Fişă de lucru
Chestionar de identificare a stilului decizional
Instrucţiuni: Mai jos sunt date descrieri ale unor modalităţi în care oamenii iau în general decizii. Citiţi
fiecare descriere în parte şi încercuiţi acea afirmaţie care corespunde felului în care dumneavoastră luaţi
decizii în general.
1. Când iau decizii tind să mă bazez pe intuiţia mea.
2. De obicei nu iau decizii importante fără să mă consult cu alţi oameni.
3. Când iau o decizie este mai important să simt că decizia este corectă.
4. Înainte de a lua decizii verific de mai multe ori sursele de informaţie pe care mă bazez.
5. Ţin cont de sfaturile altor oameni atunci când iau decizii importante.
6. Amân luarea deciziilor pentru că mă nelinişteşte să mă tot gândesc la ele.
7. Iau decizii într-un mod logic şi sistematic.
8. Când iau decizii fac ce mi se pare potrivit pe moment.
9. De obicei iau decizii foarte rapid.
10. Prefer să fiu ghidat de altcineva când trebuie să iau o decizie importantă.
11. Am nevoie de o perioadă mare de gândire atunci când iau o decizie.
12. Când iau o decizie am încredere în sentimentele şi reacţiile mele
13. Opţiunile pe care le iau în considerare atunci când decid sunt ghidate de scopurile mele.
14. Iau decizii numai sub presiunea timpului.
15. Adesea iau decizii în mod impulsiv.
16. Când iau decizii mă bazez pe instinct.
17. Amân să iau decizii cât de mult pot.
18. Iau rapid decizii.
19. Dacă am sprijinul altora mi-e mai uşor să iau decizii.
20. În general analizez care sunt dovezile pro şi contra când iau o decizie.

stilul decizional

itemii corespunzători stilului

raţional

4, 7, 13, 20

dependent

2, 5, 10, 19

evitant

6, 11, 14, 17

intuitiv

1, 3, 12, 16

spontan

8, 9, 15, 18

Pentru identificarea stilului decizional predominant însumati itemii încercuiţi dintre cei corespunzători
fiecărui stil în parte. Stilul predominant este cel care obţine scorul cel mai mare.
Stilul
decizional
raţional

Caracteristici
•
•

dependent

•

evitant

•

intuitiv

•

spontan

•
•

utilizează o abordare logică şi organizată în luarea
de decizii;
elaborează planuri minuţioase pentru punerea în
practică a deciziei luate;
se bazează preponderent pe sfaturile, sprijinul şi
îndrumarea din partea altora în luarea de decizii;
consideră că ajutorul celor apropiaţi este
indispensabil atunci când cântăresc şi aleg
alternative
amână şi/sau evită luarea unei decizii

Exemplu
“Am luat decizia după ce am
cântărit bine toate alternativele.”

“Ceilalţi ştiu cel mai bine ce e
potrivit pentru mine.”

“Acum nu e momentul potrivit
să iau această decizie.”
se centrează pe intuiţii şi impresii în luarea unei “Am făcut aşa pentru că am
simţit eu că e mai bine.”
decizii;
nu caută dovezi pentru argumentarea unei decizii;
iau decizii sub impulsul momentului, rapid şi fără “Am luat decizia rapid şi fără să
mă gândesc prea mult.”
prea multe deliberări.

