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STYLE KIEROWANIA TRENERÓW I INSTRUKTORÓW 
SPORTOWYCH

MANAGEMENT STYLES OF COACHES AND SPORTS 
INSTRUCTORS

Streszczenie: Opracowanie przedstawia wyniki badań, których celem była identyfikacja ro-
dzajów stylu kierowania charakteryzujących pracę trenerów i instruktorów funkcjonujących 
w różnych dyscyplinach sportu. Materiał badań stanowiła grupa 265 trenerów i instruktorów 
sportu. Metodą badawczą zastosowaną dla identyfikacji potencjalnych jak i rzeczywistych sty-
lów kierowania badanych szkoleniowców był tzw. kwestionariusz Reddina. W efekcie prze-
prowadzonych badań stwierdzono, że deklarowane przez trenerów style kierowania nie mają 
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wiele wspólnego ze stylami rzeczywistymi. Style bardziej efektywne widzi u siebie 83,14% ba-
danych, a mniej efektywne 16,86% badanych. W rzeczywistości style bardziej efektywne cha-
rakteryzuje zaledwie 45,95% badanych, a style mniej efektywne aż 54,05% badanych trenerów. 
Najczęściej deklarowanym stylem jest styl efektywny – Życzliwy Autokrata (102 odpowiedzi), 
a w rzeczywistości styl ten stwierdzono u 30 badanych, i to niekoniecznie u tych, którzy ten styl 
deklarowali. Duże rozbieżności zanotowano również w odniesieniu do innych stylów, w po-
dziale według płci, wieku czy posiadanej klasy trenerskiej, co wykazano w treści doniesienia. 
Niewielu więc trenerów i instruktorów sportu ma świadomość stylu kierowania, który repre-
zentuje, co może być istotnym czynnikiem obniżającym ich efektywność pracy.

Słowa kluczowe: styl kierowania, trener, efektywność kierowania, trening sportowy, kiero-
wanie w sporcie

Abstract: The aim of the studies was to identify the types of management styles that charac-
terizing the coaches and sport instructors acting in different sports disciplines. The research 
material was a group of 265 trainers and sport instructors. The research method used for 
identifying potential and actual management styles of studied trainers was the Reddin’s qu-
estionnaire. As a result, the study found that declared management styles of trainers do not 
have much in common with the actual styles. More efficient styles are thought to be used 
by 83.14% of respondents, and less effective are believed to be used by 16,86% of respon-
dents. In fact, only 45.95% of respondents are characterized by more efficient style, and up to 
54.05% by less effective styles. The most frequent declared style is the effective style – Bene-
volent Autocrat (102 responses). In fact, this style was found in 30 respondents and these are 
not necessarily those who declared this style. Large discrepancies were also recorded in rela-
tion to other styles, divided into gender, age, or possessed coaching rang as demonstrated in 
the content of report. Very few coaches and sport instructors are aware of the management 
styles their represent, so it could be an important factor in reducing their work efficiency.

Keywords: management style, coach, the effectiveness of leadership, sport training, mana-
gement in sport

Wstęp

Kierowanie w sporcie jest działaniem, którego podmiotem jest sportowiec, przed-
miotem zaś trener i rzeczy, którymi się posługuje. Zgodnie z poglądem Sienkiewicza1 
przyjmuje się, że kierowanie treningiem jest zawsze procesem, którego istotną cechą 
jest rozwiązywanie sytuacji decyzyjnych powstających podczas dokonywania świa-
domych wyborów celów i realizowania zadań wychowawczych, szkoleniowych i or-
ganizatorskich. Kierowanie jest więc działaniem celowym, polegającym zarówno na 
wywoływaniu zmian cech osobowych sportowca, jak i na przeciwdziałaniu zmianom 
niepożądanym. Kierownikiem tego procesu jest trener, którego powinny cechować: 
inteligencja, wiedza, doświadczenie, odpowiedzialność w  spełnianiu obowiązków, 

1  P. Sienkiewicz, Systemy kierowania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989, s. 75.
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umiejętność przystosowywania się do nowych sytuacji oraz zdolności organizacyjne. 
Dysponując wiedzą fachową odpowiada za przygotowanie sportowca do współza-
wodnictwa i doradza mu, jak osiągać cele podczas walki sportowej2.

1. Etapizacja procesu treningowego

Etapizacja procesu treningowego jest jednym z podstawowych pojęć teorii tre-
ningu sportowego. Charakteryzując poszczególne etapy procesu treningowego, au-
torzy wyróżniają pewne specyficzne cele, których osiągnięcie warunkuje przejście 
zawodnika z jednego etapu na drugi. Spośród wielu znanych z literatury klasyfikacji 
przyjęto tę, która mówi, że wieloletni proces treningowy składa się z  trzech pod-
stawowych etapów: wstępnego, podstawowego i specjalistycznego, nazywanego też 
etapem mistrzostwa sportowego.

 Koncepcja ta zawarta jest m.in. w pracach Naglaka3, a także Kosendiaka i Mi-
gasiewicza4 oraz Kosendiaka5. Różni się ona od wcześniejszych przede wszystkim 
tym, że o przejściu do kolejnego etapu nie decyduje wiek sportowca, ale realizacja 
konkretnych celów. Autorzy zwracają też uwagę, że w poszczególnych etapach tre-
ner podejmuje różne kierunki działania (tabela 1). Na etapie wstępnym trener jest 
przede wszystkim wychowawcą, następnie szkoleniowcem, a dopiero w trzeciej ko-
lejności organizatorem współzawodnictwa6.

Tabela 1. Charakterystyka etapów szkolenia – kierunki działania trenera
Table 1. Characteristics of the training stages – coach’s approach

Etapy szkolenia Zadania etapowe Kierunek działania

Wstępny

Wywołanie zainteresowania aktywnością 
fizyczną, stymulowanie przez wysiłek ukie-
runkowanego rozwoju fizycznego, wybór 
dyscypliny, doskonalenie cech istotnych.

1. Wychowanie
2. Trenowanie
3. Współzawodnictwo

Podstawowy
Ostateczny wybór dyscypliny, doskona-
lenie cech istotnych, kształcenie specja-
listyczne.

1. Trenowanie
2. Współzawodniczenie
3. Wychowanie

2  Z. Naglak, Metodyka trenowania sportowca, AWF, Wrocław 1999, s. 64.
3  Z. Naglak, Trening sportowy – teoria i  praktyka, PWN, Warszawa 1979; Z. Naglak, Społeczne 
i metodyczne aspekty sportu klasyfikowanego, „Studia i Monografie AWF we Wrocławiu” 1987, nr 16; 
Z. Naglak, Metodyka trenowania sportowca, AWF, Wrocław 1991; Z. Naglak, Zespołowa gra sportowa, 
AWF, Wrocław 1994; Z. Naglak, Metodyka trenowania sportowca, AWF, Wrocław 1999, s. 61.
4  J. Kosendiak, J. Migasiewicz, Indywidualizacja procesu treningu – zadania trenera, „Sport 
Wyczynowy” 1999, R. 37, nr 7-8, s. 28-32.
5  J. Kosendiak, Cele etapu wstępnego a współzawodnictwo w zespołowych grach sportowych, „Człowiek 
i Ruch” 2001, nr 1(3) supl. cz. 2, s. 89-91; J. Kosendiak, Cele i założenia treningu na etapie wstępnym 
a  jego realizacja, [w:] R. Strzelczyk, K. Karpowicz (red.), Etapizacja procesu szkolenia sportowego. 
Teoria i rzeczywistość, AWF, Poznań 2012, s. 57-73.
6  J. Kosendiak, Cele i założenia treningu na etapie wstępnym a jego realizacja…, s. 57-73.
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Specjalny 
(mistrzowski)

Maksymalizowanie poziomu cech istot-
nych, przekształcanie uzyskanego poten-
cjału na wynik na poziomie światowym.

1. Współzawodniczenie
2. Trenowanie
3. Wychowanie

Źródło: opracowanie własne, źródło inspiracji: Z. Naglak, Metodyka trenowania sportowca, 
AWF, Wrocław 1999, s. 61.

Na poszczególnych etapach szkolenia trener musi dysponować różnymi spraw-
nościami kierowniczymi, a także inny jest jego zakres kierowania. Jak twierdzi Na-
glak7, wyróżnia się trzy poziomy kierowania i odpowiadających im działań, które 
trener powinien opanować. 

Pierwszy poziom umiejętności kierowania można określić jako elementarny, 
na którym działania kierownicze wielokrotnie się powtarzają w  identycznych lub 
prawie niezmienionych warunkach. Są to rutynowe działania kierownicze zwią-
zane z organizacją treningu, wyznaczaniem zadań do wykonania, doborem środ-
ków, metod i form, manewrowaniem grupą sportowców itd. Sprawność działania 
w tym przypadku ogranicza się do stwierdzenia, że trener dobrze prowadzi trening. 
Powtarzalność sytuacji, operowanie ograniczonym i  powtarzającym się zasobem 
środków, metod i  form w  dobrze znanych, a  więc łatwych do rozpoznania sytu-
acjach ułatwia dojście do perfekcji. Trener osiąga rzemieślniczą sprawność, którą 
utożsamia ze zdolnościami kierowniczymi. Po pewnym czasie można wykonywać 
elementarne obowiązki kierownicze bez namysłu. Problem polega na tym, że zbyt 
wielu trenerów poziom elementarny utożsamia z  kierowaniem twórczym. Takie 
podejście hamuje osiągnięcie rzeczywistych zdolności kierowniczych. Elementarny 
sposób kierowania treningiem jest typowy dla wstępnego etapu szkolenia. 

Na drugim poziomie umiejętności kierowniczych trener napotyka sytuacje tre-
ningowe mało powtarzalne, dotyczące przeważnie rozwiązań indywidualnych. Jest to 
typowe twórcze kierowanie procesem treningowym, w  którym podstawową formą 
współpracy ze sportowcem jest indywidualizacja działań. Większość trenerów akcep-
tuje pogląd, że każdy sportowiec posiada odrębności organizmu, które nie stanowią 
przeszkody w osiąganiu poziomu mistrzostwa sportowego. Potwierdzeniem tych są-
dów są znane w praktyce przypadki, np. gdy bardzo różniący się od siebie sportowcy 
osiągają podobne mistrzowskie rezultaty. W  szkoleniu sportowców niezbędne jest 
więc opanowanie umiejętności kierowniczych w sytuacjach nietypowych, mało po-
wtarzalnych. Są to stwierdzenia oczywiste, jednak doświadczenie uczy, jak odległa jest 
od tej zasady praktyka. W większości dyscyplin sportu, zwłaszcza tych o charakterze 
zespołowym, nie opiera się kierowania na dobrze poznanych możliwościach sportow-
ca i nie indywidualizuje programu szkolenia. Z tego powodu jest on mało przydatny 
dla rozwoju kariery zawodniczej. W zindywidualizowanych działaniach wymagana 
jest elastyczność w postępowaniu; rzemieślnicze umiejętności kierowania treningiem 
sportowca nie wystarczają. Błędy popełniane na poziomie działań zindywidualizowa-

7  Z. Naglak, Metodyka trenowania sportowca…, s. 61.
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nych są zawsze mniej szkodliwe dla sportowca, stąd opanowanie przez trenera tego 
typu umiejętności kierowniczych jest konieczne. Indywidualizacja w kierowaniu tre-
ningiem sportowca występuje od etapu podstawowego szkolenia. 

Trzeci poziom umiejętności kierowniczych pojawia się na etapie treningu spe-
cjalistycznego, w którym trener jest zmuszony do specyficznych działań. Wyjątko-
wość może też wynikać z osobowości sportowca, jego uzdolnień, celów, które nale-
ży osiągnąć, lub warunków zewnętrznych (inna strefa czasu, klimatyczna itd.). Brak 
wzorców w postępowaniu musi być zastąpiony działaniem twórczym, nastawionym 
ofensywnie. Kierowanie szkoleniem całkowicie nietypowym jest najważniejszym 
sprawdzianem kwalifikacji kierowniczych trenera8 (rys. 1).

Rysunek 1. Sprawności kierownicze i zakres kierowania trenera na różnych etapach treningu
Figure 1. The coach management performance and range at various stages of training

Źródło: Z. Naglak, Metodyka trenowania sportowca, AWF, Wrocław 1999, s. 65.

8  Ibidem, s. 65.
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2. Style kierowania

Styl kierowania to utrwalony sposób pełnienia funkcji kierowniczej9. Styl kiero-
wania można zdefiniować jako względnie trwały i powtarzalny sposób, w jaki prze-
łożony oddziałuje na podwładnych w celu pobudzenia i koordynacji ich działania 
w zespole, a przez to – osiągania celów stojących przed organizacją. Potencjalny styl 
kierowania to indywidualny pogląd kierującego dotyczący tego, jakimi metodami 
powinien on oddziaływać na podwładnych. Rzeczywisty styl kierowania to styl po-
tencjalny, który został skorygowany pod wpływem aktualnych celów postawionych 
przed kierownikiem oraz warunków, w których trzeba je będzie realizować10. Kiero-
wanie treningiem charakteryzuje również styl przyjęty w bezpośrednich kontaktach 
trenera ze sportowcem. Styl kierowania jest sposobem oddziaływania trenera na 
sportowca w celu skłonienia go do wypełniania wyznaczonej roli. Kierowanie jest 
bardziej lub mniej dostosowane do osobowości trenera, sportowca oraz okoliczno-
ści, w których zadania treningowe są realizowane. 

W  rozważaniach na temat funkcji kierowniczych i  sposobów ich realizowania 
wskazuje się, że kierownicy mogą przekraczać swoje uprawnienia poza prawomocne 
granice działań dla danego stanowiska. Następuje wówczas tzw. nadużycie władzy. To 
właśnie cechy osobowości leżą u podstaw tych wykroczeń. Cechy osobowości prowa-
dzą do nadużyć władzy legalnej, szczególnie gdy działania trudno jest kontrolować11. 
Styl kierowania można jednak świadomie zmieniać, dostosowując go do sytuacji. Osoba 
kierująca powinna mieć zatem świadomość preferowanego przez siebie stylu kierowa-
nia po to, aby ten styl zmieniać stosownie do okoliczności w ten sposób, aby efektywnie 
móc kierować. Ta samoświadomość może być więc podstawą samodoskonalenia. Każ-
da osoba kierująca, a więc i trenerzy sportowi, powinni zidentyfikować swój potencjalny 
styl kierowania (wynikający z osobowości), a następnie dążyć do przyjęcia korzystnego, 
z punktu widzenia realizacji celów, stylu kierowania. Należałoby zatem te style zdefinio-
wać. Jak pisze Wawrzyniak12: „Z koncepcji poświęconych stylom kierowania na szcze-
gólne wyeksponowanie zasługują dwie: siatki kierowniczej oraz J.W. Reddina. Autora-
mi siatki kierowniczej są R.R. Blacke i J.S. Mouton, którzy opierając się na badaniach 
znanego socjologa amerykańskiego R. Likerta, wyodrębnili dwa podstawowe czynniki 
decydujące o stylu kierowania: koncentrowanie się na zadowoleniu podwładnych oraz 
na wydajności”. J.W. Reddin stwierdził, że kryteria te są niewystarczające i dodał jeszcze 
jeden wymiar, a mianowicie efektywność kierowania13. Z siatki kierowniczej wynikają 
4 główne style kierowania: separujący się (niski poziom nastawienia na zadania i niski 

9  B. Wawrzyniak, Szkoła zarządzania, PWE, Warszawa 1987, s. 80.
10  http://mfiles.pl/pl/index.php/Styl_kierowania. 
11  G. Łasiński, M. Fąfara, Style kierowania w sporcie, „Trening” 1995, nr 3, s. 49-50.
12  B. Wawrzyniak, Szkoła zarządzania…, s. 81.
13  Ibidem, s. 82.



Style kierowania trenerów i instruktorów sportowych
199

poziom nastawienia na zadowolenie podwładnych), poświęcający się (wysoki poziom 
nastawienia na zadania i niski poziom nastawienia na zadowolenie podwładnych), to-
warzyski (niski poziom nastawienia na zadania i wysoki poziom nastawienia na zado-
wolenie podwładnych) i zintegrowany (wysoki poziom nastawienia na zadania i wysoki 
poziom nastawienia na zadowolenie podwładnych). 

Reddin, rozwijając tę koncepcję, wyróżnił mało efektywną wersję stylu separu-
jącego – Dezerter i bardziej efektywną jego odmianą – Biurokrata. Podobnie Au-
tokrata to mniej efektywna wersja stylu poświęcającego się, a Życzliwy Autokrata 
wersja bardziej efektywna tego samego stylu. Misjonarz jest mniej, a Rozwojowiec 
bardziej efektywną odmianą stylu towarzyskiego i analogicznie Kompromista jest 
mniej, a Administrator bardziej efektywną odmianą stylu zintegrowanego. Tłuma-
czenia nazw stylów kierowania pochodzą z pracy Wawrzyniaka14. W nowszych pra-
cach Reddina15 pojawiają się inne określenia (być może wynikające z nowego tłu-
maczenia). Np. Administrator nazwany jest Dyrektorem, a Dezerter – Olewaczem. 

W dalszej części pracy autorzy posługiwać się będą terminologią według Waw-
rzyniaka16. Tam można również znaleźć szczegółowe charakterystyki poszczegól-
nych stylów kierowania. Należy zauważyć, że przypisanie danej osobie konkretnego 
stylu kierowania nie może być równoznaczne z oceną tej osoby jako osoby kierują-
cej. Różne style mogą się zatem nadawać do pełnienia różnych ról kierowniczych, 
co jest szczególnie istotne w sporcie. Biorąc pod uwagę, że w etapie wstępnym tre-
ner pełni przede wszystkim rolę wychowawcy, wydaje się, ze w tym etapie powinni 
funkcjonować trenerzy nastawieni raczej na podopiecznego, a nie na zadania (wy-
niki sportowe). Z kolei na etapie specjalnym sytuacja powinna być raczej odwrotna. 
Na marginesie należy zauważyć, że awans zawodowy trenera nie powinien raczej 
polegać na przechodzeniu z etapu na etap treningowy, a na doskonaleniu się w pra-
cy na danym etapie. Znakomity trener dzieci i młodzieży, nastawiony na wychowa-
nie swoich podopiecznych do sportu i przez sport, może zupełnie sobie nie pora-
dzić w kierowaniu procesem treningowym sportowców dorosłych, gdzie jedynym 
kryterium efektywności jest wynik sportowy na możliwie najwyższym poziomie, 
co wymaga raczej nastawienie na zadania, a więc zupełnie innego stylu kierowania.

3. Cel pracy, pytania badawcze, materiał i metody badawcze
 
Styl kierowania może decydować o efektywności pracy trenera. Jeszcze bardziej na 

efekty pracy może wpłynąć świadomość reprezentowanego przez siebie stylu kierowa-
nia. Trener, który zdaje sobie sprawę z wad i zalet poszczególnych stylów kierowania, 
mając świadomość własnych skłonności do przyjęcia konkretnego stylu, może tak stero-

14  Ibidem, s. 83.
15  B. Reddin, Testy dla menedżerów stawiających na efektywność, Alma-Pres, Warszawa 2005.
16  B. Wawrzyniak, Szkoła zarządzania…, s. 83.
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wać własnym postępowaniem, aby minimalizować wady i wzmacniać zalety stylu, który 
reprezentuje. Świadomość ta może usprawnić działania kierownicze trenera.

Celem pracy była identyfikacja rodzajów stylu kierowania charakteryzujących 
pracę trenerów i instruktorów funkcjonujących w różnych dyscyplinach sportu.

Aby cel pracy osiągnąć, sformułowano następujące pytania badawcze:
1. Jakie style kierowania deklarują badani trenerzy i instruktorzy sportowi?
2. Jakie style kierowania reprezentują rzeczywiście (w świetle kwestionariusza 

Reddina) badani trenerzy?
3. Czy styl kierowania związany jest z wiekiem (stażem zawodowym) trenera?
4. Czy styl kierowania zależy od płci trenera?
Metodą badawczą zastosowaną dla identyfikacji potencjalnych i  rzeczywistych 

stylów kierowania badanych szkoleniowców był tzw. kwestionariusz Reddina zmiesz-
czony wraz kluczem interpretacji wyników w pracy Wawrzyniaka17. Dodatkowo badani 
wypełniali kwestionariusz autorstwa M. i J. Kosendiaków, w którym przekazywali infor-
macje na temat płci, wieku, dyscypliny sportu, stażu zawodowego, poziomu wykształce-
nia, posiadania innych zawodów itd. Badani deklarowali również, jaki styl reprezentują 
(przed wykonaniem testu)18, ustosunkowywali się też do wyników testu. Wielu z nich 
nie zgadzało się z wynikiem. Wiele osób deklarowało, że po wykonaniu testu zweryfiko-
wało myślenie o sobie jako o trenerze reprezentującym określony styl kierowania.

Materiał badań stanowiła grupa 265 trenerów i instruktorów sportu biorących 
udział w różnego rodzaju kursach doskonalących zawodowo organizowanych przez 
Dolnośląską Federację Sportu i  Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocła-
wiu w latach 2006–2011. W ramach tych kursów badani uczestniczyli w zajęciach 
z zakresu teorii organizacji i zarządzania, gdzie zapoznawali się szczegółowo z za-
gadnieniami związanymi ze stylami kierowania. W  badaniach uczestniczyło 227 
mężczyzn i 36 kobiet. Dwie osoby nie podały swojej płci. Zdecydowaną większość 
stanowili młodzi trenerzy (136 osób w wieku do lat 30), 66 badanych liczyło 30–40 
lat życia, a 57 osób przekroczyło wiek 40 lat. 6 badanych nie podało swojego wieku.

4. Wyniki badań i ich analiza

Przystępując do prezentacji wyników, należy od razy zauważyć wielką rozbież-
ność pomiędzy deklaracjami badanych a wynikami badań. W efekcie przeprowa-
dzonych badań stwierdzono, że deklarowane przez trenerów style kierowania nie 
mają wiele wspólnego ze stylami rzeczywistymi.

17  Ibidem, s. 184-192.
18  Test wykonywano jako podsumowania zajęć na kursie doskonalenia zawodowego i  badani byli 
zapoznani zarówno z  klasyfikacją stylów kierowania, jak również z  dokładnymi charakterystykami 
poszczególnych stylów.
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Tabela 2. Wyniki badań – style kierowania deklarowane i rzeczywiste wynikające z badań 
(uwzględniono 259 osób, bo tylko tyle zadeklarowało swój styl kierowania przed badaniami)
Table 2. The study results: the declared and actual management styles resulting from the 
study (Results include 259 people, because only they declared his or her management style 
before the study)

Deklarowany Wynikający z badań 

Style  
efektywne

Biurokrata 13 21
Rozwojowiec 67 54
Administrator 35 14
Życzliwy autokrata 102 30
łącznie 217 (83,14%) 119 (45,95%)

Style 
nieefektywne

Dezerter 0 27
Misjonarz 16 47
Kompromista 21 28
Autokrata 7 38
łącznie 44 (16,86%) 140 (54,05%)

Źródło: opracowanie własne.

Style bardziej efektywne widzi u  siebie 83,14% badanych, a mniej efektywne 
16,86% badanych. W rzeczywistości style bardziej efektywne charakteryzuje zaled-
wie 45,95% badanych, a style mniej efektywne aż 54,05 % badanych trenerów (patrz 
tab. 2.) Najczęściej deklarowanym stylem jest styl efektywny – Życzliwy Autokrata 
(102 odpowiedzi), a w rzeczywistości styl ten stwierdzono u 30 badanych i to nieko-
niecznie u tych, którzy ten styl deklarowali. Nikt nie deklarował, że jest Dezerterem, 
a testy ujawniły, że aż 27 osób badanych posiada skłonności do tego stylu kierowa-
nia. Stosunkowo najmniejsze różnice liczbowe dotyczą Rozwojowca, który to styl 
deklaruje 67 badanych, a stwierdzony został u 54 osób. Z badań wynika również, że 
(pomijając Dezeterów i Biurokratów, którzy nie nastawiają się ani na zadania, ani na 
podwładnych, a jest ich w sumie 48) 101 osób (Rozwojowcy i Misjonarze) nastawia 
się na dobro swoich podwładnych (zawodników), 68 osób nastawia się na zadania 
(Życzliwi autokraci i Autokraci), a 42 osoby na zadania i na zawodników (Admi-
nistratorzy i Kompromiści). Można z duża ostrożnością stwierdzić, że 48 nie ma 
predyspozycji do pracy trenerskiej (względnie czeka ich dużo pracy w zakresie sa-
modoskonalenia w tym zawodzie), 101 osób ma predyspozycje do pracy z młodzie-
żą, 68 osób predestynowanych jest do pracy ze sportowcami dorosłymi, a 42 osoby 
teoretycznie mogłyby podołać zadaniom na każdym etapie procesu treningowego.
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Tabela 3. Wyniki badań – style kierowania – podział ze względu na płeć (uwzględniono 
łącznie 263 osoby, które podały swoją płeć)
Table 3. The study results – management styles – breakdown by sex (results include 263 
people, who reported his or her sex)

Mężczyźni Kobiety 

Style  
efektywne

Biurokrata 18 3
Rozwojowiec 47 7
Administrator 12 2
Życzliwy autokrata 27 7
łącznie 104 (45,8%) 19 (52,7%)

Style 
nieefektywne

Dezerter 27 0
Misjonarz 38 9
Kompromista 24 4
Autokrata 34 4
łącznie 123 (54,2%) 17 (47,3%)

Źródło: opracowanie własne.

Duże rozbieżności zanotowano również w odniesieniu do płci badanych trenerów. 
Wprawdzie liczebność w ramach płci jest mocno zróżnicowana (227 mężczyzn i 36 ko-
biet), to jednak u kobiet minimalnie przeważają style bardziej efektywne i nastawione na 
podwładnych, a u mężczyzn style mniej efektywne (tab. 3). Zastanawiające jest, że żadna 
z badanych kobiet nie została sklasyfikowana jako Dezerter, a dotyczy to aż 27 męż-
czyzn. Także wśród Biurokratów mamy 18 mężczyzn i 3 kobiety, a oba te style zaliczyć 
można raczej do stylów niepożądanych w zawodzie trenera, o czym wspomniano wyżej.

Rysunek 2. Wyniki badań – style kierowania – rozkład procentowy ze względu na wiek tre-
nera (seria 1 – wiek do 30 lat, serie 2 – wiek 30–40 lat, serie 3 wiek ponad 40 lat
Figure 2. The study results – management styles – the percentage due to the coach age (series 
1 – up to 30 years of age, series 2 – 30–40 years of age, and series 3 – over 40 years of age)

Źródło: opracowanie własne.
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Jeśli chodzi o wiek badanych, to wyniki są również zróżnicowane (rys. 2). W gru-
pie trenerów najmłodszych (do lat 30) stwierdzono największą grupę Dezerterów (aż 
15 osób)l a najbardziej popularne style to: Rozwojowiec, Autokrata i Misjonarz, a więc 
przewaga stylów skierowanych na dobro zawodnika. Wśród średniej grupy wiekowej 
(30–40 lat) rozkład liczbowy jest w miarę równorzędny, natomiast w grupie najstar-
szej znów przeważają osoby nastawione na zawodnika (Rozwojowiec i Misjonarz).

Podsumowanie

Ze względu na fakt, że różne style kierowania mogą stać się skuteczne na róż-
nych etapach treningu sportowego zaobserwowane różnice ze względu na nastawie-
nie na zadania lub na podwładnych mogą nie mieć znaczenia. Trenerzy nastawieni 
na zawodnika powinni skupić się na pracy z dziećmi i młodzieżą, trenerzy nastawie-
ni na zadania powinni dążyć do tego, aby pracować ze sportowcami dorosłymi. Jak 
wspomniano, świadomość własnego stylu kierowania może pomóc zainteresowa-
nym o odpowiednim dla nich usytuowaniu się w zawodzie. Niepokojące jest jednak 
to, że większość badanych reprezentuje style nieefektywne. Być może osoby te nie 
rozumieją istoty zawodu instruktora i trenera sportowego. Być może czeka je długi 
proces samodoskonalenia się w zawodzie. Niepokojący jest też obraz świadomo-
ści trenerów co do własnego stylu kierowania. Wyniki badań mocno różniły się 
od wartości deklarowanych. Być może warto w  sposób ciągły uzupełniać wiedzę 
trenerów z zakresu podstawowych zagadnień organizacji i zarządzania i w systemie 
kształcenia trenerów nie poprzestawać wyłącznie na wiedzy metodycznej i biolo-
gicznej. Z przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące wnioski:

1. Badani trenerzy deklarują w  olbrzymiej większości, że reprezentują bar-
dziej efektywne style kierowania. 

2. Z  przeprowadzonych badań wynika, iż większość badanych reprezentuje 
style nieefektywne, z czego 18,5% style, które w zasadzie powinny eliminować z za-
wodu trenera sportowego. 

3. W  poszczególnych grupach wiekowych rozkład preferencji stylów kiero-
wania jest podobny, chociaż w grupie najmłodszej jest najwięcej osób reprezentują-
cych style nieefektywne, być może osoby te są jeszcze w fazie zastanawiania się nad 
sensem wykonywania zawodu trenera.

4. Kobiety preferują style bardziej efektywne, nastawione na zawodnika, 
a mężczyźni style mniej efektywne, chociaż różnice są niewielkie.
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