
Style decyzyjne - różnice indywidualne 
 

 

 

Wyróżnia się cztery odmienne sposoby indywidualnego podejmowania decyzji. Podstawą jest 

stwierdzenie, że ludzie różnią się pod dwoma względami. Pierwszy to sposób myślenia. Niektórzy są 

logiczni i racjonalni. Niektórzy zaś intuicyjni i twórczy. Drugi wzgląd dotyczy tolerowania 

wieloznaczności przez daną osobę. Niektórzy odczuwają silną potrzebę minimalizowania 

niejednoznaczności informacji, inni potrafią jednocześnie przetwarzać wiele myśli. Kiedy naniesie się 

te dwa wymiary na wykres otrzymujemy cztery style podejmowania decyzji: 

 dyrektywny 

 analityczny 

 koncepcyjny 

 behawiorystyczny 

 

 Ludzie o dyrektywnym stylu podejmowania decyzji cechują się niską tolerancją wobec 

niejednoznaczności i dążą do racjonalności; są sprawni i logiczni. Jednakże troska o sprawność 

prowadzi do podejmowania decyzji przy dysponowaniu minimalną ilością informacji i do oceniania 

niewielu możliwości. Ludzie typu dyrektywnego szybko podejmują decyzję i skupiają uwagę na 

najbliższej przyszłości. 

 

 Ludzie typu analitycznego cechują się znacznie większą tolerancją wobec niejednoznaczności 

niż decydenci typu dyrektywnego. Pragną większej ilości informacji i rozważają większą liczbę 

możliwości niż ci ostatni. Kierowników analitycznych najtrafniej można określić jako decydentów 

rozważnych, umiejących sobie radzić z nowymi sytuacjami albo się do nich dostosowywać. 

 

 Osoby o stylu koncepcyjnym mają bardzo szerokie spojrzenie i rozważają wiele możliwości. 

Skupiają uwagę na długich okresach i potrafią wyszukiwać twórcze rozwiązania problemów. 

 

 Ludzie o stylu behawiorystycznym to decydenci, którzy potrafią współpracować z innymi. 

Troszczą się o osiągnięcia kolegów i podwładnych. Chętnie przyjmują propozycje innych i korzystają 

z narad do komunikowania się. Takie osoby unikają konfliktów i pragną akceptacji. 
 

 

Zdefiniowaniu własnego stylu podejmowania decyzji służy poniższy kwestionariusz. 
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Kwestionariusz stylów podejmowania decyzji przez młodzież

 

 

Instrukcja 
1. Kwestionariusz dotyczy sytuacji związanych z Twoją przyszłą pracą. Zawiera opisy typowych 

decyzji podejmowanych w środowisku zawodowym 

2. Poszczególnym twierdzeniom kwestionariusza przypisz odpowiednie liczby (rangi): 

8 – kiedy dane twierdzenie opisuje Cię najlepiej 

4 – kiedy dane twierdzenie opisuje Cię w średnim stopniu 

2 – kiedy dane twierdzenie opisuje Cię w niewielkim stopniu 

1 – kiedy dane twierdzenie w ogóle Cię nie opisuje  

 

3. Wpisz rangi w kratki obok twierdzeń 

4. Rangi przypisane danej grupie twierdzeń nie mogą się powtarzać np. w grupie 1 może pojawić 

się następująca konfiguracja rang: 8 1 4 2 

5. Przypisując rangi pomyśl jak w rzeczywistości zachowałbyś się w podobnej sytuacji 

6. Wpisz pierwszą odpowiedź, która przychodzi Ci na myśl 

7. Nie ma ograniczeń czasowych przy wypełnianiu tego Kwestionariusza, nie ma tutaj również 

dobrych lub złych odpowiedzi. Możesz także zmienić wcześniej przypisane rangi 

8. Postaraj się odpowiadać biorąc pod uwagę Twoje preferencje a nie to, co sądzisz, że jest 

właściwym zachowaniem dla danej sytuacji 

 

 
   1  2  3  4 

1. Moim 

najważniejszym 

celem 

zawodowym jest: 

uzyskanie pozycji 

i statusu 

 bycie najlepszym 

w swoim fachu 

 zdobycie wiedzy 

dotyczącej mojej 

pracy 

 bezpieczna 

praca 

 

2. Chciałbym 

wykonywać pracę: 

techniczną i jasno 

zdefiniowaną 

 zróżnicowaną  dającą mi 

niezależność 

 w kontakcie 

z ludźmi 

 

3. Spodziewam się, 

że w przyszłości 

moi podwładni 

będą: 

wydajni   wysoko 

kwalifikowani 

 zaangażowani 

i odpowiedzialni 

 podatni na 

sugestie 

i rady 

 

4. W mojej przyszłej 

pracy będę szukać: 

praktycznych 

rezultatów 

 najlepszych 

rozwiązań 

 nowych 

pomysłów i idei 

 dobrych 

warunków 

 

5. Najlepiej 

porozumiewam się 

z innymi: 

w kontaktach 

bezpośrednich – 

„twarzą w twarz” 

 na piśmie  poprzez 

dyskusję 

 w czasie 

formalnych 

zebrań 

i spotkań 

 

6. Kiedy coś planuję 

zwracam uwagę 

na: 

bieżące problemy  realizację 

konkretnego celu 

 realizację 

marzeń 

 dobro 

otaczających 

mnie ludzi 

 

7. Kiedy stoję przed 

jakimś 

problemem: 

opieram się na 

sprawdzonych 

rozwiązaniach 

 najpierw uważnie 

go analizuję 

 szukam 

twórczych 

rozwiązań 

 w wyborze 

rozwiązania 

zdaję się na 

przeczucia 

 

8. Gdy korzystam z  

informacji wolę 

kiedy: 

 

 

 

dotyczą one 

konkretów 

 są kompletne 

i dokładne 

 dają mi  

możliwość 

wyboru wielu 

opcji 

 ich liczba jest 

ograniczona 

a znaczenie 

zrozumiałe 

 

                                                 

 Inspiracją do stworzenia niniejszego kwestionariusza był Decision Style Inventory III, W.: .J. Rowe,.J. D.  Boulgarides,  

Managerial Decision Making, Prentice Hall, 1994 
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9. Kiedy nie jestem 

pewien co robić: 

podejmuję decyzję 

intuicyjnie 

 poszukuję faktów  poszukuję 

kompromisu 

 czekam, 

zanim 

podejmę 

decyzję 

 

10. Kiedy to tylko 

możliwe unikam: 

długich dyskusji  niezakończonej 

pracy 

 posługiwania się 

liczbami 

i dokumentami 

 konfliktów 

z innymi 

ludźmi 

 

11. Szczególnie 

dobrze sobie radzę 

z: 

zapamiętywaniem 

faktów i dat 

 rozwiązywaniem 

trudnych 

problemów 

 dostrzeganiem 

wielu 

możliwości 

 kontaktami 

z innymi 

ludźmi 

 

12. Kiedy wykonuję 

terminową pracę: 

decyduję się 

i działam szybko 

 działam planowo 

i zaczynam od 

rzeczy 

najważniejszych 

 nie poddaję się 

presji czasu 

 poszukuję 

porady 

i wsparcia 

 

13. W sytuacjach 

towarzyskich: 

rozmawiam 

z innymi 

 analizuję to 

o czym inni mówią 

 obserwuję to co 

się dzieje wokół 

mnie 

 przysłuchuję 

się 

rozmowom 

 

14. Dobrze 

zapamiętuję: 

imiona ludzi  miejsca  twarze ludzkie  osobowości  

15. Dzięki pracy będę 

mógł: 

wpływać na ludzi  stawiać czoła 

wyzwaniom 

 realizować moje 

własne cele 

 zdobyć 

akceptację 

grupy ludzi 

 

16. Dobrze mi się 

współpracuje 

z ludźmi, którzy: 

są energiczni 

i ambitni 

 mają zaufanie do 

siebie 

 mają „otwarty 

umysł” 

 są uprzejmi 

i budzą 

zaufanie 

 

17. Kiedy jestem 

w stresie: 

zaczynam się bać  koncentruję się na 

problemie 

 czuję 

sfrustrowany 

i zawiedziony 

 zapominam 

o wielu 

rzeczach 

 

18. Inni spostrzegają 

mnie jako osobę: 

agresywną  zdyscyplinowaną  twórczą  pomocną  

19. Moje typowe 

decyzje: 

są realistyczne  

i nie są oparte na 

opiniach innych 

osób 

 są systematyczne 

i osadzone w teorii 

 dają różne 

możliwości 

realizacji 

 biorą pod 

uwagę 

potrzeby 

innych 

 

20. Nie lubię: tracić na czymś 

kontroli 

 nudnej pracy  postępowania 

zgodnie 

określonymi 

z góry regułami 

 braku  

ludzkiej 

akceptacji  

 

Suma          
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Obliczanie wyników: 
 

 

1. Dodaj punkty oddzielnie dla każdej kolumny.  

2. Dodaj do siebie wyniki wszystkich czterech kolumn. Ich suma powinna się równać 300. Jeśli jest inna sprawdź 

jeszcze raz prawidłowość przyporządkowania rang. 

3. Wpisz swoje wyniki w siatkę stylów decyzyjnych 

 

  Wysoka 
T 

o 

l 

e 

r 

a 

n        Analityczny (2)       Koncepcyjny(3) 

c 

j 

a 

 

 

w 

i 

e 

l 

o 

z        Dyrektywny (1)   Behawiorystyczny (4) 

n 

a 

c 

z 

n 

ś 

c 

i  Niska 

    Zadania     Ludzie 

   Wartości 

 

Rys. Model stylów decyzyjnych [źródło: na podstawie A.J. Rowe, J. D., Boulgarides, M. R. 

McGrath, Managerial Decision Making, 1994, s. 29] 
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Interpretacja: 

 
Liczba punktów uzyskanych w każdym stylu określa intensywność używania go na co dzień. 

Określa się cztery poziomy tej intensywności: 

1. Najmniej preferowany: pokazuje, że jednostka używa go rzadko, ale kiedy jest 

potrzebny jest w stanie go zastosować. Na przykład w sytuacji stresu może przejść od 

stylu analitycznego do dyrektywnego 

2. Rezerwowy: pokazuje, że jednostka używa tego stylu od czasu do czasu. 

W kwestionariuszu oznacza on również wyniki przeciętne. 

3. Częsty: ta intensywność wskazuje, że jednostka używa danego stylu częściej niż innych 

4. Dominujący: jest to najwyższy poziom intensywności i oznacza bardzo częste 

używanie danego stylu i pomijanie innych. W wyjątkowych przypadkach jednostka 

może użyć innego stylu niż dominujący 

 

Poniższa tabela pozwala w przybliżeniu określić poziom intensywności dla wyników 

uzyskanych w poszczególnych stylach. Dane te należy interpretować ostrożnie, ponieważ zostały 

opracowane na podstawie badań populacji amerykańskiej (grupy osób dorosłych, sprawujących 

funkcje menedżerskie). 

 

 

Tab. Poziom intensywności stylów decyzyjnych [źródło: na podstawie A.J. Rowe, J. D., 

Boulgarides, M. R. McGrath, Managerial Decision Making, 1994, s. 31] 

 

  Intensywność   

Styl Najmniej 

preferowany 

Rezerwowy Częsty Dominujący 

Dyrektywny poniżej 68 68 do 82 83 do 90 powyżej 90 

Analityczny poniżej 83 83 do 97 98 do 104 powyżej 104 

Koncepcyjny poniżej 73 73 do 87 88 do 94 powyżej 94 

Behawiorystyczny poniżej 48 48 do 62 63 do 70 powyżej 70 

 

Warto pamiętać, że ta sama osoba może w różnych okolicznościach zachowywać się inaczej, 

dlatego najczęściej wśród uzyskanych wyników pojawia się jeden styl dominujący i co najmniej 

jeden styl rezerwowy. Należy się spodziewać, że osoby, których wyniki dla każdego stylu mieszczą 

się w kategorii „Rezerwowy” będą w stanie elastycznie zmieniać swój styl podejmowania decyzji w 

zależności od wymagań sytuacji. 

 

 

Zadanie: 
Zastanów się, w jakich jeszcze okolicznościach związanych z podejmowaniem decyzji używasz 

określonego stylu i czy jest on do nich właściwie dostosowany. 


