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„Umiejętność postępowania z ludźmi jest  
takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa.  

I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem” 

J. D. Rockefeller 
 

Społeczne kompetencje trenerów w sporcie  
 

Kluby sportowe podobnie jak organizacje gospodarcze bądź niekomercyjne rożnego 
typu przechodzą wciąż proces przemian zarówno rynkowych, organizacyjnych, jak 
i społecznych związanych z funkcjonowaniem w tak dynamicznym otoczeniu jak 
współczesne. To turbulentne mikro i makrootoczenie wymaga od organizacji zmian nie 
tylko w obszarze zarządzania, ale także i przede wszystkim w postawach członków tej 
organizacji oraz ich kompetencjach, które w istotny sposób przekładają się na przewagę  
konkurencyjną firmy. 

Przewagę konkurencyjną klubów sportowych, a konkretnie drużyn czy sportowców 
w wymiarze sportowym tworzy m.in. talent zawodników i wyniki osiągane w przestrzeni 
rywalizacji sportowej na turniejach i zawodach. Nad talentem sportowców oraz ich 
umiejętnościami sprawuje pieczę trener, który w dobie dzisiejszych przemian jest już nie 
tylko szkoleniowcem zajmującym się treningiem technicznym, taktycznym czy 
kondycyjnym, ale także selekcjonerem, organizatorem imprez, menedżerem 
poszukującym sponsorów czy łącznikiem pomiędzy władzami klubu a sportowcami 
(Stosik, 2007). Te i inne zadania trenerów wymagają od nich nie tylko kwalifikacji 
formalnych czy doświadczenia trenerskiego, często i zawodniczego, ale także pewnego 
zestawu kompetencji społecznych, które wspomagają prowadzenie grupy sportowej, ale 
także pomagają w kontaktach z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami klubu 
sportowego.  

Kompetencje te budują sprawnością społeczną, którą określa się jako efektywne 
zachowania przystosowawcze, antycypacyjne oraz twórcze, dzięki którym człowiek ma 
większą szansę na osiągnięcie sukcesu zawodowego, ale także i osobistego (Łasiński, 
Len, 2001). Sprawne funkcjonowanie społeczne to działanie skuteczne, czyli takie, 
które prowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu oraz efektywne, czyli takie, które 
pozwala otrzymać po dokonaniu bilansu zysków i kosztów efekt bardziej wartościowy. 
Przyjmuje się, że kompetencje społeczne to umiejętności warunkujące sprawne 
zarządzanie sobą oraz wysoką skuteczność interpersonalną (Smółka, 2008). Dlaczego 
właśnie kompetencje społeczne są tak istotne w funkcjonowaniu w organizacjach 
różnego typu, w tym także w organizacjach sportowych? Oto pewne fakty: 

 menedżerowie, handlowcy oraz właściciele firm spędzają 80% swojego czasu 
pracy na komunikacji z kontrahentami, klientami czy współpracownikami, 

 70% kompetencji, które umożliwiają lepsze wykonywanie pracy to właśnie 
umiejętności społeczne,   

 kompetencje menedżerskie to w dużej mierze kompetencje społeczne takie jak 
budowanie autorytetu, kierowanie zespołem czy umiejętność podejmowania 
decyzji,  

 przywództwo to w 90% umiejętność wykazywania się ponadprzeciętnymi 
umiejętnościami interpersonalnymi takimi jak na przykład wywieranie wpływu na 
ludzi, inspirowanie innych czy zarażanie pasją, 
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 sprawne zarządzanie własną osobą ułatwia wykorzystanie potencjału innego 
typu np. zwiększa odporność na stres, wzmacnia wytrzymałość psychiczną, 
pomaga w motywowaniu siebie, 

 społeczne kompetencje są związane z autoprezentacją, a konkretnie 
z umiejętnością ukazywania własnych atutów, silnych stron i osiągnięć; taka 
umiejętność pomaga budować wiarygodność i wzbudza zaufanie w otoczeniu, 

 wysoki poziom kompetencji społecznych jest predyktorem efektywności, badania 
pokazują, że wysoki status zawodowy związany jest ze skutecznością w pracy  

 wykazywanie się umiejętnościami psychospołecznymi jest podstawą do 
odróżnienia osób z potencjałem od osób z wykorzystanym potencjałem (czyli 
posiadających osiągnięcia), 

 ponadprzeciętne rezultaty zawodowe i życiowe osiągają osoby, które cechują się 
wysoką potrzebą osiągnięć (orientacją na wynik), stałością emocjonalną 
i przystosowaniem społecznym; takie właściwości jak umiejętność organizowania 
własnej pracy, umiejętność budowania własnej marki, komunikatywność, 
skuteczne perswadowanie czy odporność na stres to kluczowe umiejętności, 
które są dopełnieniem wiedzy, zawodowych umiejętności oraz intelektualnych 
predyspozycji (za: Smółka, 2008). 

 
Przytoczone doniesienia ukazują rosnące znaczenie społecznych kompetencji, które 

w rolach zawodowych różnego typu są obecnie bardzo pożądane. Trenerzy sportowi 
funkcjonują dziś w otoczeniu silnie rywalizacyjnym, które związane jest 
z konkurowaniem na płaszczyźnie sportowej, gdzie występuje duża presja wyników, czy 
zabieganiem o zasoby finansowe lub rzeczowe (np. poszukiwanie sponsorów). 
W dyscyplinach silnie niszowych obserwuje się również konieczność zabiegania 
o widzów, którzy niejednokrotnie wybierają widowiska cieszące się już dużym 
powodzeniem (mecze piłki nożnej czy siatkówki) oraz utrudniony nabór dzieci do sekcji 
sportowych dyscyplin mniej popularnych. Trenerzy w szczególności dyscyplin 
niszowych muszą wykazywać się zatem nie tylko specjalistyczną wiedzą 
i umiejętnościami potrzebnymi w treningu taktycznym czy technicznym, ale także dużą 
sprawnością społeczną, która pomaga funkcjonować w otoczeniu, które wymaga 
współpracy wielu osób (władz klubu, sponsorów, kadry trenerskiej, fizjoterapeutów, 
lekarzy czy dziennikarzy) w celu rozwiązywania problemów, do których wiedza 
specjalistyczna trenera już nie wystarcza.  

W literaturze przedmiotu kompetencje społeczne definiuje się na dwa sposoby; 
z jednej strony są one umiejętnościami relacyjnymi, czyli zdolnościami do generowania 
takich zachowań społecznych, które pozwalają nawiązywać wzajemnie 
satysfakcjonujące związki z innymi ludźmi, z drugiej strony zaś są one umiejętnościami, 
które pozwalają skutecznie realizować własne cele w kontaktach społecznych 
i wywierać efektywną presję (Smółka, 2008). Wskaźnikiem wysokiej sprawności 
społecznej (choć nie tylko) może być przejawiany przez osoby z najbliższego otoczenia 
szacunek oraz uznanie. 

Michael Argyle (2002) pisze, że społeczne kompetencje mają trzy wymiary:  
 poznawczy, 
 motywacyjny, 
 behawioralny. 
Poznawczy aspekt kompetencji społecznych związany jest  z poznawczą empatią 

czyli trafnym spostrzeganiem i interpretowaniem sygnałów płynących otoczenia 
(np. dostrzeganie spadku motywacji u zawodników czy podwyższony poziom stresu na 
zawodach) i wykorzystywanie tej wiedzy w celu przewidywania podobnych sytuacji 
w przyszłości, skutecznego planowania adekwatnej strategii działania. Motywacyjny 
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charakter kompetencji obejmuje zaangażowanie w sytuacje społeczne i odpowiednie 
postawy interpersonalne względem obiektów społecznych (np. towarzyskość, 
nastawienie na współpracę z przedstawicielami klubu czy mediów). Behawioralny 
komponent natomiast dotyczy posiadania i umiejętnego wykorzystania społecznych 
umiejętności w życiu zawodowym czy osobistym, generowania adekwatnych zachowań 
i wprawy w odbiorze sygnałów płynących od osób z otoczenia (np. zaobserwowanie 
niższego poziomu wykonywania zadań treningowych u zawodników spowodowanego 
wypaleniem, a nie np. lenistwem oraz adekwatne zareagowanie na taką sytuację). 

Osoby, które sprawnie radzą sobie w sytuacjach społecznych różnego typu 
posiadają talent interpersonalny, który może przybierać dwojaką formę: potencjału 
interpersonalnego czyli zdolności do szybkiego rozwijania umiejętności społecznych 
oraz wprawy, która opiera się na nabytych umiejętnościach i adekwatnym ich 
stosowaniu. Konfigurację różnego poziomu potencjału i wprawy interpersonalnej 
prezentuje tabela 1. 

Tab.1. Portfolio interpersonalne (za: Smółka, 2008) 
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Ł

 

WYSOKI 
TYP 2. Talent 
interpersonalny  
do rozwoju 

TYP 4.Talent i kondycja  
interpersonalna na 
wysokim poziomie 

NISKI 
TYP 1. Niedostatek 
talentu, zła kondycja 
interpersonalna 

TYP 3. Wypracowana 
wprawa  w danym 
obszarze 

 WPRAWA MAŁA DUŻA 

Jak pokazuje tab.1. osoby z wysokim potencjałem oraz wprawą (typ 4) są osobami 
bardzo sprawnymi społecznie, natomiast niski potencjał przy zaangażowaniu w trening 
społeczny (typ 3) może skutkować dobrą wprawą i sprawnym działaniem w niektórych 
obszarach życia społecznego. Mała wprawa społeczna przy wysokim potencjale (typ 2) 
jest korzystną sytuacją, bo daje szanse do rozwijania umiejętności na bazie pewnych 
możliwości, natomiast typ 1 charakteryzuje się brakiem zarówno potencjału jak 
i wyuczonych strategii działania i jawi się jako jednostka mało sprawna społecznie. 
Zarówno typ 2 jak i typ 1 mają niezależnie od poziomu potencjalnych możliwości szansę 
na nabycie pewnych umiejętności sprawnego funkcjonowania na drodze treningu 
społecznego, z większą przewagą predykcyjną związaną z sukcesem społecznym dla 
typu 2. 

Jakie zatem kompetencje społeczne są kompetencjami pożądanymi u trenerów 
sportowych? Które umiejętności przyczyniają się do poprawy relacji interpersonalnych 
z różnymi grupami osób, z którymi trenerzy współpracują w ramach swojej działalności 
sportowej, jak na przykład z działaczami klubowymi, specjalistami od wsparcia 
medycznego, psychologicznego czy przedstawicielami mediów? Jakie obszary 
sprawnego funkcjonowania społecznego są kluczowe dla relacji trener – zawodnik?  

 Zdobywanie posłuchu: umiejętność zdobywania uwagi innych osób oraz 
oddziaływania na ich sferę emocjonalną i poznawczą (np. podczas treningu 
mentalnego). 

 Wywieranie wpływu: umiejętność zwracania uwagi na kwestie dla siebie ważne 
i pozyskiwanie wsparcia dla ich realizacji, a także skuteczne perswadowanie 
w kwestiach, które wymagają zasobów posiadanych przez inne osoby (np. przy 
poszukiwaniu sponsorów) oraz skuteczne oddziaływanie motywacyjne (np. 
podnoszenie motywacji u zawodników). 

 Trafne spostrzeganie (czujne spostrzeganie i analizowanie sytuacji 
społecznych, rejestrowanie i trafne interpretowanie informacji zwrotnej płynącej 
z otoczenia (np. obserwowanie relacji między zawodnikami w zespole, trafne 
przypisywanie przyczyn konfliktu w zespole). 
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 Generowanie zachowań adekwatnych do sytuacji: odgrywanie adekwatnej 
roli w sytuacjach różnego typu będące efektem trafnego spostrzegania bodźców 
płynących z otoczenia oraz ich celowego wykorzystania (np. odpowiednia 
reakcja na konflikt w zespole sportowym między zawodnikami). 

 Kontrola własnej ekspresji: świadomość własnego stylu komunikowania 
i sprawianego wrażenia na obserwatorach oraz umiejętne zarządzanie emocjami 
w celu uzyskania pożądanego wizerunku i pozyskiwanie przychylności 
(np. odpowiednie kierowanie poczuciem niezadowolenia w sytuacji uzyskania 
niższego wyniku sportowego swoich podopiecznych do oczekiwanego). 

 Dbanie o swój interes: rozsądne i adekwatne wykorzystywanie sieci powiązań 
społecznych (znajomości) dla realizacji własnych celów, konsekwentne 
egzekwowanie wyznaczonych zadań, asertywne wyrażanie braku zgody 
w sytuacjach, które tego wymagają (np. nawiązywanie współpracy z ludźmi ze 
swojego otoczenia, którzy mogą pomóc osiągać wyznaczone cele). 

 Przejawianie inicjatywy w kontaktach: aktywne podejmowanie prób 
komunikowania się z otoczeniem w celu przeforsowywania swoich celów 
społecznych, angażowanie innych do efektywnej pracy/pomocy (np. angażowanie 
mediów do relacjonowania zawodów sportowych). 

 Otwarte komunikowanie: budowanie trwałych relacji opartych na zaufaniu 
i wzajemnej pomocy, prowadzenie efektywnej i satysfakcjonującej komunikacji; 
(np. jasne precyzowanie oczekiwań i zaleceń treningowych). 

 Przezwyciężanie barier: aktywna postawa wobec blokad różnego typu, jak 
np. stres, lęk, uprzedzenie, brak sympatii (np. podczas wystąpień publicznych 
w mediach). 

 Antycypowanie: związane z przewidywaniem oczekiwań, zachowań i ich 
następstw  w różnych sytuacjach społecznych, umiejętność dostrzegania zmian 
(np. przewidywanie spadku poczucia własnej wartości u zawodników, którzy 
dłuższy okres czasu nie odnoszą sukcesu i zaplanowanie strategii radzenia 
sobie w takiej sytuacji).  

 Aktywna postawa: względem poszukiwania wspólnej płaszczyzny twórczego 
porozumienia w sytuacji konfliktowej, ale także w przypadku dużych różnic 
charakterologicznych między zawodnikami a trenerem oraz innych osób 
z najbliższego otoczenia.  

 Elastyczność: umiejętność dostosowywania się do różnych czynników 
społecznych jeśli działanie to przybliża osiągnięcie własnego celu bądź sprzyja 
relacjom interpersonalnym. 

 
Kompetencje społeczne są umiejętnościami, które można diagnozować u siebie 

w formie potencjału lub też pewnej wprawy w relacjach interpersonalnych. Ich 
nabywalny charakter pozwala zatem rozwijać i doskonalić je w formie treningu. Może on 
przybierać formę treningu personalnego, w tym percepcji społecznej, komunikacji 
werbalnej, niewerbalnej, treningu autoprezentacji czy nawet naturalnego treningu, który 
można przeprowadzać na sobie w codziennych sytuacjach społecznych. Jedną 
z propozycji naturalnego treningu jest tzw. self-coaching i stosowanie autotrenażerów 
miękkich kompetencji. Wykorzystanie tych technik polega na zarządzaniu procesem 
samodzielnego rozwoju kompetencji i opiera się na poświęcaniu pewnej części swojego 
czasu na autorefleksji nad własnym zachowaniem oraz planowaniu modyfikacji w tym 
zachowaniu. Dla celów takiego treningu wykorzystuje się własne narzędzia umysłowe 
i próbuje się ukierunkować własną uwagę na to, co sprzyja generowaniu zmian. Jedną 
z form takiego treningu jest dziennik treningowy zawierający listę pytań i wskazań 
związanych z podejmowaną zmianą.  
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Kompetencje społeczne stają się coraz bardziej istotne i zdają się być coraz 
ważniejszym predyktorem sukcesów w życiu. Jak pisze Gross (1999), jednym 
z najważniejszych założeń w dążeniu do sukcesu jest osiągnięcie najwyższego 
stopienia indywidualnej wydajności, wydajności która na bazie posiadanych 
predyspozycji oraz umiejętności pozwoli osiągać różne cele zarówno zawodowe jak 
i osobiste osób funkcjonujących w różnych branżach, w tym także w sportowej. 
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