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Styl kierowania zespołem sportowym przez 
trenera w ocenie 1618letnich siatkarek 
i siatkarzy

Celem badań była próba oceny stylu kierowania zespołem sportowym przez trene-
ra w świadomości 16-18-letnich siatkarek i siatkarzy.
Kryterium płci jest istotnym czynnikiem w ocenie stylu kierowania zespołem 
sportowym przez trenera. Ocena ta prawdopodobnie wynika z różnic fizycznych, 
fizjologicznych i psychologicznych pomiędzy młodymi kobietami i mężczyznami. 
Wzajemne relacje przejawiające się w komunikacji i atmosferze panującej na 
treningach oraz w podejściu do rozwiązywania problemów zespołu determinowane 
są stylem kierowania. Model stylu kierowania powinien uwzględniać oczekiwania 
zawodniczek i zawodników, a nie wyłącznie metody, formy i środki pozwalające 
uzyskiwać wysokie wyniki sportowe. Rolą trenera w procesie szkoleniowym jest 
nie tylko racjonalizacja decyzji kierowniczych, ale również dbałość o realizację 
kompetencji trenerskich.

Słowa kluczowe: styl kierowania zespołem sportowym (the style of managing a sport team), piłka 
siatkowa (volleyball), zespół sportowy (a sports team), płeć (sex)

Wstęp

Style kierowania zespołami ludzkimi to część problematyki związanej z szeroko rozu-
mianymi naukami o zarządzaniu. Badania nad ich wyróżnieniem i szczegółową charak-

HRM(ZZL)_3-4-2012_Bodasinska-A_Bodasinski-S_Godlewski-G_112-124

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, 
niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),  
wymaga pisemnej zgody Wydawcy.



Komunikaty z badań 113

terystyką mają wieloletnią tradycję i bogatą literaturę [Koźmiński, Piotrowski, 1999; 
Litvin, 1993; Mroziewski, 2005; Nowacki, 2001; Oleksyn, 1997; Piasecki, 1999]. Do-
tyczą przede wszystkim sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw o różnym zasięgu od-
działywania (od lokalnych aż do korporacji międzynarodowych), w tym: źródeł władzy, 
roli przywódcy, poziomów zarządzania, konfliktów w organizacji, negocjacji czy wreszcie 
prowadzonej polityki kadrowej – planowania, rekrutacji, kształcenia i rozwoju pracow-
ników. Zdecydowanie mniej jest opracowań, których autorzy w sposób racjonalny i upo-
rządkowany dotykają tych zjawisk w kontekście sportu i zachodzącego, w czasie jego 
uprawiania, procesu treningowego [Kosendiak, Naglak, 1989; Łasiński, Fąfara, 1995; 
Morys, 2001; Panfil, 1991].

Pojęcie styl kierowania nie odnosi i nie wywodzi się ze sportu. Jest to pojęcie socjo-
logiczne, które nawiązuje do takich definicji, jak zarządzanie i przywództwo.

Liczne próby definiowania tego pojęcia pociągają za sobą wiele typologii. Każdy  
z autorów dokonuje tego podziału poprzez pryzmat innych czynników, które na niego 
wpływają. Autorzy zajmujący się stylem kierowania w sporcie najczęściej przyjmują typo-
logię skonstruowaną przez McGregora. Teoria ta ma kluczowy wpływ na postrzeganie za-
wodników przez trenera i kierowanie nimi. Uzależniona jest od tego także jego postawa  
i stosunek do pracy. Odnosząc zatem problematykę stylu kierowania do sportu, nale-
ży stwierdzić, że odnajdujemy ją w jakości relacji pomiędzy trenerem (wychowawcą)  
a zawodnikiem (uczniem), które w dużej mierze zależą od wybranego przez szkoleniow-
ca kierunku pedagogicznego, stosowanych form i metod oraz oddziaływania różnorakich 
czynników środowiska.

Cel badań. Materiał i metody

Poruszona powyżej problematyka, w odczuciu licznej grupy autorów zajmujących się za-
gadnieniami pracy szkoleniowej trenera, dotyka niezwykle istotnego elementu kompetencji 
trenerskich, szczególnie na etapie pracy z młodymi zawodniczkami i zawodnikami. Z ko-
lei analiza piśmiennictwa związanego z tą kwestią wskazała na niewielką liczbę opracowań 
dotyczącą zależności stylu kierowania zespołem sportowym i płci badanych (szczególnie 
młodych sportowców) oraz znikomą odnoszącą się do zagadnień działań kierowniczych  
w treningu w piłce siatkowej. Stąd intencją autorów, a zarazem celem opracowania, była 
próba oceny stylu kierowania zespołem sportowym przez trenera w świadomości zawod-
ników i zawodniczek grup młodzieżowych piłki siatkowej.

Zmierzając do poznania opinii badanych na temat zagadnień charakteryzujących 
wybór stylu kierowania przez trenera, zastosowano celowy dobór próby. Badaniem ob-
jęto drużyny piłki siatkowej na poziomie młodzieżowym, grające w rozgrywkach Lubel-
skiej Wojewódzkiej Ligi Juniorów i Juniorek w sezonie 2010/2011. Do badań zakwalifi-
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kowano 259 osób. W grupie badanych znalazło się 113 zawodniczek i 146 zawodników. 
Respondenci mieścili się w przedziale wiekowym 16-18 lat, przy średniej równej 17,4 lat. 
Staż zawodniczy badanych wahał się w granicach 6-9 lat.

Ocenie respondentów poddano zachowania 20 trenerów piłki siatkowej. Spo-
śród których 100% stanowili mężczyźni. Wszyscy trenerzy posiadali wykształcenie 
wyższe magisterskie. Średnia ich wieku wynosiła około 44 lat, natomiast przedział 
wiekowy to 35-60 lat. Średni staż pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycz-
nego kształtował się na poziomie nieco ponad 17 lat. Wśród ocenianych szkoleniow-
ców najwięcej, 16 respondentów (80%), pracuje tylko w jednym typie szkoły. Jeden 
spośród 20 trenerów pracuje jednocześnie w dwóch typach szkół, natomiast trzech 
zatrudnionych jest w trzech wymienionych typach szkół. Staż pracy na stanowisku 
trenera zawierał się w przedziale od 6 do 33 lat, przy średniej około 16 lat. Siedmiu 
spośród badanych (35%) pracuje nie więcej niż 10 lat, natomiast 13 (65%) pracuje  
w zawodzie trenera ponad 10 lat. Wszyscy oceniani trenerzy posiadali uprawnienia tre-
nerskie z piłki siatkowej I/II klasy, a dodatkowo również inne uprawnienia w zakresie 
kultury fizycznej, ponadto jeden szkoleniowiec był również nauczycielem wiedzy o spo-
łeczeństwie.

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem 
kwestionariusza ankiety. W części wstępnej znalazły się informacje na temat jej charak-
teru oraz celu badań. W większości pytania badały częstotliwość występowania bądź 
niewystępowania pewnej czynności czy zachowań trenera podczas treningu. Na koń-
cu kwestionariusza umieszczono metryczkę, która zawierała pytania o wiek, płeć, klub 
i staż zawodniczy respondentów oraz dane niezbędne do stworzenia charakterystyki 
ocenianego szkoleniowca: wiek, płeć, rok ukończenia studiów, staż pracy na stanowi-
sku nauczyciela wychowania fizycznego, jak również na stanowisku trenera, posiadane 
uprawnienia trenerskie/instruktorskie i inne kwalifikacje, typ szkoły, w której aktualnie 
pracuje trener.

Mając na uwadze humanistyczny charakter niniejszych badań w ilościowym opraco-
waniu zebranego materiału empirycznego, zastosowane zostały podstawowe obliczenia 
statystyczne: 1) średnia arytmetyczna; 2) obliczenia procentowe, 3) obliczenia istotności 
różnic średnich statystycznych na poziomie p < 0,05 oraz 4) analiza za pomocą funkcji 
chi-kwadrat – metody tej użyto w badaniu różnic między zmiennymi.

Wyniki badań

Kategorią różnicującą badanych, według której została przeprowadzona analiza, była 
płeć. Różnice fizyczne, fizjologiczne, w szczególności psychologiczne, determinują od-
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powiedni sposób postępowania. Jest to spowodowane różnym pojmowaniem zjawisk,  
a także innymi potrzebami i sposobami ich zaspokajania.

Problem ingerencji drużyny w dobór ćwiczeń do rozgrzewki jest pierwszym  
z zagadnień dotyczących oceny stylu kierowania.

Jak wynika z ryciny 1, zdecydowana większość dziewcząt nie ma możliwości decy-
dowania o doborze ćwiczeń do rozgrzewki: nigdy (34,88%) lub prawie nigdy (37,21%). 
Wśród chłopców również dominującą odpowiedzią jest kategoria prawie nigdy (28,57%), 
lecz całkowity brak możliwości doboru tego typu ćwiczeń ma zaledwie 5,19%. Kolejne 
wyniki świadczą o większej swobodzie w tym zakresie powierzonej siatkarzom. Często 
taką możliwość posiada 25,97% (dziewczęta tylko 6,98%), a zawsze 15,58% (dziewczęta 
0%). Większa możliwość doboru ćwiczeń wśród chłopców, a niewielka wśród dziewcząt, 
wskazuje, że wśród trenerów pracujących z kobietami dominuje autokratyczny styl kie-
rowania zespołem, zaś w pracy z mężczyznami jest to styl mieszany, z dużą domieszką 
demokratycznego (ryc. 1).

Rycina 1. Możliwość ingerencji zawodników w dobór ćwiczeń podczas rozgrzewki

Źródło: opracowanie własne.

x2 = 64,06 – istotność różnic na poziomie p<0,05.

Odwołując się do statystyki, można potwierdzić istotność różnic między porówny-
wanymi grupami w analizowanej kwestii na poziomie p<0,05.

W następnym zagadnieniu dotyczącym zasięgania przez trenera zdania odnośnie do 
składu personalnego drużyny można dostrzec kolejną prawidłowość (ryc. 2).

Znaczące są odpowiedzi zawodniczek świadczące o braku jakiejkolwiek możliwo-
ści w tej kwestii. Blisko połowa (48,84%) ankietowanych siatkarek nie ma jej nigdy, 
a 16,28% prawie nigdy. Czasami taką możliwość ma 25,58% badanych dziewcząt, zaś 
niewiele z nich ma ją często (4,65%) oraz zawsze (4,65%). Cztery kategorie odpowie-
dzi chłopców (często, czasami, prawie nigdy i nigdy) w zakresie poruszanego problemu 
klasyfikują się na podobnym poziomie (blisko 20%). Wyróżniającą odpowiedzią jest ta, 
w której ankietowani zawodnicy przyznali, że trener pyta ich o skład personalny drużyny 
zawsze (11,69%).
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Rycina 2. Możliwość ingerencji zawodników w skład personalny drużyny

Źródło: opracowanie własne

x2 = 36,92 – istotność różnic na poziomie p<0,05.

Można zatem zaobserwować autokratyczny styl kierowania zespołem dziewcząt, zaś 
w zespołach męskich panuje styl mieszany i nie można z niego wyodrębnić jednego czy-
stego bądź dominującego stylu.

Powyższe wyniki wskazują zatem na istnienie różnic pomiędzy badanymi popula-
cjami w kwestii możliwości ingerencji zawodników i zawodniczek w skład personalny 
drużyny, które potwierdza także zarejestrowana na poziomie p < 0,05 istotność staty-
styczna.

Kolejną poddaną analizie kwestią jest problem zabierania głosu przez drużynę  
w sprawach założeń taktycznych zespołu. Interpretacja tego zagadnienia pokazała znacz-
ne różnice pomiędzy obiema płciami.

Zdecydowana większość siatkarek stwierdza, że trener nie pyta ich o zdanie w tej 
sprawie nigdy (34,88%) lub prawie nigdy (27,91%). Gdy wśród dziewcząt są to najczę-
ściej udzielane odpowiedzi, to wśród chłopców sytuacja przedstawia się zupełnie od-
wrotnie.

Rycina 3. Możliwość ingerencji zawodników w założenia taktyczne drużyny

Źródło: opracowanie własne

x2 = 30,24 – istotność różnic na poziomie p < 0,05.
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15,58% zawodników twierdzi, że możliwości ingerencji w takie założenia nie ma 
nigdy, a 12,99% uważa, że nie ma ich prawie nigdy. To blisko dwukrotnie niższy wynik  
w porównaniu do zawodniczek. Zdecydowana większość zawodników uważa, że trener 
czasami radzi się w tej kwestii (33,77%) – to jest odpowiedź najbardziej zbliżona procen-
towo do odpowiedzi udzielonej przez zawodniczki (26%) (ryc. 3).

Blisko trzykrotną różnicę można dostrzec, obserwując odpowiedzi świadczące  
o swobodzie danej przez trenera siatkarzom. 22,08% respondentów uważa, że taką moż-
liwość ma często, a 15,58% twierdzi, że posiada ją zawsze. U dziewcząt procentowy roz-
kład wyników jest na poziomie ok. 7%, na każdą z dwóch powyższych kategorii. W ni-
niejszych odpowiedziach można dostrzec ponownie pewną prawidłowość. Zdecydowana 
większość ankietowanych siatkarek w przeciwieństwie do siatkarzy nie ma możliwości 
decyzyjnych odnośnie do założeń taktycznych. Zauważyć można zatem autokratyczny 
styl kierowania zespołami młodych kobiet, zaś w zespołach młodych mężczyzn panuje 
styl mieszany.

Odwołując się do statystyki, dodatkowo można potwierdzić istnienie różnic między 
porównywanymi grupami na poziomie istotności p<0,05.

Analizując zagadnienie dotyczące zmiany decyzji trenera pod wpływem sugestii dru-
żyny, można zaobserwować zbliżone wyniki w badanych grupach (nieistotne statystycz-
nie różnice na poziomie p<0,05). Zdecydowana większość chłopców (64,94%) i dziew-
cząt (67,44%) twierdzi, że trener nie zmienia wcześniej podjętych decyzji pod wpływem 
sugestii zawodnika. Przedstawiony wynik świadczyć może o konsekwencji trenera co 
do swoich zamierzeń i celów. Wyklucza to z pewnością demokratyczny styl kierowania 
(ryc. 4).

Rycina 4. Zmiana decyzji trenera pod wpływem sugestii zawodników

Źródło: opracowanie własne

x2 = 0,14 – różnice nieistotne statystycznie na poziomie p < 0,05.
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W kolejnym zagadnieniu dotyczącym kwestii określenia celów, jakim kieruje się 
szkoleniowiec w procesie treningowym, wyniki przedstawiają się następująco.

Według opinii zawodniczek, ich trenerowi bardziej zależy na wyniku, jaki ma osią-
gnąć zespół (61,22%). Jedynie 38,78% badanych dziewcząt twierdzi, że bardziej zależy 
mu na zawodniczkach. Wśród siatkarzy jest odwrotna tendencja. Większa część z nich 
uważa, że trenerowi bardziej zależy na nich samych (74,44%) (ryc. 5).

Rycina 5. Zorientowanie trenera na osobę i wynik

Źródło: opracowanie własne

x2 = 33,62 – istotność różnic na poziomie p < 0,05.

Potwierdzają to również wyniki analizy statystycznej, które pokazują statystyczną 
istotność różnic między badanymi populacjami na poziomie p<0,05.

Rycina 6. Ocena roli zawodnika w zespole

Źródło: opracowanie własne

x2 = 4,91 – różnice nieistotne statystycznie na poziomie p < 0,05
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Kolejny problem poruszony w badaniach dotyczył określenia roli badanych  
w zespole. Kwestia ta dotyka niezwykle istotnego zagadnienia w ocenie stylu kierowa-
nia zespołem. Zdecydowana większość badanych chłopców (74,07%) oraz dziewcząt 
(61,22%) czuje się w swoim zespole współtwórcą sukcesów sportowych (ryc. 6).

W wynikach nie ma znaczących różnic między obiema płciami, aczkolwiek siatka-
rze bardziej czują, że mają coś do powiedzenia w zespole, i tworzą go wraz z trenerem. 
Świadomość uczestniczenia i współtworzenia w drużynie zaprzecza jakoby zespół był 
kierowany stylem autokratycznym. Skłaniać to może do przypuszczeń, że jest to styl 
mieszany, z dużą tendencją do demokratycznego.

Odnosząc uzyskane wyniki do statystyki, potwierdzić można brak istnienia różnic 
statystycznie istotnych na poziomie p<0,05.

Dbanie trenera o dobry klimat w zespole jest jednym z ważniejszych standardów 
kompetencji trenerskich, szczególnie w pracy z grupami młodzieżowymi. Zagadnienie to 
stanowiło przedmiot kolejnej analizy (ryc. 7).

Rycina 7. Dbałość trenera o dobry klimat w zespole

Źródło: opracowanie własne

x2 = 35,52 – istotność różnic na poziomie p < 0,05.

W zdecydowanej większości siatkarze odpowiedzieli, że szkoleniowiec dba  
o właściwą atmosferę zawsze (66,23%). Blisko dwukrotnie mniej zawodniczek udzieliło 
identycznej odpowiedzi (32,56%). Tyle samo z nich odpowiedziało, że o dobry klimat 
trener troszczy się często (u chłopców zaś 24,68%), a według 20,93% siatkarek robi to 
tylko czasami (siatkarze 5,19%). Zdaniem 2,6% zawodników i 11,63% zawodniczek, 
trener prawie nigdy nie prowadzi zabiegów mających na celu poprawę nastrojów w dru-
żynie, zaś że nie robi tego nigdy, twierdzi 1,30% chłopców i 2,33% dziewcząt. Uzyskane 
wyniki mogą świadczyć o większej dbałości trenera o integrację w drużynie w zespołach 
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męskich, a także o nastroje w niej panujące (styl demokratyczny). Mniejsze zaangażowa-
nie trenera w taką działalność wśród żeńskich zespołów można tłumaczyć autokratycz-
nym stylem kierowania.

Potwierdzeniem różnic między badanymi populacjami jest także zarejestrowana na 
poziomie p < 0,05 istotność statystyczna obserwowanego zjawiska.

Kolejnym istotnym problemem w ocenie stylu kierowania zespołem sportowym, 
ujawniającym się w relacjach trener – zawodnik, jest język i ton, jakimi szkoleniowiec 
posługuje się na zajęciach treningowych.

Ponad jedna trzecia badanych (38,42% zawodników oraz 38,14% zawodniczek) 
ocenia język trenerski jako zrozumiały. 21,58% siatkarzy i nieco mniej, bo 18,56% siatka-
rek, uważa język szkoleniowca za przyjacielski. Za uprzejmy uznaje go 19,59% dziewcząt 
oraz 16,84% chłopców. Z kolei, według 13,16% zawodników i 9,28% zawodniczek, język 
trenera jest władczy, a 9,28% dziewcząt i 3,16% chłopców oceniają go jako pretensjonal-
ny. Kategorie określające język jako: nieuprzejmy, wyrzucający, niezrozumiały i aroganc-
ki, otrzymały do ok. 3% głosów (ryc. 8).

Rycina 8. Język i ton wypowiedzi trenera w opinii ankietowanych

Źródło: opracowanie własne

x2 = 7,49 – różnice nieistotne statystycznie na poziomie p < 0,05.

Zarejestrowane niewielkie różnice pomiędzy wynikami dziewcząt i chłopców (nie-
istotne statystycznie na poziomie p < 0,05) i duże ich rozproszenie nie dają możliwości 
wyznaczenia jednego czystego stylu kierowania zespołem, dlatego należy przypuszczać, 
że zarówno w zespołach męskich, jak i żeńskich, stosowany jest styl mieszany.
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Podsumowanie i wnioski

Uzyskane wyniki badań własnych pokazują, że występują pewne różnice w wyborze stylu 
kierowania zespołem przez trenera w zespołach żeńskich i męskich. Nie można jednak 
wyróżnić tylko jednego, czystego stylu kierowania, jakim trenerzy posługują się w pracy 
szkoleniowej. Wśród obu badanych grup w znacznym stopniu szkoleniowcy preferują 
kilka stylów kierowania, które stosują w zależności od potrzeb i sytuacji, dlatego z dużej 
części odpowiedzi można określić mieszany styl kierowania zespołem. Niemniej jednak 
zaobserwowano znaczące różnice świadczące o dominacji (preferencji) wśród trenerów 
stosowania określonego (im najbliższego) stylu kierowania.

W pracy z dziewczętami zauważyć można występowanie tendencji do stosowania 
przez trenerów autokratycznego stylu kierowania, bowiem większość udzielonych przez 
nie odpowiedzi świadczyła o tego typu zachowaniach szkoleniowca. Potwierdzeniu tej 
tezy służyć może także znikomy udział odpowiedzi dziewcząt świadczących o demokra-
tycznym stylu kierowania zespołem przez ich trenerów, czy też mieszanym z tendencją do 
demokratycznego. Co ciekawe, zupełnie odwrotna sytuacja wystąpiła w odpowiedziach 
badanych chłopców. Siatkarze wskazywali na czysty demokratyczny styl kierowania lub 
tendencję do jego stosowania. Najmniej odpowiedzi sugerowało tendencję do stylu au-
tokratycznego, czy na występowanie stylu autokratycznego w czystej postaci. Uogólnia-
jąc, można stwierdzić, że dziewczęta kierowane są najczęściej autokratycznym stylem, 
zaś młodzi mężczyźni stylem demokratycznym.

Wyraźne różnice w wynikach można zauważyć w odpowiedziach dotyczących za-
sięgania przez trenera zdania w sprawach doboru ćwiczeń podczas rozgrzewki, składu 
personalnego drużyny czy założeń taktycznych. Gdy wśród chłopców dominował styl 
mieszany oraz demokratyczny, to wśród badanych dziewcząt zdecydowanie był to styl 
autokratyczny. Podobnie wyglądało to w kwestii wyjaśniania przez szkoleniowca swoich 
decyzji czy dbania przez niego o dobry klimat w zespole. Z przedstawionych wyników 
można zatem stwierdzić, że styl kierowania zespołem przez trenera jest uzależniony od 
płci. By wyjaśnić, czym ten wybór jest zdeterminowany, należałoby odnieść się do cech 
osobowościowych siatkarek i siatkarzy.

Styl autokratyczny stosowany wśród zespołów żeńskich może być spowodowany 
przeświadczeniem, iż płeć kobiety charakteryzuje się uległością, głęboką potrzebą bycia 
zależną i chronioną. Z badań wielu autorów [Bączek, 2005; Kłodecka-Różalska, Kownac-
ka, 2004; Miętta-Mikołajewicz, 1996; Żukowska, Dąbrowska, 2003] wynika, że jest to 
tzw. kompleks Kopciuszka, który obecnie jest mocno zakorzeniony w postrzeganiu kobiet 
(również młodych dziewcząt) przez trenerów. Badacze dodają jeszcze, że styl autokra-
tyczny jest w przypadku kobiet (również w przypadku młodych zawodniczek) właściwy, 
gdyż w mniejszym stopniu niż mężczyźni (chłopcy) pragną one osiągnąć sukces sportowy. 
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Demokratyczny styl kierowania, który przeważał wśród chłopców, jest całkowicie uzasad-
niony. Opiera się on bowiem na informacji zwrotnej, której trener nie posiada przy au-
tokratycznym stylu kierowania. Należy dodać także, że motywacja i psychika mężczyzn 
(szczególnie młodych chłopców) są w większym stopniu nastawione na sukces. Tak więc 
siatkarze w mniejszym stopniu niż siatkarki odczuwają dążenie szkoleniowca do osiąga-
nia wysokiego (w miarę możliwości) wyniku sportowego i w większym stopniu rywalizują 
między sobą w procesie treningowym, dlatego też niepotrzebny jest tu dodatkowy bodziec  
w postaci autokratycznego stylu kierowania stosowanego przez trenera.

Kończąc, należy stwierdzić, że styl kierowania jest niewątpliwie jednym  
z ważniejszych determinantów sukcesu sportowego drużyny siatkarskiej. To sposób 
wpływania na zawodniczki i zawodników oraz kształtowania ich motywacji i osobowo-
ści. Smutne jest stosowanie sposobów kierowania drużyną, które nastawione są tylko  
i wyłącznie na osiąganie wysokich wyników – nie zawsze adekwatnych do możliwości 
graczy. Wynika to prawdopodobnie z tego, że pracy trenera nie można do końca ocenić. 
Błędem jest postrzeganie osoby szkoleniowca tylko i wyłącznie przez pryzmat uzyska-
nych wyników sportowych. Ten jednak niekorzystny czynnik często wpływa na wybór 
przez trenera preferowanego stylu kierowania.

Analiza wyników badań własnych pozwala na sformułowanie pięciu wniosków.
1. Kryterium płci jest istotnym czynnikiem w ocenie stylu kierowania zespołem przez 

trenera – szczególnie na etapie szkolenia: wstępnej specjalizacji i specjalistycznym. 
Ocena ta prawdopodobnie wynika z różnic fizycznych, fizjologicznych, a w szczegól-
ności psychologicznych pomiędzy młodymi kobietami i mężczyznami.

2. Wzajemne relacje trener-zawodnik, trener-zespół, przejawiające się w komunikacji  
i atmosferze panującej na treningach oraz w podejściu do rozwiązywania wewnętrz-
nych problemów zespołu, determinowane są stylem kierowania zespołem przez tre-
nera.

3. Model stylu kierowania młodzieżowym zespołem siatkarskim preferowany przez tre-
nera powinien uwzględniać oczekiwania oraz potrzeby zawodniczek i zawodników,  
a nie wyłącznie metody, formy i środki pozwalające uzyskiwać wysokie wyniki spor-
towe.

4. Rolą trenera w szkoleniu sportowym młodych siatkarek i siatkarzy jest nie tylko 
racjonalizacja decyzji kierowniczych, ale również dbałość o realizację kompetencji 
pedagogicznych, społecznych i etycznych.

5. Z przedstawionych poglądów wielu znanych teoretyków i praktyków sportu, jak 
również na podstawie wyników badań własnych, można stwierdzić, że najczęściej 
stosowanym stylem kierowania młodzieżowym zespołem siatkarskim jest styl mie-
szany z tendencją do demokratycznego w zespołach męskich i z tendencją do auto-
kratycznego w drużynach kobiecych.
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Sports Team Management Style as Applied by a Coach in the Eyes of 
Male and Female Volleyball Players Aged Sixteen to Eighteen

Summary
The objective of this study was an attempt at evaluating the management style applied to 
a sports team by its coach as perceived by sixteen to eighteen year old male and female 
volleyball players. The criterion of sex is a significant factor in assessing the management 
style for the sports team as chosen by the coach. The assessment is probably the result of 
physical, physiological, and psychological differences between young men and women. 
Mutual relations seen in communications as well as atmosphere present during training 
and in the approach to team problems is determined by management style. The manage-
ment style model should take into account the expectations of players, both male and 
female, not exclusively methods, forms, and means making possible good results. The 
role of the coach in the training process is not limited to rationalizing management deci-
sions, but also in care over the implementation of coaching competencies.
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