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MEDOSEBNE SPRETNOSTI IN OSEBNOST KOŠARKARSKIH SODNIKOV
POVZETEK

Košarkarski sodniki so uradne osebe, ki skrbijo, da imajo na ekipe na košarkarski tekmi enake
pogoje za zmago. Za pošteno sojenje in na pravilne odločitve sodnikov pa vpliva več
dejavnikov. Na tekmah niso vedno enake sodniške ekipe zato, so medosebne spretnosti in
odnosi še toliko bolj pomembne. Medosebne spretnosti in osebnost so del našega življenja.
Komuniciramo in vzpostavljamo medosebne odnose na več ravneh, tako v zasebnem kot tudi
v poklicnem življenju. Večina svojega življenja preživimo v družbi, kjer je potrebno komunicirati
in vzpostavljati medosebne odnose z različnimi ljudmi. Posebej v timskem delu, kje je v
interakcijo vključenih več oseb in je včasih umetnost najti in ohranjati ravnotežje zdravih
medosebnih odnosov. Zato je na področju košarkarskega sojenja potrebno v kratkem času
vzpostaviti kakovosten odnos in primerno komunikacijo.
Diploma je razdeljena na dva dela in sicer na teoretičnega in raziskovalnega. V teoretičnem
delu smo predstavili delo košarkarskih sodnikov, medosebne spretnosti ter osebnost. V
raziskovalnem delu pa smo na podlagi anketiranja košarkarskih sodnikov izvedeli kakšne so
družabne spretnosti in dimenzije osebnosti glede na rang sojenja in glede na starost
košarkarskih sodnikov.
Ugotovili smo, da imajo sodniki dobro razvite dimenzije družbenih spretnosti in dimenzije
osebnosti, vendar večina dimenzij nima povezave z rangom sojenja ali starostjo. Med
dimenzijami družbenih značilnosti imata le socialnia senzibilnost ter socialni nadzor povezavo
z starostjo sodnikov, med dimenzijami osebnosti pa čustveni nadzor in sprejemljivost.

3

Key words:
•
•
•

Basketball official
Interpersonal skills
Communication

INTERPERSONAL SKILLS AND PERSONALITY OF BASKETBALL
OFFICIAL
Basketball referees are official personalities, who make shore that each team has equal chance
of winning the game. There are many factors that effect the referee`s decisions during the
game. Referee pairs are different every single game, that is why cooperation between
different basketball judges is so important. Interpersonal skills and personalities are part of
our lives. We communicate and establish relationships at several levels, both in private and
professionally. We spend the majority of our lives in a society where we need to communicate
and build interpersonal relationships with different people, especially in team work, where
more people are involved in interaction. It is sometimes very difficult to find and maintain a
good balance of healthy relations. Therefore, according to the basketball judiciary system, it
is necessary to establish a quality relationship and proper communication within a short
period of time.
My degree is divided in two parts; theoretical and experimental. In theoretical part we present
the work of basketball referees and their interpersonal skills and personalities. In
experimental part we learn the social skills and dimensions of personalities, depending the
referee`s ranks and age.
We found out that basketball judges have very well developed dimensions of social skills and
personalities, but most of the dimensions do not have a connection to the rank or age of a
referee. Among the dimension of social characteristics, only social sensibility and social control
have a connection to age and among dimensions of personalities, emotional control and
acceptance are the once that depend on an age of referee.
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1. UVOD
Uspešnost sojenja košarkarskih tekem je odvisna od košarkarskih sodnikov in njihove
usposobljenosti. Usposabljanja so namenjena tudi medosebnim spretnostim, velikokrat pa
pozabljajo na medsebojni odnos. Zahtevna košarkarska tekma bo dobro sojena le v primeru,
da imajo sodniki dobro razvite medosebne spretnosti in so v dobrem medsebojnem odnosu.
Sodniki so nujni za izpeljavo tekme, zato so večkrat obrekovani in še predno stopijo na igrišče
v negativni luči, zaradi tega njihove medosebne spretnosti in odnos pridejo še toliko bolj do
izraza.
Glavni namen diplomskega dela je teoretično in praktično pojasniti vlogo, ter raziskati, kaj
vpliva na medosebne spretnosti in odnose košarkarskih sodnikov. Diplomsko delo smo
razdelili na dva dela. V prvem, teoretičnem delu, smo opisali sodnike in njihovo delovanje ter
teoretično predstavili odnose in medosebne spretnosti. Na tem mestu smo posebej opredelili
komunikacijo, ker je pri košarkarskem sojenju ključnega pomena. V drugem delu pa je
predstavljena raziskovalna naloga, katere cilj je ugotoviti kakšne so medosebne spretnosti ter
odnosi slovenskih košarkarskih sodnikov, različnih rangov sojenja.
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1.2.1. POMEN SODNIKOV
Za vodenje igre v skladu s pravili je potrebna nevtralna oseba, ki skrbi za red in primerno
sankcioniranje v primeru kršenja pravil. Košarkarski sodnik, brez katerega se ne more odigrati
nobena tekma, je pomemben člen košarkarske igre. Sodniki prispevajo k kvaliteti igre s tem,
da ustvari primeren kriterij tekme glede na znanje igralcev tako, da igra »teče« in da je tekma
gledljiva. Igra tako postane zanimiva za igralce kot tudi za gledalce tekme. Poleg sodnika k
dobri tekmi pripomorejo igralci sami s pošteno igro.
Sodniku je dana izjemna avtoriteta, ki pa jo je včasih težko vzdrževati zaradi nepredvidljivih
situacij in predvsem zaradi nešportnega obnašanja, tako igralcev kot tudi trenerjev. Sodniki
dobro vejo, da je potrebno za učenje pomena ter tolmačenje različnih pravil, vložiti veliko časa.
Sodniki se morajo redno izpopolnjevati na strokovnih seminarjih, upoštevati nasvete
izkušenejših kolegov ter se na vsako tekmo posebej pripraviti. Košarkarski sodnik mora ob
morebitnem prekršku le tega v trenutku prepoznati, odreagirati z zvočnim signalom, pokazati
vrsto prekrška in jo primerno kaznovati. Vse našteto mora še primerno interpretirati, tako da
bo izpadel odločno in da vanj ne bodo dvomili.

1.2.2. ZGODOVINA KOŠARKE
Košarko si je 1891 izmislil Kanadsko-Ameriški zdravnik James Naismith, z namenom, da bi
izumil igro, ki jo bi lahko šolarji igrali pozimi v telovadnici. Na začetku je igro omejevalo 13
pravil, ki pa so se do danes nekoliko spremenila, predvsem pa obsežno dopolnila. Košarka se
je hitro razširila po svetu po letu 1981, ko so jo prvič zaigrali v Springfieldu, Massachusettsu,
ZDA, do prvega nastopa v Evropi leta 1982 v Ženevi. Košarka je bila leta 1904 prvič
predstavljena na olimpijskih igrah v st. Louisu, prvič pa se je kot olimpijski šport igrala v Berlinu
na olimpijskih igrah 1936. Od leta 1950 se odvija Svetovno prvenstvo za moške (Pavlovič,
2000).
Košarka je bila prvotno ustvarjena za igro v telovadnici pozimi predvsem za dijake ter študente.
Vsesplošno razsežnost pa je dobila med 1. sv. vojno, ko so jo vojaki raznesli po številnih
državah. Igra je bila všeč veliko domačinom, ki so jo hitro vzljubili.
Leta 1893 je bila košarka predstavljena tudi dekletom. Leta 1893 pa je letnica prve uradne
odigrane ženske tekme, ki se je prav tako odvijala v gimnaziji. Od leta 1953 poteka tudi
Svetovno prvenstvo v košarki za ženske (Pavlovič, 2000).
Košarka se je tako kot v ZDA razširila s študenti, ki so jo prenesli v Kanado, Južno Ameriko ter
Evropo. Velik prodor pa je doživela med 1. sv. Vojno, ko so jo vojaki igrali povsod, kamor so
prišli in z njo navdušili domačine. Leta 1919 so ameriški vojaki že odigrali prve mednarodne
tekme z Italijani in Francozi. V tem obdobju se je košarka razširila tudi v Vzhodno Evropo
(Pavlovič, 2000).
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1.2.3. KOŠARKARSKA IGRA
Košarka je igra med dvema moštvom, ki imata po pet igralcev. Cilj vsakega moštva je vreči
žogo v nasprotnikov koš in preprečiti nasprotnem moštvu, da bi dosegel koš. Košarkarsko igro
nadzirajo pomožni sodniki (časomerilec, zapisnikar ter časomerilec 24s oz. 14s), tehnični
komisar, če je prisoten ter sodniki. Zmagovalno moštvo je tisto, ki ob koncu igralnega časa
doseže večje število točk (Kolar, 2014).
Sam mislim, da je košarkarska igra, za razliko od drugih športov (nogomet, rokomet,
odbojka...) s pravili najbolj definirana in omejena. Sodniki imajo zaradi takšne količine omejitev
in številnih odločitev toliko bolj oteženo delo.

1.2.4. SOJENJE
Košarkarsko sojenje, je v primerjavi z ostalimi ekipnimi športi, zaradi natančnih pravil zelo
specifično. Trenerji in igralci pravila v večji meri dobro poznajo in ob kakršni koli napaki ali
prekršku le tega takoj opazijo. V primeru, da se počutijo oškodovane protestirajo in ugovarjajo
na sodniško odločitev. Ugovarjanja igralcev temeljijo na prepričanju, da so sodniki dosodili
napačno, dočim gledalci, zaradi manjšega poznavanja pravil in nepoznavanja košarkarske igre,
zgolj vršijo pritisk na sodnike. Takšno okolje povzroča sodnikom težavo za pošteno in
objektivno sojenje (Kljočnik in Horga 1983).
Sojenje košarkarskih tekem je zapleteno, saj se morajo odločati v gibanju, nepreglednih
situacijah in v časovni stiski. Ob enem pa so sodniki pod psihičnim pritiskom igralcev, trenerjev,
gledalcev in vseh igralnih okoliščinah.
Za primerno sojeno tekmo v napetem okolju mora sodnik imeti sposobnosti, znanja ter osebne
značilnosti. Osebne značilnosti se predvsem izražajo v napetih končnicah ali ugovarjanju
igralcev in trenerjev. Takrat se pokaže ali zna sodnik ostati miren in dosoditi pravilno.
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1.2.5. RAZVOJ SODNIKOV
Prvi tečaj za sodnike je organizirala Fizkulturna zveza Slovenije leta 1946. V letih 1946 do 1948
je bilo v Sloveniji 12 košarkarskih sodnikov, leta 1950 pa že 19. Istega leta je bil ustanovljen
Zbor košarkarskih sodnikov, ki je bil včlanjen v Sodniško organizacijo Košarkarske zveze
Jugoslavije. V tej organizaciji so se obravnavale teme povezane z sojenjem, pravili in
izpopolnjevanjem sodnikov. Že v tem času pa so se pogovarjali o odnosu med sodniki ter
igralci. Izdajali so pravila igre v slovenščini ter jih tolmačili. Zaradi širjenja košarke, so
organizirali izpite za nove sodnike (Dežman, Ličen, Lončar in Erčulj, 2009).
Eden od začetnikov košarke v Sloveniji in tudi soustanovitelj košarkarske zveze je bil Adi
Kljočnik, ki je bil tudi prvi slovenski košarkarski sodnik. Leta 1954 je pridobil naziv
mednarodnega sodnika in istega leta sodil na Evropskem prvenstvu za ženske v Beogradu. Do
osamosvojitve je naziv mednarodnega sodnika v okviru jugoslovanske sodniške organizacije
prejelo še 8 slovenskih sodnikov. Po osamosvojitvi je zveza košarkarskih sodnikov (ZKSS)
prevzela vlogo nosilca razvoja kakovostnega sojenja v Sloveniji (Dežman idr., 2009).
Od vključitve v FIBA (10. 1. 1992) je Slovenija pridobila 14 mednarodnih sodnikov. S tem kaže
zveza košarkarskih sodnikov dober razvoj slovenskih sodnikov. ZKSS skupaj z Inštitutom za
šport Fakultete za šport skrbi za izdajo ter prevode potrebne strokovne literature za potrebe
sojenja. Po vsaki spremembi pravil je izdalo prevod novih pravil, mehaniko sojenja dveh
sodnikov, priročnik za pomožne sodnike in video gradivo o mehaniki sojenja. Inštitut za šport
je izdal tudi priročnik s prirejenimi pravili in mehaniko sojenja male košarke za sodnike
pripravnike (Dežman idr., 2009).

1.2.6. ORGANIZIRANOST
Košarkarski sodniki imajo pomembno vlogo v razvoju košarke in pri poteku samih tekem.
Sodniki omogočajo moštvoma enakovredne pogoje za igranje in za dosego ugodnega rezultata
(Dežman idr. 2009).
Slovenski košarkarski sodniki so združeni v Združenje košarkarskih sodnikov Slovenije (ZKSS),
ki je sestavljena iz devetih osnovnih sodniških organizacij oz. društev, ki delujejo na področju
regije (Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper, Novo mesto, Nova Gorica, Celje, Muta na Koroškem,
Murska Sobota). Naloge ZKSS so izpopolnjevanja, selekcioniranje po kakovosti, delegiranje na
uradne košarkarske tekme ustrezne ravni, nadzorovanje sojenja, tolmačenje pravil,
sodelovanje s trenerji in Košarkarsko zvezo Slovenije (Dežman idr., 2009).

FIBA je mednarodna košarkarska organizacija, katere cilj je pospeševanje razvoja in
nadzorovanje košarke, vzpodbujanje pozitivnih odnosov ter preprečevanje nasprotij, ki bi se
lahko pojavile med posameznimi nacionalnimi zvezami. Danes igrajo košarko mnogi. Osnovna
pravila pa so bila v skladu s potrebami za dvoranski šport v zimskem času.
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1.2.7. PRVI IN DRUGI SODNIK
Sodnika imata med košarkarsko igro enako odgovornost. Odločitve prvega in drugega sodnika
sta enakovredne. V primeru nesoglasja morata sodnika stopiti v stik in se skupaj odločiti glede
odločitve. V primeru da se ne moreta sporazumeti postane žoga mrtva, ter se upošteva
izmenična posest.
Sodnika imata v polju vsak svoj prostor za katerega je določeni sodnik zadolžen. Med samo
igro sodnika menjavata vlogi glavnega in spremljajočega sodnika. Spremljajoči sodnik se giblje
ob vzdolžni črti na desni ali levi strani za črto metov za 3 točke, glavni sodnik pa se giblje na
levi strani koša za prečno črto. V primeru spremembe napada sodnika zamenjata vlogi.

1.2.8. PRIDOBITEV NAZIVA SODNIK IN NAPREDOVANJE
Za pridobitev naziva sodnik pripravnik je potrebno opraviti tečaj za košarkarskega sodnika.
Tečaj zajema tako teoretični kot tudi praktični del. Po opravljenem tečaju je potrebno opraviti
še izpit s katerim pridobiš naziv sodnika pripravnika.
V Sloveniji so košarkarski sodniki razdeljeni v 5 kakovostnih skupini t. i. na 5 sodniških list: prva
lista (možnost sojenja 1. SKL), druga lista (možnost sojenja 2. SKL), tretja lista (možnost sojenja
3. SKL ter 1. SKL za ženske), četrta lista (možnost sojenja 4. SKL in U19 1. SKL), peta lista
(možnost sojenja mlajših starostnih skupin do U19 2. SKL, U19 1. SKL za ženske ter U17 1. SKL).
Za napredovanje moraš biti aktiven član košarkarskega društva, kar pomeni, da se moraš
redno udeleževati strokovnih seminarjev, resno pristopati do sojenja, reševati teste pravil in
reševati video teste. Izpolnjevanje teh nalog ter upoštevanje nasvetov ocenjevalcev ter
spremljevalcev sojenja ti lahko omogoči napredovanje na višjo sodniško listo. Poleg teh
pogojev mora biti sodnikov izgled primeren, mora biti v dobri fizični in prav tako psihični
kondiciji.
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1.3.

MEDOSEBNI ODNOSI

Primerni medosebni odnosi so pomembni za naše psihično zdravje. Prav tako so vključeni v
naše zadovoljstvo in osebno srečo. Ohranjanje in vzpostavljanje odnosov je odvisno od
sodelovanja in soodvisnosti in le na ta način lahko ljudje uspešno delujemo. Ljudje, ki ne znajo
ali niso sposobni imeti primernih odnosov, se pogosto znajdejo v depresiji, odtujenosti,
doživljanju tesnobe in osamljenosti. Predstavljajo se kot izolirane, manjvredne in nemočne.
(Lamovec, 1991).
Primerni medosebni odnosi obstajajo, če poznam t. i. družbene ali medosebne spretnosti.
Delimo jih na (Lamovec, 1991):
•
•
•
•

Zaznavne – zaznavanje situacij ali drugih ljudi
Kognitivne – točno presojanje
Vedenjske – kaj storiti ali reči v dani situaciji
Afektivne – čustveno odzivanje in izražanje

Učenje poteka celotno življenje. Začnemo se jih učiti ob rojstvu in jih izboljšujemo celotno
življenje. Veliko se jih že ob posnemanju svojih staršev dodobra naučijo, nekateri pa imajo na
omenjenem področju določene primanjkljaje, nekatere večje drugi manjše. Z načrtnim
učenjem lahko nekatere izpopolnimo v medosebnih odnosih (Lamovec, 1991)
Košarkarski sodniki, z zadovoljujočimi medosebnimi odnosi, lažje delujejo na svojem področju.
Pomembno je, da znajo zaznati druge ljudi ali situacije, so zmožni točnega presojanja, kaj reči
v postavljeni situaciji in ustrezno čustveno reagirati. Vse naštete lastnosti dajo sodniku
možnost boljših odločitev in ustvarjanja ter ohranjanje primernih odnosov do trenerjev in
igralcev.
Temelj za razvoj osebnosti so medosebni odnosi. Na odnosih z drugimi si ustvarjamo lastno
identiteto. V stikih z drugimi dobivamo povratne informacije, kako se ljudje na nas odzivajo in
nas zaznavajo, da na podoben način zaznavamo tudi sami sebe. Drugi ljudje se na nas odzivajo.
Vsak nas doživlja drugače. V primeru, da nas ljudje spoštujejo, bomo tudi sami sebe gledali
spoštovanja vredno osebo. Vrednote, ki so nam všeč pri drugih ljudeh bomo tudi sami želeli
posnemati. Na ta način pridobivamo informacije o samem sebi. V medsebojnih odnosih v
družbi se tako učimo sprejemati različne socialne vloge (Lamovec, 1991).
Najbolj potrebujemo, da smo potrjeni kot oseba. Takšna potrditev pomeni, da nas drugi vidijo
kot normalne, zdrave, spoštovanja vredne osebe. Invalidacija pomenijo odzivi, ki nam dajejo
negativne občutke in sicer, da smo nerodni neumni, da ne obstajamo. Validacija pa pomeni
obojestranski proces. Pomembno je, da se naučimo potrjevati druge, saj bomo le tako lahko
dobili tudi povratno informacijo. Validacija nam pomaga ohranjati samospoštovanje, poleg nje
pa potrebujemo še dve vrsti odnosov, in sicer:
•
•

Intimne odnose – odnosi, ki nam dajejo občutek pripadnosti in navezanosti
Prijateljski odnosi – odnosi, ki nam dajo občutek skupnosti, pripadnosti in temeljijo na
podobnih interesih
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Košarkarski sodniki so združeni v Društvo košarkarskih sodnikov, ki jih vodi, izobražuje ter
podaja smernice za sojenje. V društvu sodniki preko mentorjev dobijo povratne informacije in
si tako lahko sodniki ustvarijo svojo lastno identiteto na področju sojenja. Pomembna je tudi
validacija med samimi tekmami saj lahko na ta način pridobimo samospoštovanje in
samozaupanje. Sodniki so na tekmah »nujno zlo« zato so večkrat zaničevani in krivi za poraz
oz. zmago ekipe. Na tem področju se pojavi invalidacija predvsem s strani gledalcev, igralcev
in trenerjev. V primeru, da sodnik pritiskom podleže, lahko to privede do nepravilnih odločitev
med samo tekmo.
Primerne medosebne odnose potrebujemo tudi na poklicnem področju. Predvsem to velja za
poklice, ki zahtevajo izrazito delo z ljudmi. Pomembni medosebni odnosi pa so tudi med
sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi. Odnosi so tisti, ki lahko težko ali neprijetno delo
naredijo zanimivo in interesantno, lahko pa tudi preprosto delo postane zahtevno. Odnosi na
delovnem mestu so lahko izvor občutka neuspeha ali pa celo frustracij (Lamovec, 1991).
Za ohranjanje, razvijanje in navezovanje primernih medosebnih odnosov, moramo znati
osnovne spretnosti, ki vključujejo naslednja področja (Lamovec, 1991):
1.
2.
3.
4.

Medosebno poznavanje in zaupanje
Komuniciranje
Medsebojno sprejemanje in potrjevanje
Konstruktivno reševanje konfliktov v zvezi z odnosom

1. Medosebno poznavanje in zaupanje vključuje samorazkrivanje, samozavedanje,
sprejemanje samega sebe in zaupanje. Zaupanje je pogoj za spoznavanje ljudi. Le z
zaupanjem lahko sogovorniku razkrijemo del sebe in se približamo eden drugemu. Na
ta način se vajin odnos gradi.
2. Komunikacija se nanaša na natančno posredovanje svojih čustev in misli. Odnos se
razvija le z sprejemanjem in naklonjenostjo osebe. Spretnost komuniciranj temelji na
tem, da naše sporočilo pošljem sogovorniku na tak način, da ga bo le ta brez težav
razumel, ter pozorno poslušanje, s katerim prejemnik zagotavlja pošiljatelju, da ga je
dobro razumel.
3. Medsebojno sprejemanje in potrjevanje vključuje potrjevanje, sprejemanje in
podporo, in obravnava načine, na katere se lahko odzovemo osebi, ki potrebuje
pomoč.
4. Konstruktivno reševanje konfliktov se nanaša na strategije reševanja sporov in ima v
odnosu pomembno vlogo. Konflikti so nujni za nadaljnji razvoj odnosa vendar le če jih
znamo na primeren način rešiti. Pomembno je, da poznamo strategije reševanja
konfliktov in vemo katero strategijo izbrati pri določeni osebi. Najboljša strategija je
tista, ki pripelje do konstruktivne rešitve.
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V vseh štirih točkah lahko najdemo lik košarkarskega sodnika. Zaupanje sosodniku je prvi pogoj
za uspešno sojenje. Na ta način se lahko drugi sodniki osredotočijo le na svoje polje
odgovornosti in sosodniku pustijo odločati po njegovi presoji. Komunikacija med sodniki je
potrebna če želijo imeti vse igralce pod nadzorom. Potrjevanje, podpora in sprejemanje dajo
sodniku samozavest. Samozavestni sodniki sodijo bolj odločno, so prepričani v svoje odločitve
in na ta način ostalim akterjem tekme dajo vedeti, da so se odločili pravilno, čeprav se včasih
niso. Večkrat pride do konflikta med odločitvami sodnikov. Konflikt je potrebno rešiti v danem
trenutku na očeh vseh akterjev igre. Z dobro strategijo reševanja konfliktov to izgleda
elegantno in nevpadljivo.
Pri ustvarjanju odnosov v skupini je pomembno katere norme in vrednote skupina zastopa. To
imenujemo skupinska orientacija. Vsak posameznik mora za zadovoljujoče medosebne
odnose v skupini, spoštovati skupinsko orientacijo. Usklajenost ni nikoli popolna kar ni
potrebno. Večkrat se srečamo z ljudmi, ki ne izhajajo iz podobnega okolja kot mi, pa lahko
vseeno vzpostavimo primeren odnos. To lahko naredimo tako da uskladimo norme in
vrednote, ki so za ta odnos in stik pomembne. Norme se v tem odnosu nanašajo na skupna
pričakovanja, ne glede na kaj ustreza obema (Lamovec, 1991).
Tako na igrišču kot v družbi morajo sodniki delovati kot ekipa, zato se morajo zastopati enake
vrednote in norme ne glede na to od kod prihajajo in ali se poznajo ali ne. Pomembno je da se
tudi izven košarkarskih tekem držijo določenih pravil saj so v družbi neprestano na očeh.
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1.4.

KAJ POTREBUJE DOBER SODNIK

Za kakovostno sojenje košarkarske tekme potrebujemo (Jimmy, 2014):
Znanja igre – vključuje znanje pravil igre, razumeti mehaniko sojenja in razumeti strategijo
same igre, da se ji lahko prilagaja. Predvsem je potrebno predvidevati same dogodke in biti na
njih se toliko bolj pazljiv.
Spretnosti odločanja – vključuje spretnost, kako hitro in natančno lahko sodnik sprejema
odločitve, ki so za tekmo pomembne in spregleda tiste, ki za samo tekmo niso pomembne in
bi tekmo lahko pokvarile.
Psihološke spretnosti – so opredeljene kot osredotočanje pozornosti in koncentracije. Misli
morajo ostati mirne in osredotočene na trenutno dogajanje in ne na tisto kar se je že zgodilo.
Strateška znanja – se osredotočajo na pravilno razlago igre in njenih pravil. Strateške veščine
vključujejo sposobnost, da je odločitev izbrana v primernem trenutku glede na celotno
dogajanje tekme.
Fizična sposobnost – omogoča sodniku, da sledi igri in njenemu dogajanju. Sodnik mora biti v
pravem trenutku na pravem mestu, da se lahko pravilno odloči, ob enem pa pokaže akterjem
tekme, da je bil on najbolje postavljen, da je lahko videl določeno situacijo.
Komunikacijske spretnosti – pomenijo učinkovito komuniciranje z igralci trenerji in uradnimi
predstavniki. Učinkovito komuniciranje pripomore k ohranjanju nadzora nad igro in reševanju
sporov.
Ostati miren in sproščen pod pritiskom – eden od vidikov mirnosti pod pritiskom je razumeti,
kaj je pod sodnikovim nadzorom. Hkrati je potrebno imeti pod nadzorom klop za rezervne
igralce, trenerje in igralce in ustrezno ukrepati na njihove reakcije
Motivacija in užitek – uspešni sodniki uživajo v svojem delu. Kot športnik, uspeh temelji na
trdem delu, predanosti in praktičnih izkušnjah. Več dela kot ga vložite, lažje postane, bolj
zabavno ter raje ga imaš in prav tako je pri košarkarskem sojenju.

1.5.

OSEBNOSTNE LASTNOSTI KOŠARKARSKIH SODNIKOV

Košarkarska igra je specifična saj ima številna pravila in veliko akterjev, ki povzročajo, da
postane delo sodnika tudi soočanje z okoljem. Tako slovenski kot tuji raziskovalci so se
ukvarjali z osebnostnimi lastnosti sodnikov. Ta del naloge bo namenjen predstavitvi nekaterih
osnovnih lastnosti glede na ugotovitve strokovnjakov.
Prva raziskava s tega področja je bila narejena 1973, ko je Janez Drvarič pod mentorstvom
Mika Pavloviča napisa diplomsko delo z naslovom Vpliv nekaterih sposobnosti in lastnost
košarkarskih sodnikov na stopnjo kakovosti sojenja.
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Ugotovil je, da mora imeti dober sodnik določene sposobnosti in lastnosti. Razdelil jih je na
moralne in tehnične. Na področju moralnih mora sodniki spoštovati dostojanstvo drugih,
osebno dostojanstvo, pravičnost, poštenost, mirnost, pogum, samokontrolo in čut za
odgovornost. Sodnik mora imeti celotno tekmo dober pregled nad samo igro, primerno fizično
kondicijo, sposobnost hitrih reakcij za odločitve, znanje pravil igre in interpretacija le teh, kar
pa uvrščamo med tehnične sposobnosti (Drvarič, 1973).
Poleg vsega povedanega, ki imajo dobri sodniki, pa je poudaril objektivnost in poštenost. To
sta dve lastnosti brez katerih sodnik ne mora obstajati. Sodniki ne smejo nikoli načrtno dati
prednost eni ekipi. Sodniki morajo biti odločni, pogumni, se počutiti sposobni za sojenje
tekme. Nikoli ne smejo dvomiti vase in se spraševati, ali je zame ta tekma pretežka. Vsaka
tekma je za sodnika nova tekma, na kateri bo pridobil nove izkušnje, ki jih lahko uporabi za
boljše samozaupanje (Drvarič, 1973).
Sam treniram košarko že 10 let in 3 leta sodim mlajše starostne kategorije. Iz osebnih izkušenj
lahko povem, da trenerji in igralci najbolj zamerijo sodnikom takrat, ko dobijo občutek, da
sodijo v korist nasprotne ekipe. V takih primerih, bodo pravilne ali pa napačne odločitve, lahko
pripeljale do negodovanja in komentiranja sodniškega dela. Taki sodniki bodo izredno težko
še kdaj spoštovani s strani igralcev ali trenerjev.
V primeru, da trenerji prepoznajo strah ali nesamozavestnost sodnika pritiskajo na sodnika še
toliko bolj. V takih primerih lahko sodniki popustijo in začnejo soditi v korist ene ekipe. Samo
sodnik s svojo samozavestno in prepričljivo predstavo lahko predstavi akterjem tekme, da se
je pravilno odločil, ima igro pod nadzorom, pa čeprav včasih ni vse res.
Z napisanim sta se ukvarjala tudi Kljočnik Adi in Horga Smiljka. Leta 1983 sta zapisala, da
sodniki, ki nimajo močnega ega, lahko popustijo pod pritiskom okolja in sodijo tako, kot želi
okolje. Sodnik mora ostati trden, odstraniti vplive iz okolja in se odločati po svoji vesti. Vpliv iz
okolja obstaja na vsaki tekmi, kakšen pa ima vpliv, pa je odvisno od osebnostnih značilnosti
sodnika ter na njegovih intelektualnih in odločitvenih sposobnosti (Kljočnik in Horga 1983).
Kljočnik in Horga sta torej sklenila, da sodnik potrebuje samozavest in osebno urejenost ali
krajše »moč ega«. Le zrela osebnost, ki prizna in pozna svoje napake in ne podleže vplivu okolja
lahko postane uspešen.
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1.6.

KOMUNIKACIJA

Beseda komunikacija izhaja iz latinskega glagola communicare – sporočiti, torej gre za
sporočanje v najširšem pomenu besede in je pojav, s katerim se srečujemo na vsakem koraku
(Kajtna in Jeromen, 2007).
Komunikacijo najlažje definiramo kot proces, v katerem se posreduje informacija od oddajnika
k prejemniku. Informacija je tukaj mišljena v širokem smislu, kar pomeni, da je komunikacija
tudi prenos znanja, misli, idej, čustev … Informacije se med prejemniki in oddajniki posreduje
preko simbolov, ki so v naši družbi najpogosteje besede. Na tem mestu ne smemo pozabiti, da
poleg besed uporabljamo tudi neverbalne simbole. Pomembno je, da razumemo, da je bistvo
komunikacije prenos informacije od oddajnika k prejemniku (Tušak, Misja in Vičič, 2003).
Posameznik lahko komunicira z posameznikom (npr. sodnik – sodnik – igralec – trener) ali
posameznik z skupino (npr. sodnik – ekipa). Tudi skupine lahko komunicirajo med seboj, kot
npr. športna ekipa sporoča drugi, koliko je pripravljena nanjo. Dogaja se tudi, da velikokrat
komuniciramo sami s seboj, s svojim notranjim govorom (Tušak idr., 2003).
Košarkarski sodniki neprestano komunicirajo z vsemi akterji tekme, saj jim ves čas oddajajo
nekatere znakovne in zvočne signale, prav tako signale neprestano sprejemajo iz okolja, kar
ne sme vplivati na njihove odločitve.

1.6.1. ELEMENTI KOMUNICIRANJA
V tem delu se bomo osredotočili na nekaj izrazov, ki vključeni v komunikacijo.
Osnovne komponente komuniciranja so:
•
•
•
•
•
•
•

Pošiljatelj ali oddajnik – oseba, ki sporočilo oddaja
Prejemnik ali sprejemnik – oseba, ki sporočilo prejme
Sporočilo – informacije, ki jih oddajnik želi posredovati prejemniku
Koda – spremeni informacijo v obliko, v kateri se sporočilo prenaša
Komunikacijski kanal – pot, po kateri se sporočilo prenaša od oddajnika do prejemnika
Šum – motnja v komuniciranju
Povratna informacija – sporočilo, ki ga odda prejemnik nazaj oddajniku

Vsi omenjeni elementi komuniciranja se med seboj prepletajo.

Prejemnik oddajnik
Komunikacija se začne pri osebi, imenovana oddajnik, ki želi nekaj sporočiti drugi osebi. Oseba,
ki sporočilo sprejema imenujemo sprejemnik. Oddajnik oblikuje svoje sporočilo v besede in
stavke, doda kretnje, ton glasu in očesni stik. Pravimo, da je oddajnik sporočilo kodiral in ga
poslal preko določenega kanala. Sprejemnik si mora oddajnikove besede, ton, kretnje ter
poglede razložiti, čemur pravimo dekodiranje sporočila. S tem se proces komuniciranja ne
zaključi temveč se lahko nadaljuje. Prejemnik pošlje nato oddajniku povratno informacijo o

17

sporočilu, le ta je spet na prejemnikov način kodirana in oddajnik jo na svoj način dekodira.
Tako se lahko komunikacija nadaljuje naprej (Kajtna in Tušak, 2007).
Na področju sodništva v košarki je več različnih oddajnikov in prejemnikov (npr. sodniki,
pomožni sodniki, tehnični komisarji, trenerji, igralci). Vsi akterji igre oddajajo svoja sporočila,
katere lahko prejemniki dekodirajo na svoj način. Zaradi različnih dekodiranj lahko pride do
reakcij, ki niso primerne za športno dogajanje. Za uspešno sojenje je pomembno, da kodiranje
in dekodiranje sporočil obvladajo sodniki, pomožni sodniki in tehnični komisar, saj lahko le na
ta način delujejo kot usklajena ekipa. Sodniška sporočila pa morajo razumeti tudi vsi ostali
akterji tekme, ki želijo tekmo spremljati, da razumejo kakšno napako ali prekršek je storil
igralec.

Šum
Učinkovita komunikacija je tista, kje prejemnik razume sporočilo tako, kot ga je oddajnik želel
sporočiti. To je cilj vsake komunikacije. Motnjam v komunikaciji pa se ne moremo izogniti,
lahko pa ji poskušamo zmanjšati. Če poznamo izvor motnje in razlog, zakaj pride do nje, lahko
uporabimo različne načine da se jim izognemo ali jih omilimo (Ucman, 2003).
Motnje lahko izvirajo pri (Ucman, 2003):
•
•
•
•
•

Pošiljatelju – vzroki so lahko čustva predsodki, stereotipi, odnosi do prejemnika,
poznavanje prejemnika ...
Prejemniku – vzroki so lahko čustva, predsodki, stališča, stereotipi, odnos do
pošiljatelja, sposobnost razumeti sporočilo
Koda – vzrok je lahko neustrezno kodirano sporočilo
Sporočilo – vzroki so nejasno, nerazumljivo, dolgovezno, nepopolno
Komunikacijski kanal – vzrok je lahko prekinjen komunikacijski kanal, motnje iz okolja
ali več posrednikov med pošiljateljem ali prejemnikom

Košarkarski sodniki so največkrat pošiljatelji informacij. Informacija največkrat posredujejo
trenerjem in igralcem. Predvsem zaradi čustev, predsodkov, donosov med sodniki in trenerji
lahko večkrat pride do nesporazumov. Zgodi se lahko tudi da so prejemniki napačno dekodirali
sporočilo ali da je bilo sporočilo podano nejasno. Tekme se odvijajo v dvoranah kjer so tudi
hrupni navijači, kar lahko privede do motnje na komunikacijskem kanalu.

1.6.2. Načini komuniciranja
Neposredno komuniciranje
O neposrednem komuniciranju govorimo takrat, kadar med prejemnikom in pošiljateljem ni
nobenega posrednika. Neposredni način komuniciranja je načeloma najbolj učinkovit način,
zaradi takojšnje povratne informacije (Ucman, 2003).
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Košarkarski sodniki uporabljamo neposredno komunikacijo že pred tekmo, ko se nanjo
pripravljamo. Neposredna komunikacija poteka tudi celoten potek tekme, saj moramo med
seboj sodelovati. Omenjena komunikacija je večkrat potrebna tudi med sodniki in igralci ali
trenerji, predvsem zaradi nestrinjanja z sodniškimi odločitvami.

Posredno komuniciranje
Pri posrednem načinu komuniciranja obstaja med prejemnikom in pošiljateljem sporočila
komunikacijski kanal. Pri neposrednem načinu takojšnja povratna informacija praviloma ni
možna, na uspešnost pa vplivajo tudi motnje v komunikacijskem kanalu (Ucman, 2003).

Enosmerno in dvosmerno komuniciranje
Komunikacija je dinamičen dvosmerni proces, kjer pošiljamo sporočila in smo hkrati pozorni
na to, kaj nam drugi sporočajo. Temu pravimo kontinuiran tok sporočil. Del tega je vedno
povratna informacija oz. sporočil, signal o tem, kako smo sporočilo razumeli(Tušak idr., 2003).
Dvosmerna komunikacija je proces v katerem oba sogovornika, poleg tega da sporočata
informacije, tudi sporočata, ali razumeta drug drugega. O enosmerni komunikaciji govorimo
takrat kadar en sogovornik ne zaznava in sprejema povratnih informacij drugega (Tušak idr.,
2003).
Košarkarski sodniki med sabo uporabljamo dvosmerno komunikacijo, saj se moramo en
drugemu prilagajati in dogovarjati. Z igralci in trenerji pa poskušamo komunicirati enosmerno,
saj bi v nasprotnem primeru lahko taka komunikacija trajala predolgo in bi na tak način postala
tekma nezanimiva. Večkrat zato nekatere manjše reakcije in komentarje preslišimo in se
obrnemo stran.

Nezavedna in zavedna komunikacija
Zavestno komuniciramo z določenim namenom, vendar pa marsikatero sporočilo
posredujemo nezavedno.
Vedeti moramo, da je tako posredovanje kot sprejemanje povratne informacije, večinoma
nezavedno. Med poslušanjem nezavedno prikimavamo, mršimo čelo, obračamo oči... (Tušak,
2003).
Košarkarski sodniki se trudijo uporabljati le zavedno komunikacijo, saj lahko tako njihove
odločitve izgledajo sigurne. Nezavedno komunikacijo po navadi pokažejo, ko so nervozni, niso
prepričani v svojo odločitev ali vedo da niso pravilno dosodili. Nezavedna komunikacija lahko
pri igralcih in trenerjih povzroči nezaupanje sodniku.

Besedno in nebesedno oz. verbalno in neverbalno komuniciranje
Pri komuniciranju sprejemamo ali oddajamo besedne ali nebesedna sporočila. Nebesedna
sporočila lahko besedno dopolni in potrdi, ali pa njen pomen zanika.
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Verbalno in neverbalno vedenje oseb vsebujeta sporočilo, ki se ob učinkoviti komunikaciji
prenese brez bistvenih sprememb in je razumljiva kako jo je pošiljatelj nameraval. Avtorji
menijo, da je kar 70 odstotkov vse izmenjave sporočil, poteka preko neverbalnih kanalov
(Gordon, 1977, v Lamovec 1994). Z besedami naj bi se prenašale le informacije, čustva,
stališča, mišljenja pa predvsem neverbalno.
Na neverbalno komunikacijo moramo biti tako precej pozorni, saj lahko z neustrezno
neverbalno komunikacijo sporočimo nekaj kar smo želeli zadržati zase ali pa v tistem trenutku
ni bilo primerno izraziti.
Med neverbalne kanale uvrščamo (Argyle, 1988 in Argyle, 1990 v Tušak idr., 2003):
•
•
•
•
•
•
•
•

Fizično podobo, videz – izraža status, uspešnost, ugled (telesni videz in vonj, obleka,
urejenost)
Telesno držo – izraža prevladujoče razpoloženje (npr. prekrižane roke preko prsi, glava
dol, obrnemo hrbet)
Mimiko obraza - izraža čustva (npr. povzdignjene obrvi, namrščen obraz, nasmeh)
Usmerjenost pogleda – izraža bližino, stik s posameznikom (npr. očesni kontakt, gledati
mimo)
Telesni kontakt, dotikanje – izraža dominantnost (npr. lahek udarec po rami/hrbtu,
rokovanje)
Uporaba socialnega odnosa – poznamo razdalje socialnega prostora (intimna, osebna,
družbena in javna); vdiranje v osebni prostor lahko zaznamo kot agresivnost
Geste – nakazujejo nivo aktivacije(npr. palec gor, prikimavanje)
Vokalizacija – kaže razburjenost (ton in barva glasu, ritem govora, tresenje, jecljanje,
momljanje, ostrina, mašila)

Neverbalna komunikacija je v sodniškem poklicu zelo pomembna, saj z njo dajejo občutek
sigurnosti. Neverbalna komunikacija se začne že pri sodnikovemu izgledu. Sodniki imajo
predpisana oblačila in obutev, morajo biti v dobri fizični pripravljenosti in naj bi imeli športno
postavo. Med igro se sodniki sporazumevajo na neverbalen način in sicer z pogledom, palec
obrnjen gor in pa prepisanimi sodniškimi znaki, ki označujejo prekršek ali napako.
Pri besednem komuniciranju uporabljamo za prenos sporočil besede. Komuniciranje z
uporabo jezika je značilno le za ljudi in je prisotno v vseh kulturah. Jasnost izražanja je je
bistvenega pomena za uspešno komunikacijo. O verbalni komunikaciji govorimo, kadar neka
informacija doseže osebo, kateri je bila namenjena in sproži proti tej osebi reakcijo. Sprožimo
jo z namenom, da dobimo povratno informacijo. V primeru, da informacija ne sproži reakcije
prejemnika, navadno ne vemo, ali je ta dosegla prejemnika. Prednost verbalnega
komuniciranje je, da je hitro in v večini primerov vsebuje povratno informacijo ter omogoča
sočasno komuniciranje z večjim številom ljudmi (Tušak idr., 2003).
Besedna komunikacijo sodniki najprej uporabljajo pred tekmo, v garderobi, kjer poteka
priprava na samo tekmo. Nadaljevanje komunikacije poteka na igrišču ob prvem stiku
sodnikov z trenerji. Besedna komunikacija pa poteka tudi med samo tekmo in sicer med
sodniki, ko se dva sodnika istočasno odločita različno. V tem primeru stopita skupaj in se
dogovorita za enotno odločitev. V primeru nestrinjanja, trenerjev ali igralcev z sodniško
20

odločitvijo, pride velikokrat do besedne komunikacije, med sodniki, trenerji ali igralci, in
sodniško obrazložitvijo dosojene napake ali prekrška. Na tem področju mora sodnik dobro
poznati učinkovito komunikacijo, saj bo le na ta način lahko prepričal igralca ali trenerja o
njegovi odločitvi.

1.6.3. USPEŠNA KOMUNIKACIJA
Pri prenašanju sporočila so pomembne veščine tudi motivacija za vstopanje v medosebne
odnose. Kadar govorimo o košarkarskih sodnikih je ključnega pomena, da obvladajo
komunikacijske spretnosti, saj lahko le na ta način komunicirajo med seboj in v nadaljevanju z
trenerji in igralci. Kompleksnost komunikacije lahko ponazorimo z naslednjo sliko, v katero so
vključeni komunikacijski elementi in kaže koliko elementov lahko vpliva na izmenjavo sporočil
med dvema osebama (Kajtna in Jeromen, 2007).

Slika 1. Potreba po sporočanju, komuniciranju + želja slišati (Kajtna in Tušak, 2007).
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Uspešna komunikacija je pomembna tako pred, kot med samo tekmo. Za uspešno
komunikacijo (predvsem, ko sodniki v odločitvi niso enotni) je potrebno upoštevati naslednje
(Kajtna in Jeromen, 2007):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sporočila naj bodo jasna in neposredna
Uporabljajte vaša lastna sporočila (jaz, moje – s tem vključite sebe neposredno in ne
boste delovali kot nepristranski opazovalec situacije)
Sporočila naj bodo popolna in specifična, konkretna (podane morajo biti vse potrebe
informacije, ki morajo biti razložena, če je to potrebno)
Izogibajte se nasprotnim pomenom (tako verbalno kot tudi neverbalno, povejte in
pokažite isto)
Ločujte dejstva od mnenj (najprej povejte dejstva nato mnenja)
V enem sporočilu se osredotočite na eno samo stvar
Sporočila naj ne vsebujejo skritih pomenov (ča sporočilo ni odkrito, tudi ni pravega
odnosa, zato povejte kar mislite)
Sporočila naj bodo podporna (izogibajte se sarkazmu in negativizmu)
Pomembno je da pohvalimo (bolje da pohvalimo kot grajamo, najprej poudarimo
pozitivne vidike šele nato negativne)
Ponavljajte pomembna sporočila (tiste, ki ključno vplivajo na naše odločitve, na kaj
moramo biti pozorni)
Sporočilo naj ustreza prejemniku (uporabljajte besede, ki jih vaš sogovornik razume)
Izogibajte se žaljivim besedam (vsak pogovor lahko razrešiš v tonu, ki je spoštljiv do
sogovornika)
Poiščite povratno informacijo (preverite, ali ste se s sogovornikom razumeli in, če smo
prišli do skupnega zaključka)

1.6.4. KJE PRIDEJO MEDOSEBNE SPRETNOSTI DO IZRAZA
Ličen, Turk in Doupona Topič pravijo, da je nasilje del športa. Obstajajo različni načini
agresivnega obnašanja. Po navadi ga delimo na verbalno in pa telesno nasilje. Nasilje se izvaja
nad vsemi akterjih tekem in med njimi so tudi košarkarski sodniki. Raziskali so različne oblike
nasilja nad slovenskimi košarkarskimi sodniki. Nasilje so razdelili na verbalno, grožnje z
telesnim nasiljem in telesno nasilje ter razdelili so izvajalce nasilja na igralce, trenerja, gledalce
in funkcionarje. Ugotovili so, da so prav vsi sodniki že bili izpostavljeni žaljenju s strani igralcev,
in skoraj vsi sodniki s strani trenerjev, gledalcev in nekoliko manj z strani funkcionarjev (Ličen
Turk in Doupona Topič, 2009).
S tem želim poudariti v kakšnem okolju se mora sodnik odreagirati hladnokrvno in soditi do
konca. V tem segmentu pridejo do izraza medosebne spretnosti, ki jih mora sodnik uporabiti,
da lahko kakovostno sodi tekmo do konca. Na tem mestu pridejo do izraza spretnosti
emocionalnega izražanja, emocionalnega nadzora, socialnega nadzora in socialne
manipulacije. S temi spretnostmi bo sodnik tekmo lažje mirno pripeljali do konce in njegova
predstava na igrišču bo predstavljena sigurno. Z ustrezno komunikacijo, medosebnimi
spretnostim ter odnosom pa lahko dano situacijo omilimo ali celo izpeljemo na način, ki bo
vsem všeč.
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1.7.

RAZISKAVA OSEBNOSTNIH LASTNOSTI KOŠARAKARSKIH SODNIKOV

Miha Antonič (2010) je v diplomskem delu Osebnostne lastnosti slovenskih košarkarskih
sodnikov raziskal osebne lastnosti košarkarskih sodnikov. Ugotovil je, da je 73,77% slovenskih
košarkarski sodniki bolj ekstravertnih kot introvertnih. Tako lahko v povprečju rečemo, da so
slovenski košarkarski sodniki ekstravertni.
Raziskava je pokazala tudi, da je le 36,07% odstotka košarkarskih sodnikov čustveno stabilnih
oseb, kar pomeni, da je večina košarkarskih sodnikov čustveno labilnih. Lastnosti slednjih so
napetost, nesproščenost, razdražljivost in občutja krivde, ki definitivno ne spadajo h
košarkarskim sodnikom (Antonič, 2010)
Raziskoval je tudi, da kolerični tip temperamenta, atletski tip konstitucije, ekstravertnost,
čustvena stabilnost in psihoticističnost so bolj izraziti pri slovenskih košarkarskih sodnikih, ki
sodijo najvišje range tekmovanj, kot pri ostalih slovenskih košarkarskih sodnikih. Ugotovil je,
da se le atletski tip konstitucije in ekstravertnost razlikujeta od drugih in sta statistično
značilne. To pomeni, da me različnimi rangi kakovosti sojenja slovenskih košarkarskih sodnikov
obstajajo statistične značilnost pri odgovarjanju na vprašanja za spremenljivke ekstravertnosti
in čustvene stabilnosti (Antonič, 2010).

1.8.

Cilji diplomskega dela so:

•

Ugotoviti kakšna je osebnost košarkarskih sodnikov.

•

Primerjati bolj in manj usposobljene košarkarske sodnike.

•

Primerjati osebnosti starejših in mlajših košarkarskih sodnikov.

•

Raziskati povezave medosebnih spretnosti ter osebnostne lastnosti košarkarskih
sodnikov.

•

1.9.

Ali se medosebne spretnosti povezujejo z osebnostjo.

Hipoteze

•

H1: Bolj usposobljeni sodniki imajo boljše razvite osebnostne lastnosti.

•

H2: Starejši sodniki imajo boljše razvito komunikacijo .

•

H3: Bolj usposobljeni sodniki imajo boljše razvito komunikacijo..

•

H4: Medosebne spretnosti se povezujejo z osebnostjo
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2.

METODE DELA

2.1 PREIZKUŠANCI
Za anketirance smo izbrali slovenske košarkarske sodnike, ki sodijo košarkarske tekme v prvi,
drugi, tretji, četrti slovenski košarkarski ligi in sodnike, ki sodijo mlajše starostne kategorije
(U19, U17, U15, U13, in U9). V Sloveniji je malo košarkarskih sodnic, zato smo za vzorec vzelo
le sodnike. Za vzorec smo vzeli 38 sodnikov, ki so bili pripravljeni sodelovati v raziskavi. Med
njimi je bilo 6 sodnikov starih do 20 let, 12 sodnikov starih od 22 do 25 let, 13 sodniki stari od
26 do 30 let, 3 sodniki od 31 do 35 let in 4 sodniki so stari nad 35 let. Povprečna starost
sodnikov je 23,3 leta. Med anketiranci 4 sodniki sodijo 1. SKL, 5 jih sodi 2. SKL in 3. SKL, 11 jih
sodi 4. SKL in 13 sodnikov sodi mlajše starostne kategorije.

2.2.

PRIPOMOČKI

Za anketiranje socialnih spretnosti in osebnostnih lastnosti smo vzeli dva standardna
vprašalnika in sicer vprašalnik medosebnih spretnosti (SSI) in vprašalnik velikih pet (BFI).
Vprašalnik medosebnih spretnosti (SSI) – Riggio in Trockmorton (1986, v Lamovec, 1994)
Vprašalnik je sestavljen iz 105 postavk, na katere preizkušanec poda samooceno na 9
stopenjski lestvici in meri temeljne dimenzije družabnih spretnosti. Sestavljen je iz 7 dimenzij
(Lamovec, 1994):
•

Emocionalna izraznost je spretnost neverbalnega pošiljanja emocionalnih sporočil, pa
tudi neverbalnega izražanja stališč, stopnje dominantnosti ter znakov, ki služijo
medsebojni orientaciji. Dimenzija se nanaša tudi na posameznikovo zmožnost
spontanega in točnega izražanja občutenih emocionalnih stanj. Osebe z visoko razvito
emocionalno izraznostjo so »emocionalno nabite« in so sposobne vzbuditi
emocionalni odziv tudi pri drugih.

•

Emocionalna senzibilnost je spretnost sprejemanja in dekodiranja neverbalnih in
emocionalnih sporočil drugih. Emocionalno senzibilne osebe so pozorne na znake
emocij pri drugih, ter hitro in točno prepoznajo številne odtenke emocionalnega
doživljanja drugih. Osebe z visoko razvito emocionalno senzibilnostjo so nagnjene k
empatičnemu podoživljanju emocionalnih stanj drugih in se nanje tudi močno
čustveno odzivajo.

•

Emocionalni nadzor je zmožnost uravnavanja in nadziranja emocionalnih in drugih
neverbalnih izrazov. Dimenzija vključuje sposobnost za igranje emocij kot tudi za
sposobnost maskiranja občutenih emocij (na primer smejati se ob slabi šali, prikrivati
žalost z veselim obrazom…). Osebe z zelo močnim emocionalnim nadzorom so
nagnjene k pretiranemu obvladovanju emocij.
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•

Socialna izraznost je spretnost v verbalnem izražanju in vključevanju drugih v družabni
pogovor. Za osebe z visoko razvito izraznostjo je značilna verbalna fluentnost,
sposobne so začeti pogovor in spontano govoriti o neki temi. Ti ljudje dajejo splošen
vtis družabnosti in usmerjenosti navzven. V skrajnih primerih, še posebno, če je njihova
stopnja socialnega nadzora nizka, jih lahko v spontanem pogovoru zanese in prenehajo
biti pozorni na to, kaj govorijo.

•

Socialna senzibilnost se nanaša na sposobnost sprejemanja verbalnih sporočil ter na
senzibilnost in razumevanje norm, ki določajo ustreznost družabnega obnašanja.
Socialno senzibilne osebe so pozorne na svoje socialno vedenje in njegovo socialno
ustreznost. Skrajno visoko število točk, skupaj z zmernim ali nizkim številom na socialni
izraznosti in nadzoru, lahko vodi k pretiranemu opazovanju samega sebe (self –
consciousness)
in
inhibira
sodelovanje
v
socialni
izmenjavi.

•

Socialni nadzor je spretnost v igranju log ter v socialni samopredstavitvi. Za osebe z
močno izraženim socialnim nadzorom je značilna družabna spretnost, taktnost in
visoko samozaupanje v socialnih situacijah. Socialni nadzor vključuje tudi možnost
vplivanja na tok in vsebino socialne interakcije.

•

Socialna manipulacija pomeni pripravljenost manipulirati z drugimi oziroma s
posameznimi vidiki socialne situacije, z namenom, da doseže zaželene rezultate.

Skupno število točk na vprašalniku (razen socialne manipulacije) izraža globalno raven socialne
kompetentnosti. Vprašalnik deli komunikacijski proces na emocionalno področje, ki zajema
predvsem neverbalno komunikacijo, ter socialni del, ki zajema verbalno komunikacijo. Pri tem
vsako od področij meri 3 ločene spretnosti – pošiljanje sporočil (izraznost), sprejemanje
sporočil (senzibilnost) in obvladanje (nadzor) komunikacijskega procesa. Avtorji so ugotovili,
da sta tako test – retest zanesljivost (po dveh tednih) in notranja konsistentnost posameznih
dimenzij zelo dobri in da se gibljeta med 0,81 in 0,96.
Pri raziskavi smo uporabili BFI test (vprašalnik velikih pet), ki meri pet velikih faktorjev
osebnosti. Test je najpogosteje uporabljen pri ocenjevanju osebnosti. John in
Srivastava (1999, v Avsec, 2007) pojasnjujeta, da vprašalnik sestavlja 44 trditev, vsako trditev
pa je potrebno oceniti na petstopenjski lestvici, pri čemer pomeni ocena 1 en pol neke
lastnosti, ocena 5 pa njen nasprotni pol .
Lestvice merijo 5 dimenzij:
•

Dimenzija EKSTRAVERTNOST: se nanaša na vidike osebnosti kot so energično
in dinamično delovanje, zgovornost in navduševanje, sposobnost
samouveljavljanja, prednjačenja in vplivanja na druge. Posamezniki, ki dosegajo
visok rezultat pri tej dimenziji se kažejo kot pogumni, energični, ekstravertni,
družabni, komunikativni in sproščeni ljudje. Posamezniki, ki dosegajo nizek
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rezultat pri tej dimenziji pa dajejo videz podrejenih, sramežljivih, medlih,
introvertiranih, samotnih, molčečih in nerodnih.

2.3.

•

Dimenzija SPREJEMLJIVOST: se nanaša na osebnostne vidike, povezane s
sposobnostjo razumevanja in ob potrebi nudenja pomoči drugim, na
sposobnost učinkovitega sodelovanja z drugimi, sprejemljivost, zaupanje in
odprtost do drugih. Osebe, ki dosegajo pri tej dimenziji visok rezultat, se zdijo
nesebične, zaupljive, popustljive, strpne, tople, prijateljske, prijazne in lojalne.
Osebe, ki dosegajo nizek rezultat pa se zdijo sebične, nezaupljive, stroge,
nestrpne, hladne, sovražne, neprijazne in zahrbtne.

•

Dimenzija VESTNOST: se nanaša na vidike osebnosti, ki so povezani z
zanesljivostjo, natančnostjo, redoljubnostjo, vztrajnostjo, trdnostjo in
delavnostjo. Osebe, ki pri tem dimenziji dosežejo visok rezultat delujejo
urejeno, natančno, redoljubno, zanesljivo, delavno, neutrudljivo, voljno in
vestno. Osebe, ki dosegajo nizek rezultat pa se zdi zanemarjene, površne,
neredoljubne, nezanesljive, lenobne, utrujene, pomanjkljive volje in nemarne.

•

Dimenzija NEVROTIČNOST: se nanaša na človekovo čustveno labilnost,
anksioznost, depresivnost, nagnjenost k obsesivnosti in kompulzivnosti,
odvisnosti in hipohondričnosti. Ta dimenzija je testno povezana s psihičnim
zdravjem ter človekovim samozadovoljstvom. Osebe z izraženim
nevroticizmom slabše premagujejo in doživljajo stresne dogodke.

•

Dimenzija ODPRTOST ZA IZKUŠNJE: se nanaša na vidike osebnosti kot so
ustvarjalnost, originalnost, radovednost, kultura, inteligentnost in odprtost za
novosti. Osebe, ki dosegajo visok rezultat pri tej dimenziji delujejo originalno,
informirano, ustvarjalno, inovativno, inteligentno, občutljivo, bistro in poučno.
Osebe, ki dosegajo nizek rezultat pa dajejo videz konvencionalnih,
dezinformiranih, malo ustvarjalnih, tradicionalnih, neobčutljivih in slabo
poučenih ljudi.

POSTOPEK

Podatke smo zbirali osebno. Reševanje testa je potekalo po seminarju za košarkarske sodnike
Društva košarkarskih sodnikov. Najprej je bilo vsem skupaj na kratko opisano namen
raziskovalne naloge nato smo sodnikom razdelili vprašalnika. Najprej so reševali SSI vprašalnik
in nato še BFI vprašalnik Reševanje je potekalo približno 20 min.
Podatke, ki smo jih pridobili smo vnesli v program Microsoft Office Excel. Nato smo podatke
obdelali s pomočjo programa za statistično obdelavo podatkov SPSS (Statistical package for
Social Sciences). Med podatki smo ugotavljali predvsem povezanost dimenzij družbenih
spretnosti in dimenzij osebnosti z starostjo in rangom sojenja. Izračunane so bile osnovne
statistične značilnosti. Za tovrstno analizo smo uporabljali metodo za preverjanje enakosti
aritmetičnih sredin One-Way ANOVA.
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3.

REZULTATI IN RAZPRAVA

3.1 DIMENZIJE DRUŽABNIH SPRETNOSTI GLEDE NA STAROST SODNIKOV
Tabela 1
Dimenzije družabnih spretnosti glede na starost
dimenzije družabnih spretnosti
Emocionalna izraznost

emocionalna senzibilnost

emocionalni nadzor

socialna izraznost

socialna senzibilnost

socialni nadzor

socialna manipulacija

Staros v letih

povprečje

do 20

78,83

Standardna
deviacija
13,03

od 21 do 25

75,17

12,30

od 26 do 30

70,23

7,41

od 31 do 35

73,33

3,79

nad 35

78,25

10,44

do 20

153,00

17,33

od 21 do 25

154,42

12,96

od 26 do 30

153,77

9,79

od 31 do 35

147,00

2,65

nad 35

158,50

5,45

do 20

79,00

11,63

od 21 do 25

83,00

18,81

od 26 do 30

94,54

10,67

od 31 do 35

79,67

5,13

nad 35

88,25

11,47

do 20

130,67

15,92

od 21 do 25

136,25

13,99

od 26 do 30

134,38

17,61

od 31 do 35

135,00

7,55

nad 35

143,25

12,15

do 20

133,33

7,23

od 21 do 25

131,83

21,08

od 26 do 30

119,62

13,51

od 31 do 35

108,00

13,86

nad 35

113,00

8,76

do 20

62,00

15,80

od 21 do 25

52,00

15,97

od 26 do 30

61,15

11,33

od 31 do 35

73,00

8,54

nad 35

77,50

7,05

do 20

101,50

13,02

od 21 do 25

101,50

10,17

od 26 do 30

102,15

14,51

od 31 do 35

85,33

9,07

nad 35

98,00

4,08
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F
0,97

Statistična
značilnost
0,44

0,42

0,79

1,91

0,13

0,43

0,78

2,86

0,04

3,50

0,02

1,33

0,28

Tabela 1 prikazuje emocionalno izraznost, emocionalno senzibilnost, emocionalni nadzor,
socialno senzibilnost, socialni nadzor ter socialno manipulacijo glede v primerjavi z starostjo
košarkarskih sodnikov. Pregled osnovnih statističnih parametrov dimenzij družbenih
spretnosti (tabela 1) nam razkriva, da obstajajo razlike v različnih starostnih skupinah. OneWay ANOVA test je pokazal, da sta bili od sedmih dimenzij, socialna senzibilnost in socialni
nadzor statistično značilno različni glede na starost sodnikov. Na podlagi teh rezultatov ni
mogoče povsem potrditi ali ovreči, da starost vpliva na medosebne spretnosti sodnikov.
Iz tabele 1 je razvidno, da so sodniki najmočnejši na področju emocionalne senzibilnosti. Za
sojenje to pomeni, da znajo sodniki dobro sprejeti in dekodirati neverbalna in emocionalna
sporočila igralcev, trenerjev in ostalih akterjev tekme. Na ta način lahko nadzirajo celotno
dogajanje tekme in pričakujejo emocije igralcev ali trenerjev, ter se na njih primerno odzovejo
in jih, če je to potrebno, tudi kaznujejo. Najšibkejši so na področju socialnega nadzora, kar
pomeni, ne znajo najbolje igrati vlog v socialni samopredstavitvi. V socialnih situacijah nimajo
visokega samozaupanja. Sodniki, ki ne znajo igrati vlog, jih trenerji in igralci lažje razkrijejo in
vedo kako vplivati na sodnikove odločitve. To lahko igra ključno vlogo v kritičnih situacijah
tekme.
V odnosu s trenerjem naj se sodnik nikoli ne razjezi, zavpije ali izgubi nadzora nad seboj.
Izogibati se morajo predolgim besedam in povedim, ki utegnejo zmesti tekmovalce. Uspšeni
sodniki morajo poleg poznavanja in razumevanja pravil v kombinaciji z ustrezno mehaniko
sojenja, vedeti na kakšen način komunicirati z osebjem, s katerimi sodelujemo na tekmi (Ličen
idr., 2009). To pomeni, da morajo sodniki znati dobro skriti svoja čustva v sebi in odigrati
določene vloge. Raziskava je pokazala, da morajo sodniki na tem področju delati več in s tem
podo tekme postale sojene bolj kakovostno.
Iz Tabele 1 je razvidno, da so sodniki v vseh starostnih kategorijah približno enako močni v
spretnostih kot so: emocionalna izraznost, emocionalna senzibilnost, emocionalni nadzor,
socialna izraznost in socialna manipulacija. Najmanjše razlike glede na starost se kažejo v
dimenziji socialna izraznost, največje razlike, ki so tudi statistično značilne, pa v socialnem
nadzoru in socialni senzibilnosti.
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SOCIALNA SENZIBILNOST
140,00

povprečje

120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
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Slika 2. Socialna senzibilnost košarkarskih sodnikov glede na starost.

Sodniki z razvito socialno senzibilnostjo so sposobni sprejemati verbalna sporočila, so
senzibilni, razumejo norme, ki pa določajo ustrezno družbeno obnašanje. Socialno senzibilni
sodniki so pozorni na svoje vedenje in socialno ustreznost. V primeru skrajnem velikem številu
točk v kombinaciji z zmernim ali nizkim številom točk na socialni izraznosti in nadzoru, bi lahko
sodniki pretirano opazovali samega sebe. Kakor kaže raziskava, so imeli starejši sodniki
statistično boljše rezultate na področju socialne senzibilnost in s tem imajo boljše izhodišče za
kakovostno sojenje košarkarske tekme.

povprečje

SOCIALNI NADZOR
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Slika 3. Socialni nadzor košarkaskih sodnikov glede na starost.
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Za starejše sodnike je socialni nadzor statistično bolj značilen kot za mlajše sodnike. Starejši so
bolj spretni v igranju socialnih vlog in v socialni samopredstavi. Za starejše sodnike je značilna
družabna spretnost, taktnost in visoko samozaupanje v socialnih situacijah. Starejši sodniki
imajo torej že v samem začetku boljše predispozicije, da bodo bolj prepričljivi izpadli in v
kritičnih situacijah bolje odigrali socialne vloge.
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3.2.

DIMENZIJE OSEBNOSTI GLEDE NA STAROST SODNIKOV

Tabela 2
Dimenzija osebnosti glede na starost sodnikov
Dimenzije osebnosti
ekstravertnost

sprejemljivost

vestnost

Čustvena nestabilnost

Odprtost za izkušnje

starostni rang (v letih)

povprečje

do 20

27,50

Standardna
deviacija
2,95

od 21 do 25

29,10

4,95

od 26 do 30

30,77

3,56

od 31 do 35

32,33

2,31

nad 35

31,75

4,57

do 20

30,33

2,50

od 21 do 25

35,70

4,52

od 26 do 30

34,00

5,00

od 31 do 35

41,33

1,15

nad 35

34,00

4,76

do 20

33,00

5,90

od 21 do 25

31,25

6,06

od 26 do 30

32,08

5,39

od 31 do 35

37,67

2,52

nad 35

36,50

3,00

do 20

23,83

4,54

od 21 do 25

19,08

3,87

od 26 do 30

17,69

3,22

od 31 do 35

14,00

3,00

nad 35

16,00

3,37

do 20

37,17

2,23

od 21 do 25

35,25

5,17

od 26 do 30

34,15

5,35

od 31 do 35

33,00

3,61

nad 35

35,50

4,65

F
1,29

Statistična
značilnost
0,29

3,48

0,02

1,38

0,26

4,98

0,00

0,56

0,69

Iz Tabele 2 lahko razberemo pet dimenzij osebnosti pridobljenih z BFI vprašalnikom. Razlike v
povprečjih med osebnostnimi glede na starost sodnikov niso velike razen na področju
sprejemljivosti in čustvene nestabilnosti. Za sprejemljivost je statistično značilno, da so starejši
sodniki bolj sprejemljivi kot mlajši. To pomeni, da so starejši sodniki sposobni razumevanja in
pomagajo drugi. Lažje sodelujejo z ljudmi in jih sprejemajo, kar na sojenje vpliva le pozitivno.
Starejši sodniki so tako tudi bolj nesebični, popustljivi strpni, topli, prijatelski prijazni in lojalni.
Raziskava je pokazala, da so mlajši sodniki bolj čustveno nestabilni kot starejši sodniki. Osebe
z izraženim čustvene nestabilnosti težje prenašajo in doživljajo stresne dogodke. Starejši
sodnik bi se torej v stresni situaciji, na igrišču med svojim delom, lažje znašel kot mlajši sodnik.
Prav tako so mlajši sodniki čustveno bolj labilni, anksiozni, depresivni, nagnjeni k obsesivnosti
in kompulzvinost, kar vse lahko vpliva na natančne odločitve, ki lahko spremenijo potek same
tekme.
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Na področju odprtosti za izkušnje, povprečje pokaže najboljše rezultate izmed dimenzij
osebnosti, kar pomeni, da sodniki delujejo originalno, informirano, ustvarjalno, inovativno,
inteligentno, občutljivo, bistro in poučno. V primeru da omenjene lastnosti prenesemo na
igrišče dobimo sodnika, ki je informiran o vseh situacijah, išče nove postavitve za boljši pregled
nad igralci, je občutljiv na napake in se iz vsake situacije v kateri se je znašel nauči nekaj
novega.
Za ekstravertnosti, vestnosti in odprtosti za izkušnje med sodniki različnih starostnih skupin ni
večjih razlik in so statistično nepomembne.

ČUSTVENA NESTABILNOST
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Slika 4. Čustvena nestabilnost košarkarskih sodnikov glede na starost.

Iz grafa lahko razberemo, da so mlajši sodniki čustveno manj stabilni, kar pomeni, da se
starejši sodniki bolje odzivajo na pritiske iz okolja. Na starejše sodnike torej stres na tekmah
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manj vpliva na njihove odločitve. Tako so lahko njihove odločitve natančnejše in njihova
predstava sigurna.

SPREJEMLJIVOST
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Slika 5. Sprejemljivost košarkarskih sodnikov glede na starost.

Iz grafa je razvito, da so starejši sodniki nekoliko bolj sprejemljivi kot mlajši. To pomeni, da so
starejši sodniki manj sebični, zaupljivi, popustljivi, strpni, prijateljski in prijazni. Na ta način
lahko sojenje postane užitek. Igralci lahko s sprejemljivemu sodniku lažje komunicirajo in so
v boljših odnosih.
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3.3.

DIMENZIJE DRUŽBENIH SPRETNOSTI GLEDE NA RANG SOJENJA

Tabela 3
Dimenzije družbenih spretnosti glede na rang sojenja
Družbene
spretnosti
emocionalna
izraznost

emocionalna
senzibilnost

emocionalni
nadzor

socialna
izraznost

socialna
senzibilnost

socialni
nadzor

socialna
manipulacija

rang sojenja

povprečje

1. SKL
2. SKL
3. SKL
4. SKL
mlajše starostne kategorije
1. SKL
2. SKL
3. SKL
4. SKL
mlajše starostne kategorije
1. SKL
2. SKL
3. SKL
4. SKL
mlajše starostne kategorije
1. SKL
2. SKL
3. SKL
4. SKL
mlajše starostne kategorije
1. SKL
2. SKL
3. SKL
4. SKL
mlajše starostne kategorije
1. SKL
2. SKL
3. SKL
4. SKL
mlajše starostne kategorije
1. SKL
2. SKL
3. SKL
4. SKL
mlajše starostne kategorije

79,75
76,80
75,00
72,82
72,46
161,25
152,40
153,20
151,55
154,23
85,00
89,60
84,80
85,09
87,92
142,00
136,20
131,80
134,64
135,00
117,25
122,00
123,80
122,64
128,15
67,50
66,60
58,80
65,09
54,38
95,00
99,40
104,00
98,73
101,54
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standardna
deviacija
13,57
9,60
16,49
8,85
8,78
11,15
11,15
7,43
14,45
10,67
13,78
10,76
16,45
18,73
13,26
12,19
16,54
10,16
18,91
13,91
13,94
6,44
12,17
21,10
19,31
15,78
10,14
16,12
13,96
16,18
14,76
8,20
10,42
15,40
11,29

F
0,49

Statistična
značilnost
0,74

0,53

0,71

0,13

0,97

0,26

0,90

0,36

0,84

1,25

0,31

0,36

0,83

Tabela 3 prikazuje sedem dimenzij družbenih spretnosti glede na rang sojenja. Med njimi so
emocionalna izraznost, emocionalna senzibilnost, emocionalni nadzor, socialna izraznost,
socialni nadzor in socialna manipulacija. Test je pokazal, da za nobeno od dimenzij ni
statistično značilna povezava z rangom sojenja. V vseh povprečjih so dokaj majhne razlike.
Tako imajo sodniki 1. SKL, 2. SKL, 3. SKL, 4. SKL podobne sposobnosti družbenih spretnosti.
Emocionalno izrazni sodniki imajo spretnost neverbalnega pošiljanja sporočil in tudi
neverbalnega izražanja stališč. Zmožni so točnega izražanja občutenih emocionalnih stanj.
Tako sodniki s svojo neverbalno predstavo lahko izražajo nekatera stališča, ki prepričajo ostale
akterje v njegovo pravilno odločitev.
Emocionalni nadzor sodnikov se kaže v nadziranju in uravnavanju emocionalnih ter drugih
socialnih izrazov. V omenjeno dimenzijo je vključeno igranje in maskiranje občutenih emocij.
Po našem mnenju je to ena izmed ključnih spretnosti sodnikov, ki jo mora obvladati vsak dober
košarkarski sodnik. Ob vsaki napeti situaciji (npr. končnica napete tekme) sodniki občutijo
emocije, ki pa jih mora dobro prikriti. Raziskava je pokazala dober emocionalni nadzor
sodnikov na več nivojih sojenja (povprečje 86.48)

Slika 6. Prikrivanje emocij pridobljena iz: https://www.rtvslo.si/sport/kosarka/muric-olimpija-ni-vec-to-kar-jenekoc-bila/364657.

Pri sodnikih je socialna izraznost spretnost, pri kateri dosegajo eno izmed najvišjih rezultatov
med družbenimi spretnostim. To pomeni, da so spretni v verbalnem izražanju in vključevanju
drugih v pogovor. Sposobni so se pogovarjati in spontano razpravljati o temi.
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Socialna senzibilnost se pri sodnikih kaže v spretnosti sprejemanja verbalnih sporočil ter na
senzibilnost in razumevanje norm, ki določajo ustreznost družbenega obnašanja. Raziskava
pokaže, visoke rezultate sodnikov na vseh rangih sojenja na tem področju.
Na področju socialne manipulacije dosegajo povprečje srednje rezultate. To pomeni da so
zmerno pripravljeni manipulirati z drugimi ljudmi.
Raziskava kaže, da imajo košarkarski sodnik vse družbene spretnosti na visokem nivoju, ne
pokaže pa, da je to odvisno od nivoja sojenja, kar smo predvidevali. To pomeni, da se
košarkarski sodniki skozi svoje napredovanje premalo izobražujejo na področju družbenih
spretnosti, ki smo jih raziskovali.
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3.4.

DIMENZIJE OSEBNOSTI GLEDE NA RANG SOJENJA

Tabela 4
Dimenzije osebnosti glede na rang sojenja
Dimenzije
rang sojenja
povprečje Standardna F
Statistična
osebnosti
deviacija
značilnost
ekstravertnost
1. SKL
29,25
1,71
0,44
0,78
2. SKL
30,00
2,55
3. SKL
28,20
4,82
4. SKL
31,10
4,79
mlajše starostne
30,08
4,34
kategorije
sprejemljivost
1. SKL
33,00
6,68
0,29
0,88
2. SKL
33,00
2,92
3. SKL
35,80
4,66
4. SKL
34,80
3,99
mlajše starostne
34,75
6,18
kategorije
vestnost
1. SKL
33,00
6,78
1,26
0,30
2. SKL
31,60
3,78
3. SKL
34,00
4,80
4. SKL
35,45
5,82
mlajše starostne
30,69
5,42
kategorije
skupaj
32,87
5,52
čustvena
1. SKL
19,00
1,83
0,17
0,95
nestabilnost
2. SKL
17,80
3,03
3. SKL
20,00
4,00
4. SKL
18,55
6,30
mlajše starostne
18,38
3,99
kategorije
skupaj
18,63
4,39
Odprtost za
1. SKL
32,50
3,70
0,58
0,68
izkušnje
2. SKL
34,80
4,32
3. SKL
35,80
2,95
4. SKL
36,36
5,16
mlajše starostne
34,46
5,29
kategorije
skupaj
35,03
4,66
Tabela 4 prikazuje dimenzije osebnosti glede na rang sojenja. Ekstravertnost, sprejemljivost,
vestnost, čustvena nestabilnost in odprtost za izkušnje nimajo statistično pomembnih
lastnosti glede na rang sojenja. V povprečjih ni večjih odklonov, kar pomeni, da so si sodniki
vseh rangov v proučevanih dimenzijah osebnosti podobni.
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Tabela prikazuje podobne rezultate v vseh dimenzijah osebnosti. Povprečja vseh rangov
sodnikov niso veliko odmaknjena od aritmetične sredine.
Iz tabele je razvidno, da košarkarski sodniki skozi napredovanje ne izboljšujejo področja
osebnosti. Na seminarjih in raznih izobraževanjih bi morali sodniki več izvedeti na področju
dimenzij osebnosti, tako bi že pred tekmo imeli boljše predispozicije za kakovostno sojeno
tekmo.
Miha Antonič je v svoji diplomski nalogi ugotovil, da so sodniki, ki sodijo višje range
tekmovanja bolj ekstravertni. Naša raziskava trditve Mihe Antoniča ne podpira saj trdi, da
ekstravertnost ni odvisna od ranga košarkarskih sodnikov.
Raziskava Mihe Antoniča je pokazala da so sodniki čustveno labilne osebe. Naša raziskava pa
kaže ravno nasprotno in sicer, da so slovenski košarkarski sodniki v vseh rangih sojenja
čustveno stabilne osebnosti.

3.5.

OPREDELITEV HIPOTEZ

V raziskovalni vlogi smo želeli ugotoviti medosebne spretnosti in odnos košarkarskih sodnikov.
Hkrati smo želeli raziskati ali obstaja razlike med sodniki različnih starostnih kategorij,
medosebnimi spretnostim in osebnostjo ter med različnimi nivoji sojenja, medosebnimi
spretnostmi in osebnostjo.
• H1: Bolj usposobljeni sodniki imajo boljše razvite osebnostne lastnosti
Hipoteza H1 je ovržena. Raziskava ni pokazala, da bi bile osebnostne lastnosti povezane z
rangom sojenja
• H2: Starejši sodniki imajo boljše razvito komunikacijo
Hipoteza H2 je ovržena. Raziskava je pokazala, da starost in komunikacija nimata skupnih
statističnih značilnosti.
•

H3: Bolj usposobljeni sodniki imajo boljše razvito komunikacijo

Hipoteza H3 je ovržena. Raziskava je pokazala, da rangiranje sodnikov in kakovost
komunikacije nimata nobenih povezav.
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4.

ZAKLJUČEK

Košarkarsko sojenje je specifičen poklic, ki od posameznikov zahteva številne specifične
lastnosti, ki vplivajo na uspešnost njegovega dela. Sodniki se na tekmah srečujejo z številnimi
vplivi iz okolja: nezadovoljnimi trenerji, nezadovoljnimi igralci, glasno publiko, pritiskom
ocenjevalcev sojenja... Zaradi vseh omenjenih akterjev sam šport sploh obstaja, vendar pa
vplivajo na odločitve košarkarskih sodnikov in povečujejo zahtevnost samega dela
Mnogi raziskovalci in psihologi so se zaradi specifičnih značilnosti ukvarjali s košarkarskimi
sodniki in njihovimi odločitvami. V nalogi smo na teoretični podlagi opredelili glavne
medosebne spretnosti in odnose, ki naj bi jih dobri košarkarski sodniki imeli: objektivnost,
fizična pripravljenost, samozavest, odločnost, komunikacija, osredotočenost, psihična
pripravljenost, presoja, motiviranost in odnosi.
Dimenzije družbenih spretnosti in dimenzije osebnosti smo preverili z dvema vprašalnikoma,
ki smo jih posredovali osebno, in jih primerjali glede na starost in rang sojenja slovenskih
košarkarskih sodnikov. Rezultati niso pokazali predvidenih trditev, saj smo predpostavljali da
tako starost kot rangiranost sodnikov vpliva na medosebne spretnosti in odnose.
Pričakoval sem, da bo več sodnikov pripravljeno sodelovati v anketi. Po mojem mnenju se je
večina sodnikov ustrašilo, ko smo predstavili število zastavljenih vprašanj.
Sprejeti zaključki lahko koristijo sodniškim organizacijam, ki se lahko na podlagi predstavljenih
rezultatov osredotočijo na pomembne lastnosti košarkarskih sodnikov.
Samo pisanje diplomskega dela je navsezadnje koristilo tudi meni pri nadaljnji poti moje
sodniške kariere. Ugotovil sem, da ne samo odločitve, temveč tudi moje izražanje, osebnostne
lastnosti in odnos vplivajo na mojo predstavo. Z izboljšanjem specifičnih lastnosti mi bo sojenje
preraslo v zabavo in užitek in le na ta način bom lahko dvignil nivo sojenja košarkarskih tekem.

39

5.

Viri

Antonič, M. (2010). Osebnostne lastnosti slovenskih košarkarskih sodnikov (Diplomsko
delo). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Avsec, A. (2007). Psihodiagnostika osebnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za
psihologijo.
Dežman, B., Ličen, S., Lončar, M. in Erčulj, F. (2009). Košarkarsko sojenje: zbornik raziskav
(zbornik raziskav, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport). Pridobljeno iz http://www.kosarkadezman.com/dokumenti/gradiva/osjLicen_Dezman_Kosarkarsko_sojenje.pdf
Drvarič, J. (1973). Vpliv nekaterih sposobnosti in lastnosti košarkarskih sodnikov na
stopnjo kakovosti sojenja (Diplomsko delo). Ljubljana: Visoka šola za telesno kulturo.
Jimmy, Y. (2014). Mental game for referees.
http://spinw.com/2014/03/mental-game-for-referees/

Pridobljeno

15.9.17

iz:

Kajtna, T. in Jeromen, T. (2007). Šport z bistro glavo – utrinki iz športne psihologije za
mlade športnike. Ljubljana: izšlo v samozaložbi.
Kajtna, T. in Tušak, M. (2007). Trener. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,
Inštitut za šport.
Kirn, A., Stanič, G., Rizman, R., Kraigher, S., Mlinar, Z., Barbič, A., ... Močnik, R. (1987).
Sociološke teme. Ljubljana: Marksistični center Univerze Edvarda Kardelja.
Kljočnik, A. in Horga, S. (1983). Vpliv nekaterih strokovnih, socialnih, kognitivnih in
osebnostnih lastnosti sodnika na kakovost sojenja v košarki. Ljubljana: Fakulteta za telesno
kulturo, inštitut za kineziologijo.
Kolar, R. (2014). Košarkarska zveza Slovenije. Ljubljana: Košarkarska zveza Slovenije.
Lamovec, T. (1991). Spretnost v medosebnih odnosih. Ljubljana: Zavod Republike
Slovenije za produktivnost dela, center za psihodiagnostična sredstva.
Lamovec, T. (1994). Psihodiagnostika osebnosti 2. Ljubljana: Znanstveni inštitut
Filozofske fakultete.
Pavlovič, M., (2000). Mejnik slovenske košarke. Ljubljana: Pisanica.
Tušak, M., Misja, R. in Vičič, A. (2003). Psihologija ekipnih športov. Ljubljana: Fakulteta
za šport, Inštitut za šport.
Ucman, I. (2003). Koncepti in veščine komunikacije. Pridobljeno iz:
http://www.leila.si/dokumenti/kom.pdf

40

