. Instruktorzy sportu 
 
Jednym z fundamentalnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

jest jakość kadry szkoleniowej. Taka opinia uzasadnia konieczność rozpatry-
wania sytuacji kadry instruktorskiej i trenerskiej ze szczególną uwagą (Kowal-
czyk 1996). 

Wyróżnia się dwie grupy omawianej kadry – trenerów oraz instrukto-
rów. Stopień instruktora zostaje nadany po ukończeniu specjalistycznego kur-
su. Przyznają go organizacje sportowe o charakterze wojewódzkim, ogólno-
polskim oraz uczelnie wychowania fizycznego. Funkcjonuje zatem wiele róż-
norodnych instytucji szkolących. Taka organizacja systemu szkolenia instruk-
torów wykazuje pewnego rodzaju rozproszenie. Konieczna wydaje się wery-
fikacja, a w konsekwencji rekonstrukcja organizacyjna i merytoryczna procesu 
kształcenia czy doskonalenia kadry instruktorskiej. Właściwe wyszkolenie, 
wsparte doświadczeniami zawodowymi, staje się jednym z warunków rozwoju 
zawodowego, wzbogacania i doskonalenia warsztatu, który sprzyja optymali-
zacji osiągnięć w sporcie. Bardziej szczegółowe i pełniej określone są wytycz-
ne dotyczące szkolenia kadry trenerskiej – drugiej, pierwszej i mistrzowskiej 
klasy. Zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego Resortowego Centrum 
Metodyczno-Szkoleniowego Kultury Fizycznej i Sportu kształceniem trene-
rów drugiej klasy zajmują się akademie wychowania fizycznego. Stąd też ab-
solwenci tych szkół (kończący określoną specjalizację) lub absolwenci trener-
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skiego studium podyplomowego mogą otrzymać taki tytuł. Kolejne awanse 
i uzyskanie wyższych stopni trenerskich (pierwszej klasy oraz klasy mistrzow-
skiej) są już konsekwencją wymaganego stażu zawodowego i ukończenia 
odpowiednich kursów. Instruktor, trener staje się jednak pełnowartościowym 
szkoleniowcem dopiero wówczas, gdy w trakcie praktycznych działań szkole-
niowych zdobędzie określone doświadczenie, opanuje właściwe metody pracy, 
zapozna się z nowoczesnymi osiągnięciami z zakresu zagadnień związanych z 
treningiem. Wobec tego szczególnie ważna staje się konieczność ustawicz-
nego doskonalenia trenerów. Jest to warunek właściwego rozwoju zawodowe-
go, wzbogacania i doskonalenia warsztatu niezbędnego dla optymalizacji 
osiągnięć w sporcie (Sikora 1989, Ulatowski 1995, Żukowski 1995). 

Współczesny sport stawia przed szkoleniowcami coraz bardziej złożo-
ne wyzwania. Oprócz standardowych czynności, obowiązków instruktorów 
i trenerów konieczne staje się umiejętne mobilizowanie rezerw psychologicz-
nych zawodników. Maksymalizowanie wyniku sportowego, wzmocnienie po-
tencjału, a zarazem efektywności sportowych działań wymaga współpracy z 
naukami humanistycznymi, społecznymi. Wśród nich znaczącą rolę zdaje się 
odgrywać psychologia. Praktyka zawodowa wymusza na szkoleniowcach 
odejście od modelu trenera – technokraty, dążenie do poszerzania umiejętnoś-
ci bazując na wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz społeczno-humani-
stycznych, w tym właśnie z zakresu psychologii. Ewentualne braki teoretycz-
ne i praktyczne zwiększają prawdopodobieństwo popełnienia błędów meto-
dyczno-szkoleniowych oraz wychowawczych. Mogą wypaczać proces trenin-
gowy oraz minimalizować jego efektywność. Pojawiają się zatem istotne 
przesłanki sugerujące konieczność wykorzystania wiedzy i umiejętności psy-
chologicznych w procesie szkolenia sportowego (Ulatowski 1995, Czajkowski 
1996, Kłodecka-Różalska 1998, Sozański 2003). Natychmiastowym efektem 
posiadania wiedzy i umiejętności psychopedagogicznych powinien być rozwój 
kompetencji społecznych kadry instruktorskiej. 
 
 
 

2. Kompetencje społeczne 
 

Tłumaczenie łacińskiego słowa competentia sugeruje określoną przy-
datność, uprawnienie do działania, odpowiedniość. W literaturze pojawiają się 
również określenia umiejętności, zdolności, dyspozycji. Termin ten można 
również interpretować jako pewną zdolność wykonywania zadań, pełnienia 
funkcji w życiu społecznym (Pilecka i in. 1990, Borkowski 2003). Pojęcie 
kompetencji było przedmiotem licznych dyskusji. Rozróżniono zakres kompe-
tencji i kompetentności; uznając za zakres kompetencji – sektor pracy, rolę 
wypełnianą przez osobę kompetentną, za kompetentność – „zespół zachowań 
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świadczących o kompetentnym wykonywaniu zadań” (Waters 1999, s. 93). W 
innych ujęciach teoretycznych dominowało założenie, że umiejętności to takie 
zachowania, które świadczą o kompetencji, a poziom wykonywanych zadań 
(oczekiwany od osób kompetentnych) to standard (Waters 1999). Kompe-
tencje nierzadko utożsamiano z pojęciem władzy. Jest ona atrybutem eksper-
tów w danej dziedzinie. Jest związana z posiadanymi przez nich ściśle okre-
ślonymi umiejętnościami, wiedzą. Przykładem są prawnicy, kadry medyczne, 
psychologowie. Ich kompetencje polegają na doradzaniu, niesieniu profesjo-
nalnej pomocy. Osoby korzystające z takiego wsparcia ufają i wierzą sprawu-
jącym ten specyficzny rodzaj władzy (Grzelak i in. 2000). Rozpatrywanie 
kompetencji w takim kontekście wydaje się dodatkowym argumentem prze-
mawiającym za koniecznością pogłębionej analizy kompetencji sportowej 
kadry szkoleniowej. 

Z pojęciem „kompetencja” ściśle związany jest psychologiczny termin 
„kompetencje społeczne”. W literaturze przedmiotu traktującej o kompeten-
cjach panuje terminologiczny chaos, brakuje jednoznacznych definicji. Wiąże 
się to z utożsamianiem sprawności społecznych z określonymi predyspozycja-
mi osobowościowymi, a także z faktem łączenia i zamiennego korzystania ze 
stworzonych dotychczas definicji (Pilecka i in. 1990).  

Kompetencje społeczne stanowią szereg niejednorodnych i równoważ-
nych umiejętności. Pojedyncza kompetencja nie jest autonomiczna. Jednostka 
może poradzić sobie z daną sytuacją społeczną dzięki umiejętnemu wykorzys-
taniu określonej kombinacji poszczególnych umiejętności. Gwarantują one 
efektywne radzenie sobie w sytuacjach społecznych. Polegają na optymalnym 
godzeniu przez jednostkę własnych celów z celami społecznymi. Zdolności te 
sprzyjają radzeniu sobie w takich sytuacjach, w których zachodzą rozbież-
ności pomiędzy interesami „ja” i innych. Kompetencje społeczne okazują się 
pomocne w dążeniach do lepszego porozumiewania się, zrozumienia, autokre-
acji, rozwoju, poznawania i wspierania innych ludzi. Przyczyniają się do 
zwiększenia efektywności współpracy, skuteczniejszego rozwiązywania pro-
blemów oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Dzięki nim jednostka po-
trafi odróżnić wpływy, oddziaływania szkodliwe od wartościowych. To poz-
wala jej dążyć do rozwoju, osiągać dojrzałość, stawać się osobą odpowiedzial-
ną, wypełniającą swoje powinności wobec innych, a przez to cieszącą się 
powszechnym zaufaniem oraz uznaniem. Stąd przyjmuje się, że kompetencje 
społeczne są w zakresie umiejętności, które warunkują bycie akceptowanym 
przez otoczenie. To wszystko, co stanowi o pełniejszym, aktywnym i bardziej 
dojrzałym uczestnictwie jednostki w życiu społecznym (Huget 2001, Matczak 
2001, Borkowski 2003). 

Rosnące zainteresowanie problematyką kompetencji sprzyja powsta-
waniu modeli teoretycznych. Z racji sportowego charakteru tematyki tego ar-
tykułu warto przybliżyć ujęcie kompetencji zaproponowane przez Argyle 
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(1999). W opracowanym hierarchicznym modelu umiejętności społecznych 
(rys. 1) dostrzegł swoistą analogię pomiędzy modelem umiejętności społecz-
nych a motorycznych. Zgodnie z założeniami autora, każdy wykonuje pewne 
elementarne czynności. Składają się one na kolejne fazy działania. Sekwencje 
te nabierają charakteru zautomatyzowanego, nawykowego. Pozwalają na funk-
cjonowanie niezależne od sprzężeń zwrotnych pochodzących spoza modelu. 
Dzięki stopniowej automatyzacji drobniejszych fragmentów zachowania – rea-
lizacja większych może być staranniej przemyślana i wykonana. Dochodzi do 
tego z uwzględnieniem wymaganych norm i zasad. W związku z tym dążąc do 
wyznaczonego celu jednostka postępuje racjonalnie. Zyskuje możliwość rea-
gowania i elastycznej zmiany postępowania. W takim właśnie mechanizmie 
tkwi analogia między umiejętnością motoryczną a społeczną. W tych dwóch 
przypadkach jednostka dąży do osiągnięcia obranego celu, może dostrzegać 
sprzężenia zwrotne i poddawać swoje działania ewentualnej korekcie. 

 
 

 
Rys. 1. Model umiejętności motorycznej (Argyle 1999, s. 134) 

 
Kolejnym przykładem ujęcia teoretycznego kompetencji społecznej 

jest heurystyczny model autorstwa Greenspana. Przyjął on następującą defi-
nicję – kompetencje to „pewien wycinek, aspekt podejmowanej przez jednost-
kę aktywności w sytuacjach interpersonalnych, związanej również z pełnie-
niem ról społecznych [...]” (Pilecka i in. 1990, s. 72). Przedstawił trójczło-
nową strukturę kompetencji. Uwzględnia ona: temperament, charakter oraz 
społeczną świadomość. Jego zdaniem wymienione składowe wyznaczają, a 
także ujawniają się w konkretnych, bardziej szczegółowych elementach za-
chowań. Greenspan dostrzegł wskazał również (rys. 2) istotne miejsce kompe-
tencji społecznych w hierarchii kompetencji osobistych każdego człowieka 
(Pilecka i in. 1990). 
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Rys. 2. Propozycja modelu kompetencji osobistych  
według S. Greenspana (za: Pilecka i in. 1990, s. 75) 

 
Nieco szersze ujęcie kompetencji społecznych zaproponowała Jaku-

bowska (1996). Założyła, że na kompetencje składają się psychiczne dyspozy-
cje, a także umiejętność odpowiedniego (a za takie uznała elastyczne i zgodne 
z normami) reagowania w trakcie porozumiewania się. Równolegle do takiej 
reakcji (werbalnej, niewerbalnej, zachodzącej przy odbiorze czy nadawaniu 
wszelkich komunikatów) pojawia się dążenie do realizacji wyznaczonych oso-
bistych celów, zarówno instrumentalnych jak i/lub interpersonalnych oraz 
uzyskanie akceptacji społecznej. 

Natomiast według Borkowskiego (2003) kompetencje społeczne 
uwzględniają dziewięć elementów. Zalicza do nich: wiedzę społeczną, myśle-
nie prospołeczne, doświadczenie społeczne, osobowość społeczną, dojrzałość 
moralną, autorytet społeczny, zaufanie, inteligencję społeczną oraz różnorod-
ne zdolności i umiejętności społeczne. Do grupy tych zdolności zalicza wy-
wieranie wpływu, poznawanie interpersonalne, samopoznanie, pomaganie in-
nym, współdziałanie, współpracę, budowanie, prowadzenie zespołu, komuni-
kowanie się, autoprezentację, zjednywanie sobie innych, radzenie sobie ze 
stresem oraz postępowanie w sytuacjach konfliktowych. Dodatkowo za istotny 
element kompetencji uważa on inteligencję emocjonalną. Jest ona rozumiana 
jako: „zdolność do postrzegania emocji, dostępu do nich i takiego ich aktywo-
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wania, by towarzyszyły myśleniu; zdolność do rozumienia emocji i posiadanie 
emocjonalnej wiedzy, które pozwalają regulować emocje i sprzyjają rozwojo-
wi emocjonalnemu oraz intelektualnemu” (Salovey i in. 1999, s. 26). Jest to 
zdolność odczytywania, wykorzystywania doświadczeń emocjonalnych w sy-
tuacjach społecznych, zwłaszcza w takich, w których jednostka zmuszona jest 
rozwiązywać różnego rodzaju problemy. Umiejętności z zakresu inteligencji 
emocjonalnej pozwalają efektywniej przetwarzać wszelkie informacje emocjo-
nalne (Jaworowska i in. 2001). 

Wśród teoretyków istnieje zgodność co do tego, że człowiek nabywa 
kompetencje społeczne w trakcie treningu społecznego, przy czym jego efekty 
dla poszczególnych osób nie są jednakowe. Uwarunkowane są poziomem inte-
ligencji – głównie inteligencji społecznej oraz będącej jej składową – emocjo-
nalnej (rys. 3). Intensywność takiego treningu zależy od indywidualnych cech 
temperamentalnych i osobowościowych (Matczak 2001). 

 

 
Rys. 3. Uwarunkowania kompetencji społecznych (Matczak 1999, s. 8) 
 
Oprócz inteligencji emocjonalnej wśród czynników warunkujących po-

ziom kompetencji społecznych znajdujemy następujące zdolności: abstrakcyj-
no-logiczne, werbalne oraz percepcyjne, a także zmienne osobowościowo-
temeramentalne czy emocjonalno-motywacyjne (Piotrowska 1997). 
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Realia współczesności zmuszają do ustawicznego weryfikowania 
i doskonalenia jakości podejmowanych czynności zawodowych. Podkreśla się 
znaczenie rozwoju osobistego dla pracy zawodowej czy też wypełniania in-
nych ról życiowych. Znaczenia nabiera nie tylko proces kształtowania umie-
jętności, ale przede wszystkim fakt osiągania wyników będących odzwiercie-
dleniem kompetencji. Wiele osób bierze udział w różnego rodzaju szkole-
niach. Coraz większą popularnością cieszy się trening umiejętności społecz-
nych (TUS). Zyskał on już aprobatę psychologów wychowawczych i klinicz-
nych. Doceniono jego znaczenie w przygotowaniu zawodowym nauczycieli 
oraz kadr medycznych. TUS jest sprawdzoną formą niwelowania różnych pro-
blemów o charakterze indywidualnym i społecznym. Zwiększenie dostępności 
do tego typu szkoleń pomogłoby zmniejszyć trudności dotyczące relacji, co-
dziennych sytuacji społecznych z jakimi boryka się blisko co dziesiąty 
człowiek (Moscovici 1998, Argyle 1999, Waters 1999). 

 
 
 

4. Metodologia badań własnych 
 
Włączając się w nurt rozważań teoretycznych i badań empirycznych 

opisujących i weryfikujących hipotezy mówiące o związkach poziomu kompe-
tencji społecznych instruktorów i trenerów sportu z różnymi psychospołecz-
nymi zmiennymi podjęliśmy badania, których celem była analiza zakresu i po-
ziomu kompetencji społecznych (KS) instruktorów sportu oraz ich korelacji z 
wybranymi elementami charakterystyki osobowej i zawodowej. 

Problem badawczy sformułowaliśmy następująco: Jakie związki z wy-
branymi elementami charakterystyki osobowej i zawodowej wykazuje poziom 
KS instruktorów sportu? 

Przyjęliśmy też hipotezę mówiącą, iż: badani instruktorzy sportu pre-
zentują poziom KS wyższy niż przeciętny, wykazujący związki z elementami 
charakterystyki osobowej i zawodowej. 
 

Grupa badana 
 
W badaniu wzięło udział 56 czynnych zawodowo instruktorów sportu. 

Byli oni w wieku od 21 do 55 lat; średnia wieku badanych wyniosła 31,5 lat. 
Pochodzili z różnych miejscowości całego kraju; w grupie dominowali miesz-
kańcy wschodniej Polski. W większości (80,4%) byli to mieszkańcy miast. 
Blisko jedną trzecią badanych stanowiły kobiety (30,4%), zaś trochę ponad 
dwie trzecie mężczyźni. Spośród badanych 46,4% było stanu wolnego. Pozos-
tali, ponad połowa badanych, zadeklarowali bycie w stałym związku. W bada-
nej grupie dominowały (55%) osoby bezdzietne. W grupie rodziców (25-
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osobowej) była jedna osoba posiadająca 3 dzieci; reszta miała jedno (11 osób) 
lub dwójkę dzieci. Trzy czwarte badanych instruktorów legitymowało się wy-
kształceniem wyższym. Najczęściej byli to absolwenci akademii wychowania 
fizycznego. Osoby deklarujące w ankiecie posiadanie wykształcenia na pozio-
mie średnim to jeszcze studenci. 

Blisko połowa badanych (43%) posiadała inny niż trenerski zawód, 
ewentualnie wykonywała inną niż szkoleniowa pracę. Instruktorzy ci praco-
wali na stanowiskach: nauczyciel akademicki, nauczyciel wychowania fizycz-
nego. W grupie osób, które deklarowały odmienne (lub dodatkowe) wykształ-
cenie bądź pracę w innym zawodzie znaleźli się: artysta plastyk, rehabilitant, 
kosmetyczka, kasjer, a także ratownicy, mechanicy oraz zawodowi sportowcy. 
Średni ogólny staż pracy badanych (z uwzględnieniem innych niż instruktor-
skich zawodów) wyniósł 8,14 roku. Z kolei przeciętny staż w zawodzie in-
struktora wahał się od 1 do 31 lat (średnio – 5,53 roku). 

Badani instruktorzy różnili się specyfiką wykonywanej pracy. Zajmo-
wali się szkoleniem zawodników w zakresie różnych dyscyplin. Liczebność 
badanych reprezentujących daną dyscyplinę przedstawia wykres 1. W statys-
tykach uwzględniono pierwszą, a w większości przypadków (ponad 90% ogó-
łu) jedyną specjalizację instruktorską. W badanej grupie 5 osób (8,9%) posia-
dało dwie (lub więcej) specjalizacje. 
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Wykres 1. Rozkład liczebności instruktorów dla różnych dyscyplin 
 

Badani szkoleniowcy deklarowali też różny godzinowy wymiar pracy 
(w zawodzie instruktora) na przestrzeni tygodnia. Przeciętnie pracowali 7 go-
dzin tygodniowo. Większość badanych (62,5%) w swojej działalności szkole-
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niowej pracowało z męskimi grupami zawodników. Szczegółowy rozkład 
(charakterystyka zawodników z uwzględnieniem płci) przedstawia wykres 2. 
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Wykres 2. Rozkład procentowy dla grup treningowych 

 
Trenerzy, na 10-stopniowej skali, określili satysfakcję z wykonywanej 

pracy. Uzyskana średnia wyniosła blisko 8,7 punktu. W trakcie badania szko-
leniowcy określali też najważniejsze (trzy) motywy wyboru zawodu trenera. 
Wybierali spośród 11 motywów zaproponowanych w kwestionariuszu Ankiety. 
Mieli również możliwość dodania innego, nie ujętego w podanej liście. Każ-
dej z trzech wybranych odpowiedzi nadawali (zgodnie ze stopniem ważności) 
odpowiednią rangę. Przy wyborze zawodu instruktora sportu najważniejszym 
(uzyskującym najwięcej najwyższych rang) motywem była satysfakcja z wy-
konywanej pracy. Takiej odpowiedzi udzieliło 18 spośród 56 badanych. 
Szczegółowy rozkład procentowy deklarowanych motywów przedstawia 
wykres 3. 
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Wykres 3. Rozkład procentowy dla motywów wyboru zawodu instruktora 
 

Natomiast wśród najczęściej wskazywanych motywów na pierwszym 
miejscu znalazło się zainteresowanie sportem, a w dalszej kolejności satysfak-
cja zawodowa oraz możliwość kontaktu z ludźmi. 

Badani 10-krotnie jako jeden z istotnych motywów wyboru zawodu 
podali własne predyspozycje. Jako uzasadnienie podawali między innymi nas-
tępujące odpowiedzi: „zdolność przekazania wiedzy”, „talent”, „predyspozy-
cje organizatora, kreatora, wychowawcy”, „wiedza i umiejętności”, „zamiło-
wanie do żeglarstwa”, „predyspozycje trenerskie”. Szkoleniowcy, którzy wy-
brali, jako jeden z trzech najważniejszych motywów kategorię „inne”, tłuma-
czyli taki wybór: „możliwością kontynuowania kariery zawodniczej”, „za-
angażowaniem w tę dyscyplinę sportową”, „możliwością startu w zawodach”. 
Pojawiła się również odpowiedź: „bo to lubię”. 

 
 

Metody 
 
Wszyscy instruktorzy odpowiadali na pytania zawarte w skonstruowa-

nej na potrzeby badań Ankiecie T. Wypełniali również załączony zestaw me-
tod: kwestionariusz KKS (Matczak 2001) pozwalający opisać kompetencje 
społeczne oraz INTE (Jaworowska, Matczak 2001), oceniający poziom inteli-
gencji emocjonalnej.  
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Kwestionariusz KKS pozwala na analizę poziomu kompetencji spo-
łecznej w oparciu o wynik ogólny, jak też w zakresie trzech skal: I – charakte-
ryzującej poziom kompetencji warunkującej efektywność zachowań w sytu-
acjach intymnych; ES – opisującej poziom kompetencji warunkujących efek-
tywność zachowań w sytuacji ekspozycji społecznej; A – prezentującej po-
ziom kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach wyma-
gających asertywności.  

Wynik uzyskiwany w kwestionariuszu inteligencji emocjonalnej INTE 
pozwala na diagnozę zdolności do rozpoznawania emocji i wykorzystywania 
ich do wspomagania myślenia i działania. 

Ankieta T umożliwiła zebranie danych charakteryzujących badanych 
i ich motywy wybory zawodu (charakterystyki osobowe i zawodowe). Prze-
ciętny czas odpowiedzi na pytania zawarte we wszystkich zastosowanych na-
rzędziach badawczych wyniósł około 30-40 minut. 

 
 
Organizacja badań 

 
Badania były prowadzone w okresie od grudnia 2004 do kwietnia 

2005. Ich uczestnicy wyrazili dobrowolną zgodę na udział w badaniu. Zostali 
poinformowani o celu, a także zapewnieni o pełnej anonimowości badania. 
Badania w większości miały charakter indywidualny. Objęto nimi szkoleniow-
ców prowadzących zespoły, zawodników sportów indywidualnych oraz nau-
czycieli wychowania fizycznego szkół średnich i wyższych. Część badań prze-
prowadzono podczas kursów doskonalących. 
 
 
 

5. Uzyskane wyniki 
 

Dla każdego instruktora obliczono wyniki (surowe) uzyskane w ra-
mach poszczególnych skal (I – zachowania w sytuacjach intymnych; ES – za-
chowania w sytuacjach ekspozycji społecznej; A – zachowania w sytuacjach 
wymagających asertywności) oraz wynik ogólny dla KKS i INTE. Następnie 
wyniki te odniesiono do właściwych norm stenowych. 

Analiza uśrednionych wyników (surowych i przeliczonych) uzyska-
nych przez szkoleniowców w trakcie badania kwestionariuszami KKS oraz 
INTE wykazała, że prezentują oni przeciętny poziom kompetencji społecznych 
oraz poziom inteligencji emocjonalnej (tab. 1). 
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Tab. 1. Średnie wyniki surowe i przeliczone  
uzyskane w kwestionariuszu KKS oraz INTE 

Skala 
Średni wynik 

surowy 
Średni wynik 
przeliczony 

I 42,375 5,357 
ES 53,518 5,875 
A 48,429 5,518 

W.O. KKS 176,089 5,607 
INTE 127,696 6,000 

 
W oparciu o uzyskane wyniki można stwierdzić, że badana grupa in-

struktorów prezentuje przeciętne predyspozycje do pracy z ludźmi. Wyniki w 
skalach ES oraz A kwestionariusza KKS sugerują, że przeciętnie funkcjonują 
oni w sytuacjach zawodowych, w których konieczny jest kontakt z wieloma 
osobami (między innymi w sytuacjach publicznego występowania czy kiero-
wania, wywierania wpływu). Na przeciętnym poziomie, radzą sobie również w 
sytuacjach, w których konieczne jest nawiązywanie głębszych relacji, bądź 
wykazanie się opiekuńczością. Na taką diagnozę pozwala wynik w skali I; 
charakteryzuje on poziom kompetencji warunkujących efektywność zachowań 
w sytuacjach intymnych (Matczak 2001). 
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Wykres 4. Rozkład procentowy dla poszczególnych kategorii wyników 

przeliczonych KKS 
 
Analizując rozkład procentowy wyników w poszczególnych prze-

działach stwierdzono, że najwięcej jest osób, które posiadają przeciętne 
wyniki w każdej z analizowanych skal KKS (Wykres 4). Pozostałe wyniki 
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(niskie i wysokie) uzyskane przez badanych rozkładają się w porównywal-
nych proporcjach. Można jednak zauważyć, że stosunkowo więcej wyni-
ków wysokich pojawiło się w skali ES. Sugeruje to, że co piąty badany 
prezentuje wysoki poziom kompetencji społecznych warunkujących efek-
tywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej. 

Podobnego porównania wyników dokonano między trzema katego-
riami wyników INTE (wykres 5). Zdecydowana większość instruktorów 
osiągnęła wyniki, które po odpowiednim przeliczeniu oscylowały między 4 
a 7 stenem. Bardzo pocieszające jest też i to, że powyżej jednej piątej bada-
nych instruktorów cechuje wysoka inteligencja emocjonalna, co przy właś-
ciwe prowadzonym treningu umiejętności społecznych, skutkować będzie 
zdecydowaną poprawą ich kompetencji w tym zakresie. 
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Wykres 5. Rozkład procentowy dla kategorii wyników przeliczonych INTE 

 
W dalszej kolejności przeprowadzono również szczegółowe analizy, w 

trakcie których badanych trenerów zakwalifikowano do utworzonych umow-
nie podgrup. Podgrupy te zostały wyodrębnione na podstawie charakterystyk 
osobowych (tab. 3) i zawodowych (tab. 4). Analiza wariancji wykazała pewne 
istotne statystycznie zróżnicowanie wyników średnich w skalach KKS i wy-
niku INTE między niektórymi podgrupami badanych. 

 
Tab. 3. Zróżnicowanie wyników ze względu na wyróżnione  

podgrupy badanych (charakterystyki osobowe) 

Charakterystyki Wyniki 

Główne Cząstkowe 
 N 

I ES A 
W.O. 
KKS 

INTE 

Kobiety 17 
43,35 
5,53 

51,76 
5,64 

45,94 
5,58 

173,29 
5,53 

126,35 
5,35 

PŁEĆ 
Mężczyźni 39 

41,95 
5,28 

54,28 
5,97 

49,51* 
5,49 

177,31 
5,64 

128,28 
6,28 

   * p≤0,049; F = 4,068 
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Wśród wszystkich analizowanych charakterystyk osobowych jedynie 

płeć badanych okazała się być zmienną istotnie różnicującą wyniki uzyskiwa-
ne przez nich w skali A kwestionariusza KKS. Wskazuje to, że mężczyźni bę-
dący instruktorami sportu są zdecydowanie bardziej asertywni w kontaktach 
społecznych niż instruktorki. 

Podobne porównanie średnich wyników przeprowadzone pomiędzy 
grupami szkoleniowców prezentujących odmienne charakterystyki zawodowe 
wykazało istotnie wyższy poziom inteligencji emocjonalnej u osób będących 
w maksymalnym stopniu zadowolonymi z wykonywanej pracy zawodowej 
(tab. 4). Wnioskując ostrożnie można powiedzieć, że jednostka charakteryzu-
jąca się wyższą inteligencją emocjonalną, a co za tym idzie lepiej funkcjonują-
ca w relacjach społecznych, odczuwała będzie większą satysfakcję zawodową. 

 
Tab. 4. Zróżnicowanie wyników ze względu na wyróżnione podgrupy badanych 

(charakterystyki zawodowe) 

Charakterystyki Wyniki 

Główne Cząstkowe 
N 

I ES A 
W.O. 
KKS 

INTE 

1-9 39 
42,46 
5,36 

52,90 
5,72 

48,77 
5,59 

175,54 
5,56 

125,02 
5,54 SATYSFAKCJA 

ZAWODOWA^ 
10 17 

42,18 
5,35 

54,94 
6,23 

47,65 
5,35 

177,35 
5,70 

133,82* 
7,06 

   * p≤0,04; F = 9,244; ^ deklarowana na 10-stopniowej skali 
 

Wśród korelacji wyników uzyskanych przez instruktorów w kwestio-
nariusz KKS i INTE z charakterystykami osobowymi i zawodowymi, niewiele 
z nich okazało się być istotnymi statystycznie. Jedynie satysfakcja zawodowa 
(jako jedna z charakterystyk zawodowych) wykazała istotną statystycznie, do-
datnią korelację z wynikiem opisującym poziom inteligencji emocjonalnej 
(INTE) oraz ze skalą A – KKS opisują poziom kompetencji zachowań w 
sytuacjach wymagających asertywności (tab. 5).  

 
Tab. 5. Korelacje wyników w INTE i KKS z charakterystykami zawodowymi 

Wyniki Satysfakcja zawodowa 

INTE 0,271* 
WO KKS – 

I – 
ES – 
A 0,271* 

*p≤0,05 
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6. Wnioski z badań 

 
Przeprowadzone badania miały na celu analizę zakresu i poziomu 

kompetencji społecznych (KS) instruktorów sportu oraz ich związków z wy-
branymi elementami charakterystyki osobowej i zawodowej. Przeprowadzone 
badania empiryczne i uzyskane wyniki pozwalają na negatywną weryfikację 
postawionej hipotezy:  
− badana grupa prezentuje w porównaniu z populacją ogólną przeciętny 

(a nie wysoki) poziom kompetencji społecznych; 
− analizy statystyczne wykazały niewielkie zróżnicowanie poziomu kompe-

tencji społecznych (skala A – KKS), jak również poziomu inteligencji 
emocjonalnej, ze względu na wybrane charakterystyki osobowe (płeć) 
i zawodowe (satysfakcja zawodowa); 

− dodatkowo analiza współczynnika korelacji wykazała też istotny sta-
tystycznie związek jednej z charakterystyk zawodowych (satysfakcji 
zawodowej) ze skalą A kwestionariusza KKS i wynikami w kwestionariu-
szu INTE. 

Uzyskane przez nas wyniki winny być traktowane jako wstępna infor-
macja o poziomie kompetencji społecznej badanych instruktorów sportu. Syg-
nalizują one niewątpliwie dużą potrzebę ich uczestnictwa w treningu umie-
jętności społecznych. Zwiększenie umiejętności społecznych aktywnych już 
zawodowo instruktorów skutkowało będzie przede wszystkim podniesieniem 
efektywności ich działań szkoleniowych. 

„Większość zawodów wymaga kompetencji zdobywanych przede 
wszystkim w praktyce. Jednakże niektóre jednostki działają zupełnie niesku-
tecznie i ponoszą całkowitą klęskę. Prowadzi to do ich rezygnacji z wykony-
wania zawodu; ci, którzy w nim pozostają działają nieskutecznie” (Moscovici 
1998, s. 99-100). Dlatego też słuszną wydaje się propozycja wykorzystania 
uzyskanych wyników jako podstawy opracowania wstępnych dyspozycji do 
treningu społecznego, stającego się uzupełnieniem programów kształcenia i 
doskonalenia kadr instruktorskich. Służyłby tym samym rozwijaniu kompe-
tencji społecznych w tej grupie zawodowej. Dzięki temu realizacja zadań za-
wodowych szerokiej grupy instruktorów i trenerów byłaby pełniejsza i bar-
dziej efektywna. 
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