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1. Povzetek 

 

Odločitev je izbor med mnogimi rešitvami, ki si jih zastavimo. Pravilna odločitev pa je tista, ki 

omogoča doseči zastavljen cilj. Na področju dela, organizacije in kadrovanja so osebe, ki 

sprejemajo odločitve, po navadi lastniki, upravljavci, oblastniki, razni strokovnjaki in izvajalci. 

 

Na odločanje vplivajo tako notranji kot zunanji faktorji. Prvi so navadno subjektivne narave, 

medtem ko so zunanji navadno bolj objektivne narave.  

 

Obstajalo naj bi deset korakov v procesu odločanja in sicer opazovanje in spremljanje, 

formalno priznanje odprtega problema, tolmačenje problema, opredeljevanje problema, 

določanje namena odločitve, spoznanje možnosti odločitve, ovrednotenje različic odločitve, 

izbira ustrezne variante odločitve, izvedba odločitve ter spremljanje in nadzorovanje izvajanja 

odločitve. Med moškimi in ženskimi vodjami lahko pride do razlik v tem, v kolikšni meri 

spodbujajo svoje podrejene, da sodelujejo v procesu odločanja. 

 

Poleg desetih korakov pa obstaja tudi pet različnih nivojev sprejemanja odločitev na 

delovnem mestu. Z vsakim višjim nivojem se vložena količina časa in vpletenosti oziroma 

sodelovanja sodelavcev poveča. 

 

Med boljše vprašalnike s področja sprejemanja odločitev lahko umestimo General Decision 

Making Style Inventory (Scott, S. G. in Bruce, R. A.) in Melbournski Decision Making 

Questionnaire (Mann, L., Burnett, P., Radford, M. in Ford, S.), saj imata oba dobre 

psihometrične karakteristike in sta časovno ekonomična. GDMS je najpogostejši vprašalnik 

za ugotavljanje stilov sprejemanja odločitev, Melbournski DMQ pa je poleg dobrih 

psihometričnih karakteristik še revidiran in izboljšan, njegov predhodnik je Decision Making 

Questionnaire s slabšimi merskimi karakteristikami. 

 

V prihodnosti bi bilo dobro katerega izmed boljših vprašalnikov o sprejemanju odločitev 

prevesti tudi v slovenski jezik, saj trenutno vprašalniki s tega področja v slovenščini ne 

obstajajo. 

 

2. Kratka predstavitev področja 

 

Bistvo odločanja je iskanje možnih rešitev in pripravljanje teh rešitev. Rešitve so lahko 

rutinske, zapletene, prilagoditvene ali celo ustvarjalne. Pri procesu odločanja pa je vedno 

potrebno upoštevati tveganje in razumnost samega odločanja (Možina idr., 2002; v: Pičinin, 

2012). Odločitev je torej izbor med mnogimi rešitvami, ki si jih zastavimo. Pravilna odločitev 

pa je tista, ki omogoči doseči zastavljen cilj oziroma kadar z njo pridemo do ustreznih 

rezultatov (Schlamberger in Banovec, 1998; v: Pičinin, 2012). V podjetju so odločevalci 

navadno lastniki, upravljavci, oblastniki, menedžment in razni strokovnjaki in izvajalci 

(Možina idr., 2002; v: Pičinin, 2012). 

 

Za odločitve naj bi bili pomembni trije elementi, to so: pridobljene informacije, ustrezen model 

reševanja in časovni interval (Sclamberger in Banovec, 1998; v: Pičinin, 2012).  

 

Možina idr. (2002) navajajo deset korakov v procesu odločanja (Pičinin, 2012): 
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1. Opazovanje in spremljanje: gre za opazovanje situacije, ki zastavi potrebo po 

odločanju. Pri tem mora posameznik zaznati, da gre nekaj narobe ali da je potrebno 

sprejeti odločitev. 

2. Formalno priznanje odprtega problema: posameznik pridobi podatke in ugotovi, da 

gre za odmik od želenega stanja ter da bodo potrebni ustrezni ukrepi.  

3. Tolmačenje/diagnoza problema: potrebno je diagnosticirati problem. Pomembna je 

ustrezna diagnoza problema, saj lahko napačna interpretacija vodi v napačno 

reševanje problema oziroma odločanje. 

4. Opredeljevanje problema: tukaj je potrebno problem jasno razdelati, ga opredeliti in 

pojasniti podrobnosti. 

5. Določitev namena odločitve: v tem koraku je potrebno določiti namen odločitve, torej 

razrešiti problem in definirati želeno stanje oziroma sam cilj, ki ga želimo z ustrezno 

odločitvijo doseči. 

6. Spoznanje možnosti odločitve: preučimo vse možne variante odločitve. Pri tem 

vzamemo v obzir meje odločitev in širino odločitev. Bolj široke odločitve pripomorejo k 

večji ustvarjalnosti.  

7. Ovrednotenje različic odločitve: vsako izmed možnih rešitev ovrednotimo in 

pretehtamo možne posledice za posamezno različico.  

8. Izbira ustrezne variante odločitve: na podlagi določenih vodil in okvirjev se odločimo 

za najbolj ustrezno in najboljšo odločitev.  

9. Izvedba odločitve: pri izvedbi je nujno izdelati ukrepe in pri tem odločiti, kdo jih bo 

izvajal, nato sporočimo naloge, ki jih je potrebno opraviti, in omogočimo za to 

potrebna sredstva. 

10. Spremljanje in nadzorovanje izvajanja odločitve: spremljanje omogoča sprotno 

popravljanje pri izvajanju odločitev. Po izvedbi je potrebno oceniti, ali smo dosegli 

zastavljeni cilj, če ne, pa se je potrebno vrniti k predhodnim korakom.  

 

Na odločanje vplivajo tako notranji kot zunanji faktorji. Prvi so navadno subjektivne narave, 

medtem ko so zunanji navadno bolj objektivne narave. Velik vpliv imajo predvsem pretekle 

izkušnje, ki oblikujejo določene kognitivne sheme o reševanju problemov (Pičinin, 2012). Na 

sprejemanje odločitev imajo vpliv tudi starost, saj kognitivne sposobnosti z njo upadajo, 

socialnoekonomski status in kognitivne sposobnosti posameznika (De Bruin, Parker in 

Fichoff, 2007; v: Pičinin, 2012).  

 

Nivoji sprejemanja odločitev na delovnem mestu 

 

Produktivnost na delovnem mestu narašča, ko so sprejete odločitve del vloženega truda 

zaposlenega (Weddle, 2013). Pogosto se zgodi, da zaposleni ne vedo, za kateri nivo 

sprejemanja odločitev se je odločil nadrejeni, ali da se niti nadrejeni ne zaveda, na katerem 

nivoju sprejemanja odločitev se nahaja njegov proces odločanja. Ključ do uspeha so 

spretnosti in znanje, ki pripomorejo k učinkovitemu odločanju. Te spretnosti in znanja mora 

imeti celoten tim skupaj z vodjo (Weddle, 2013). 

 

Obstaja pet nivojev sprejemanja odločitev. Z vsakim nivojem se poveča vložena količina 

časa in vpletenosti oziroma sodelovanja sodelavcev (Weddle, 2013): 

– Prvi nivo: Vodja sprejme odločitev sam in jo sam oznani. Ta nivo zahteva malo časa 

in nič vpletenosti podrejenih oziroma članov tima. Nivo se uporablja predvsem v 

izrednih situacijah, ko je potrebno takojšnje delovanje in odzivanje. Prispevek članov 
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tima ni potreben in ne pomaga, štejejo le hitre akcije in takojšnja skladnost članov pri 

delu. Zgodi se, da na tem nivoju delujejo vodje tudi takrat, ko ne gre za izredno 

situacijo in bi lahko več časa posvetili temu, da v proces odločanja vključijo tudi svoje 

podrejene in uporabijo višji nivo sprejemanja odločitev. 

– Drugi nivo: Vodja zbere prispevke posameznikov in sam sprejme odločitev. Vodja na 

tem nivoju išče pomoč zaposlenih predvsem zato, da z njihovim prispevkom pokrije 

slepe pege projekta, na katerem dela. Nekateri posamezniki posedujejo ključne 

informacije, če jih ne bi vključil v proces, bi to pomenilo izgubo za vse. 

– Tretji nivo: Vodja zbere prispevke celotnega tima in sam sprejme odločitev. Vodja 

skliče timski sestanek, kjer prisluhne njihovim idejam, zbere potrebne informacije in 

nato sprejme odločitev. 

– Četrti nivo: Oblikovanje soglasja. Na tem nivoju je vodja del tima in je njegov oziroma 

njen glas samo eden izmed mnogih v skupini. Tim obdeluje vse predlagane odločitve, 

spreminja položaje posameznikov tako dolgo, dokler niso s končnim rezultatom vsi 

zadovoljni. Soglasje je doseženo takrat, ko so vsi vsaj v 70 % zadovoljni s končno 

odločitvijo, čutijo, da so bila njihovo mnenje in njihove misli slišane ter ko se strinjajo, 

da bodo 100 % stali za sprejeto odločitvijo. 

– Peti nivo: Soglasje in udeleženci z merili/omejitvami. Vodja popolnoma prepusti 

odločitev timu in ni del razprave o sprejemanju odločitev. Za odločanje na tem nivoju 

je potrebno, da dá vodja timu jasno vedeti, kateri kriteriji in katere omejitve morajo biti 

zadovoljene pri sprejeti odločitvi, tako da se lahko premaknejo naprej.  

 

Če ti kriteriji niso sprejeti, se lahko zgodi, da vodja uporabi »možnost nazadovanja« (ang. fall 

back option) in uporabi druge nivoje sprejemanja odločitev. Možnost nazadovanja lahko 

vodja uporabi, ko tim ne more doseči soglasja in je zato potrebna njegova ponovna vključitev 

v proces odločanja. Dobro je, da vodja to možnost predstavi timu še preden se začne proces 

sprejemanja odločitev, tako da so s to možnostjo seznanjeni in se je zavedajo. Vodje morajo 

biti prav tako pozorni na to, da možnosti nazadovanja ne uporabijo prehitro. 

 

Poznavanje teh petih nivojev omogoča podrejenim uvid v to, zakaj se je njihov vodja odločil 

za nek nivo namesto za drugega. Prav tako omogoča uvideti vodji, kako pomembna je jasna 

komunikacija o nivoju odločanja s svojimi podrejenimi oziroma s timom kadarkoli je to 

mogoče, da le-ta nima neustreznih pričakovanj o celotnem procesu. Poleg tega omogoča, da 

vodje začnejo ocenjevati, ali se na nek nivo preveč zanašajo in ali sploh uporabljajo najbolj 

primeren nivo sprejemanja odločitev za določeno situacijo. 

 

Razlike med spoloma 

 

Moški in ženske vodje se lahko razlikujejo v tem, v kolikšni meri spodbujajo svoje podrejene, 

da sodelujejo v procesu odločanja (Melero, 2011). 

 

Demokratski vodje razpravljajo o odločitvah s sodelavci oziroma podrejenimi in skušajo 

doseči soglasje ter s tem zagotoviti boljše delovanje podrejenih oziroma boljše izvajanje 

naloge. Nasprotno pa avtokratski vodje uporabljajo bolj direktivni slog, sami definirajo ukrepe 

ter jih šele nato posredujejo svojim zaposlenim ali timu. Prav ta zadnji slog vsebuje nekaj 

značilnosti, kot na primer dominantnost in nadzor, ki so bolj maskuline (Vroom in Yetton, 

1973 v: Melero, 2011). Demokratski stil pa je bolj konsistenten s femininimi značilnostmi, ki 

spodbujajo sodelovanje drugih v procesu sprejemanja odločitev (Eagly in Johnson, 1990 v: 
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Melero, 2011). V raziskavi (Eagly in Johnson, 1990 v: Melero, 2011) so ugotovili, da naj bi 

ženske vodje uporabljanje bolj sodelovalni slog, medtem ko naj bi bili moški vodje bolj 

direktivni in avtokratski. Poleg tega, da ženske pri vodenju uporabljajo bolj sodelovalni slog, 

tudi v večji meri podpirajo demokratičnost pri sprejemanju odločitev na delovnem mestu 

(Melero, 2011). 
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3. Merski pripomočki 

 

Vprašalnik Adult – Decision Making Competence – ADMC (2007) 

Bruine de Bruin, W., Parker, A.M. in Fischhoff, B. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Z vprašalnikom ocenjujemo individualne razlike v tem, kako dobro posamezniki sprejemajo 

odločitve. 

 Število postavk 87  

 Lestvice - Odpornost na okvirjanje (Resistance to Framing  ) (7 

postavk) 

- Prepoznavanje socialnih norm (Recognizing Social Norms) 

(16 postavk) 

- Nizka/visoka samozavest (Under/Overconfidence) (34 

postavk) 

- Uporabljanje odločitvenih pravil (Applying Decision Rules  ) 

(5 postavk) 

- Doslednost v dojemanju tveganja ( Consistency in Risk 

Perception) (10 postavk) 

- Odpornost na nepovratne stroške (Resistance to Sunk   

Costs) (10 postavk) 

- Samostojnost poti (Path Independece) (6 postavk) 

 Ocenjevalna lestvica - 6-stopenjska lestvica ( 1 – zagotovo bi izbral možnost 

A, 6 – zagotovo bi izbral možnost B) 

- DA ali NE 

- Pravilna ali  napačna trditev 

- 6-stopenjska lestvica (50% – samo ugibam, 100% – 

popolnoma sem prepričan) 

- Lestvica verjetnosti (0, 1, 2, 3 – 100%) 

- 11-stopenjska lestvica (0 – nihče, 100 – vsi) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 60 minut 

 Način vrednotenja Izračunamo povprečje standardiziranih testnih rezultatov 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija B) 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - Notranja konsistentost: α = 0,85 

- Test-retest (p <.001): r = 0,68 

 Veljavnost - Nomološka veljavnost 

- Napovedna veljavnost: dobra 

- Konstruktna veljavnost  
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Dostopnost in 

cena 

 

  

Prednosti - Lahko uporabimo samo nekatere lestvice ali pa kombinacijo vseh; odvisno od tega, kaj 

želimo izvedeti. 

- Dobra zanesljivost in veljavnost 

- Raznolikost postavk oziroma problemov: ni monotonosti, težje pride do dolgočasenja med 

reševanjem. 

Pomanjkljivosti - Časovno neekonomičen 

- Lahko pride do upada pozornosti in motivacije med reševanjem zaradi dolžine testa. 

- Ni standardiziran 

Posebnosti - Uporabljan v raziskovalne namene. 

- Ni preveden in standardiziran v slovenščini. 
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Vprašalnik DECIDE tool for assessing Older Adult Decision Making Competence – DMC (2010) 

Finucane, M. L. in Gullion, C.M. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri zmožnost sprejemanja odločitev pri starejših odraslih. Oblikovan je tako, da 

omogoča primerjavo med posamezniki preko različnih starostnih skupin. Meri individualne 

razlike v sprejemanju odločitev. 

 Število postavk 41 

 Lestvice - Razumevanje:preprosto, kompeksno (Comprehension: 

Simple, Complex) 

- Tehtanje dimenzij: preprosto, kompleksno (Dimension 

Weighting: Simple, Complex) 

- Kognitivna refleksija (Cognitive Reflection) 

- Doslednost: preprosta, kompleksna (Consistency: Simple, 

Complex) 

 Ocenjevalna lestvica Izbiranje najprimernejšega odgovora po presoji 

posameznika, reševanje problemov in sprejemanje 

odločitev 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 45 (mlajši odrasli) – 90 (starejši odrasli) minut 

 Način vrednotenja  

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija B) 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Da (ločene po starosti: zgodnja odraslost, srednja odraslost 

in pozna odraslost) 

 Zanesljivost - Notranja konsistentnost : α = 0,53–0,86 za različne starosti 

 Veljavnost - Diskriminantna veljavnost: ustrezna 

- Notranja veljavnost: ustrezna 

- Konstruktna veljavnost: ustrezna 

Dostopnost in 

cena 

 

  

Prednosti - Eden izmed redkih »performance – based« mer sprejemanja odločitev 

- Lahko primerjamo rezultate posameznikov iz različnih starostnih skupin 

- Zajema različne problemske situacije, od odločanja v zvezi z zdravstvom, do hrane in 

financ (področja, ki so pomembna starejši populaciji) 

- Preizkušen na velikem in raznolikem vzorcu posameznikov 

Pomanjkljivosti - Zanesljivost višja od 0,7 samo pri dveh lestvicah (Comprehension in Cognitive Reflections) 

- Časovna neekonomičnost 

- Lahko pride do upada pozornosti, motivacije med reševanjem. 

- Ne ukvarja se specifično z merjenjem sprejemanja odločitev na delovnem mestu. 

Posebnosti - Ni preveden in standardiziran v slovenščini 

- Še bolj nepoznan 
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Vprašalnik Decision Making Style Inventory – DMI (2000) 

Nygren, T.E. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri, kako posamezniki pristopajo k odločanju. Razlikuje med tremi odločitvenimi 

stili: analitskim, intuitivnim in obžalovanju izogibajočim. 

 Število postavk  

 Lestvice - Analitičen (Analytical) 

- Intuitiven (Intuitive) 

- Izogibajoč obžalovanju (Regret-Avoidant) 

 Ocenjevalna lestvica  

 

Aplikacija Število udeležencev  

 Čas izpolnjevanja  

 Način vrednotenja  

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

 

 

Merske 

karakteristike 

Norme  

 Zanesljivost  

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

 

  

Prednosti  

Pomanjkljivosti  

Posebnosti - Ni preveden in standardiziran v slovenščini 

- Ni prosto dostopnih podatkov o vprašalniku 
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Vprašalnik The Flinders Decision Making Questionnaire – DMQ (1982) 

Mann, L. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri vzorce in strategije pri spoprijemanju z odločitvami oziroma konflikti, ki 

zahtevajo odločanje.  

 Število postavk 31 

 Lestvice - Lestvica opreznosti/budnosti (Vigilance) 

- Lestvica pretirane opreznosti/budnosti (Hypervigilance) 

- Lestvica izogibanja odločanju (Decision Avodiance): 

Odlašanje (Procrastination), Prelaganje odgovornosti na 

druge (Buck Passing) in Racionalizacija (Rationalization) 

. 

 Ocenjevalna lestvica Metoda prisilne izbire (velja zame, včasih velja zame in 

ne velja zame) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno in skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 25 minut 

 Način vrednotenja 'velja zame' – 2 točki; 'včasih velja zame' – 1 točka; 'ne velja 

zame' – 0 točk 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A: enostavno za uporabo).  

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - Slabša zanesljivost  

 Veljavnost - Nizka psihometrična veljavnost 

Dostopnost in 

cena 

 

  

Prednosti - Časovno ekonomičen 

- Enostaven za uporabo 

- Enostaven za vrednotenje 

Pomanjkljivosti - Slabe psihometrične lastnosti 

- Ne daje zanesljivih rezultatov 

Posebnosti - Vprašalnik je bil podlaga za nastanek boljšega vprašalnika Melbourne Decision Making 

Questionnarie. 
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Vprašalnik Melbourne Decision Making Questionnaire – Melbourne DMQ (1997) 

Mann, L., Burnett, P., Radford, M. in Ford, S.  

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je namenjen merjenju individualnih razlik v vedenju v situacijah, ki zahtevajo 

odločanje.  

 Število postavk 22 

 Lestvice - Opreznost/budnost (Vigilance) 

- Pretirana opreznost/budnost (Hypervigilance) 

- Odlašanje (Procrastination) 

- Prelaganje odgovornosti na druge (Buck Passing) 

 Ocenjevalna lestvica Metoda prisilne izbire: 'Velja zame', 'včasih velja zame' 

in 'ne velja zame' 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ALI skupinsko 

 Čas izpolnjevanja  15 - 20 minut 

 Način vrednotenja  'velja zame' – 2 točki 

 'včasih velja zame' – 1 točka 

 'ne velja zame' – 0 točk 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A:  enostavno za uporabo) 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost Opreznost/budnost  α = 0,80 

Pretirana opreznost/budnost α = 0,74 

Odlašanje α = 0,81 

Prelaganje odgovornosti na druge α = 0,87 

 Veljavnost Ni podatka 

Dostopnost in 

cena 

 

  

Prednosti - dobre psihometrične lastnosti 

- časovno ekonomičen 

- ustrezen tudi za uporabo v Azijskih kulturah 

- enostaven za uporabo in vrednotenje 

- revidiran in izboljšan 

Pomanjkljivosti - samoocenjevalen 

- premalo poglobljen 

- ne upošteva intuitivnosti v odločanju 

Posebnosti  Ustrezen za uporabo v Azijskih in zahodnih državah. 
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Vprašalnik General Decision Making Style Inventory – GDMS (1995) 

Scott, S.G. in Bruce, R.A. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Je eden izmed najpogosteje uporabljanih vprašalnikov, ki merijo stile sprejemanja odločitev.  

 Število postavk 25 postavk 

 Lestvice - Izogibajoč (Avoidant) 

- Odvisen (Dependent) 

- Intuitiven (Intuitive) 

- Racionalen (Rational) 

- Spontan (Spontaneous) 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska Likertova lestvica (1 – se popolnoma ne 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno in skupinsko 

 Čas izpolnjevanja  20 minut 

 Način vrednotenja Po ključu v navodilih 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A:  enostavno za 

uporabo).  

 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost Test-retest:  

racionalen  α = 0,67 

intuitiven α = 0,72 

odvisen α = 0,72 

izogibajoč α = 0,87 

spontan α = 0,77 

 Veljavnost Dobra napovedna veljavnost za racionalnost v odločanju 

Dostopnost in 

cena 

 

 

  

Prednosti - dobre psihometrične lastnosti 

- poda dobro oceno stila odločanja 

- omogoča prepoznavo specifičnih profilov, ki so primerni za določene položaje (managerji) 

- časovno ekonomičen 

-dober napovednik racionalnosti v odločanju 

Pomanjkljivosti - samoocenjevanje 

-slabše ocenjuje intuitivnost v odločanju 

-pet-faktorski model ni popolnoma potrjen (raznoliki izsledki) 

Posebnosti Primeren v raziskavah organizacije v podjetjih. 
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Vprašalnik Decision Profile (2012) 

Thompson Dunn company 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik omogoča vpogled v to, kako ljudje sprejemajo odločitve in ilustrira podelemente 

posameznikovega profila odločanja. 

 Število postavk  

 Lestvice Proučuje interakcijo treh elementov 

- tveganje (risk) 

- sreča (luck) 

- odločnost (decisiveness) 

 

ki podajo osem tipov odločevalcev: praktik (pragmatist), 

tvorec (originator), vodja ( leader), posredovalec pri 

pogajanjih ( trouble shooter), posnemalec (follower), 

prepričevalec (persuader), raziskovalec (investigator), 

katalizator (catalyst) 

 Ocenjevalna lestvica  

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno in skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 20 min 

 Način vrednotenja  

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

 

 

Merske 

karakteristike 

Norme  

 Zanesljivost  

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

Samo izpolnjevanje je možno preko spletne strani, vendar je potrebno prošnjo naslovit na 

avtorje.  

  

Prednosti - omogoča vpogled v intuitivne profile odločanja 

- omogoča proučevanje skupinskega profila odločanja  

- je časovno ekonomičen 

- lahko se ga izpolnjuje preko spletne strani 

- ustrezen za organizacijo skupinskega dela in določanja vodstvenih vlog 

 

Pomanjkljivosti - nima psihometričnih lastnosti 

- komercialna uporaba  

Posebnosti V spletni verziji omogoča tudi takojšen izračun rezultata in opredelitev pridobljenega profila.  
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Vprašalnik Indecisiveness Scale (1993) 

Frost, R.O. in Shows, D.L. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Lestvica meri posameznikov pristop k odločanju, predvsem tendenco k odlašanju z 

odločitvami. 

 Število postavk 15 postavk 

 Lestvice  

 Ocenjevalna lestvica Pet stopenjska (1 - se nikakor ne strinjam, 5 - se popolnoma 

strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno in skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 10 minut 

 Način vrednotenja Po ključu v navodilih 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A:  enostavno za uporabo) 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost Notranja zanesljivost: α = 0,80 – 0,90 

 

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

 

  

Prednosti - dobra zanesljivost 

- časovno ekonomičen 

- enostaven za uporabo 

- omogoča vpogled v neodločenost 

- omogoča vpogled v individualne razlike v neodločenosti 

Pomanjkljivosti - samoocenjevanje 

- prekratek 

 

Posebnosti  
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4. Primerjava med merskimi pripomočki 

 

Med najpogosteje uporabljane vprašalnike sodita GDMS in ADMC. Oba omogočata dobro 

oceno posameznikovega vedenja v situacijah, ki zahtevajo odločanje. Prvi se osredotoča 

predvsem na stile odločanja, drugi pa bolj na kompetence, ki so potrebne pri odločanju. 

Prednost GDMS-ja je, da je časovno ekonomičen in je eden izmed redkih vprašalnikov, ki 

omogoča merjenje stilov. Ti stili pa so dobra podlaga tudi za določanje delovnega mesta, 

glede na dobljen profil posameznika. Prav tako ima visoko napovedno veljavnost na 

podlestvici Racionalnost ta namreč dobro napoveduje, kako racionalno bo posameznik 

deloval v realnih situacijah odločanja. ADMC meri kompetence odločanja na nemonoton 

način, saj ga sestavljajo raznolike naloge in je tudi bolj obsežen vprašalnik, vendar ima zelo 

dobre psihometrične značilnosti in je zelo uporaben v primerih, kadar želimo preizkusiti 

posameznikove kompetence in tako predvideti, kako dobro se bo posameznik obnesel v 

realnih situacijah. 

 

Za instrument z dobrimi psihometričnimi lastnostmi in nižjo zahtevnostjo velja tudi 

Melbournov DMQ, ki je izboljšan Flindersov DMQ. Vprašalnik je prav tako časovno 

ekonomičen in enostaven za uporabo, hkrati pa v svojih postavkah zajema tudi konstrukt 

konflikta pri odločanju, kar nekateri vprašalniki ne zajamejo. Njegova prednost je, da je 

revidiran in tako izboljšan ter bolj ustrezen za uporabo. 

 

Vedno pogosteje v uporabi je tudi Decision Profile. Njegova prednost je predvsem v tem, da 

omogoča tudi merjenje skupinskega profila in ne le profila posameznika. Tako podpira 

teoretično zasnovo, da je odločanje v skupini drugače kot vsota odločanj posameznikov v 

skupini. Njegova prednost je tudi ta, da je dostopen v spletni verziji, kjer lahko posameznik 

tudi takoj pridobi rezultate in interpretacijo. Ustrezen je tudi, kadar želimo proučiti 

organizacijsko kulturo. Hkrati pa meri tudi intuitivnost pri odločanju, kar je pomemben in 

redko merjen faktor odločanja. 

 

Indecesiveness Scale je ustrezen vprašalnik predvsem takrat, kadar se želimo poglobiti v 

negativne aspekte odločanja. Dobro torej opredeljuje posameznike, ki so manj odločni in 

pogosto odlašajo. Vprašalnik je tudi časovno ekonomičen in enostaven za vrednotenje. 

Primeren je predvsem, kadar želimo raziskati profil odločanja pri nekomu, ki se poteguje za 

vodstvena mesta. Visok rezultat bi torej pomenil slabše vodstvene sposobnosti. 

 

DMC vprašalnik ima sicer dobre merske karakteristike, vendar je težava predvsem v tem, da 

je časovno neekonomičen, zato se tudi ne uporablja pogosto. 

 

Ne glede na to, kateri vprašalnik izberemo, je podatke vedno potrebno dopolniti z rezultati 

vprašalnikov, ki merijo kognitivne sposobnosti, motivacijo in osebnost. Vsi ti trije dejavniki 

imajo namreč velik vpliv na dejansko odločanje v realni situaciji, medtem ko lahko vprašalniki 

o odločanju zaradi samoocenjevanja odkrivajo le zaželen profil odločanja (socialno zaželeno 

podajanje odgovorov), ne pa nujno realnega, zato je pri zaključkih potrebno biti vedno 

previden in rezultate kombinirati z ostalimi. 

 

Nekatere GDMS lestvice korelirajo s vprašalnikom ACDM, ki meri, kako dobro se nekdo 

odloča. Korelacije se tako pojavijo pri racionalnem stilu (r = 0,22; p < 0,001), izogibajočem 

stilu (r = -0,21; p < 0,001) in spontanem stilu (r = -0,29; p < 0,001). 
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Vprašalnik GDMS je dober napovednik, v primerih intuitivnega in racionalnega stila namreč 

dobro napoveduje zadovoljstvo pri delu in zadovoljstvo pri procesu iskanja dela. 

 

Za določene stile se je prav tako izkazalo, da so primerni za specifična delovna mesta. Delo 

farmacevta ustreza predvsem racionalnem stilu odločanja (β = 0,24; p < 0,001). 

 

5. Smernice za nadaljnje delo 

 

V prihodnosti bi bilo dobro vsaj enega izmed boljših vprašalnikov, ki merijo sprejemanje 

odločitev, prevesti tudi v slovenščino, saj za enkrat takega vprašalnika v slovenskem jeziku 

še nimamo. Vsi navedeni vprašalniki merijo sprejemanje odločitev na splošno, zato bi bilo 

morda dobro, da bi razvili vprašalnik, ki bi se ukvarjal s sprejemanjem odločitev prav na 

delovnem mestu. Vprašalnik, ki se temu sicer približa, je Decision Profile, z njegovo pomočjo 

namreč dobimo vpogled v skupinski profil odločanja in v proučevanje organizacijske kulture. 

Zanimivo bi bilo najti oziroma razviti podoben vprašalnik, le da bi meril individualne razlike v 

sprejemanju odločitev na delovnem mestu. 
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