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Podejmowanie decyzji
Huber, 1980

• dokonywanie wyboru 
oznacza ograniczony zakres 
działań w obrębie zbioru 
możliwości

• rozwiązywanie problemów to 
szeroki zakres przedsięwzięć 
prowadzący do korekty 
niezadowalającej sytuacji

to proces wyboru 
jakiegoś działania 

jako sposobu 
rozstrzygnięcia 

określonego 

problemu:
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Psychologiczna problematyka decyzji 
zawodowych

• Tiedeman, D. V., Miller-Tiedeman, A. (1984) – model siedmiostopniowy

• Gati, I., Krausz, M., Osipow, S. H. (1996) – metoda kolejnych eliminacji

Modele podejmowania decyzji zawodowych

• Gati, I., Krausz M., Osipow, S.H. (1996) – kwestionariusz Career Decision-Making Difficulties 
Questionnaire (CDDQ)

• Bańka, A.  (2014) - Skala Decyzyjności Kariery

Taksonomia trudności podejmowania decyzji odnośnie kariery 

• Harren, V. A.  (1978, 1979) - style podejmowania decyzji – kwestionariusz Assessment of Career
Decision Making (ACDM)

• Tiedeman, D. V., Miller-Tiedeman, A. (1984) – osiem strategii

• Lipshits-Braziler,Y.,Gati, I., Tatar, M., (2015) – kwestionariusz Strategies for Coping with Career
Indecision (SCCI)

Style (strategie) decyzyjne - osób podejmujących decyzję zawodową 

• Tiedeman, D. V., Miller-Tiedeman, A. (1984)

Decydent
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Siedmiostopniowy model podejmowania 
decyzji zawodowych
Tiedeman, Miller-Tiedeman (1984)

Reintegracja(30 – 40)

Zmiana ( 21 – 30)

Adaptacja (21 – 30)

Wyjaśnianie (18 – 25)

Wybór (18 – 25)

Krystalizacja (18 – 21)

Eksploracja (14 – 18)
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Model systematycznego podejmowania decyzji  
metodą kolejnych eliminacji 

(Sequential Elimination Approach – SEU)
Gati ( 1996)

kompromis pomiędzy alternatywnymi wyborami 
zawodowymi (np. decyzja, które alternatywy są 
najbliższe realizacji celu)

kompromis dotyczący znaczenia 
poszczególnych aspektów wyborów (np. 
decyzja o tym, jak wiele i jakiego rodzaju 
informacji należy zdobyć do podjęcia decyzji)

kompromis dotyczący preferencji w ramach 
jednego aspektu wyborów (np. otwartość lub 
gotowość do zmiany poprzednio przyjętego 
kierunku)
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Taksonomia trudności podejmowania decyzji 
odnośnie kariery – kwestionariusz (34 pozycje)

Gati, Krausz i Osipow (1996)

Przed rozpoczęciem procesu 
decyzyjnego - brak gotowości 
jednostki do podejmowania 

decyzji:

Brak motywacji

Ogólne 
niezdecydowanie

Dysfunkcjonalne 
przekonania

Brak informacji o 
stadiach procesu 
podejmowania 

decyzji

W czasie trwania procesu 
decyzyjnego

Brak wiedzy o sobie

Brak wiedzy o zawodach

Brak wiedzy o sposobach 
zdobywania dodatkowych  

informacji

Informacje niespójne czyli 
nierzetelne 

Informacje niezgodne             
z obrazem siebie  

(konflikty wewnętrzne)

Informacje nierealistyczne 
(konflikty zewnętrzne)

Praca nie jest 

najważniejsą rzeczą 

w życiu i dlatego 

nie przejmuję się 

za bardzo kwestią 

wyboru zawoduZazwyczaj jest mi 

trudno podejmować 

decyzje

Uważam, że jest

tylko jeden zawód,

który do mnie 

pasuje
Podjęcie decyzji 

o wyborze zawodu

jest dla mnie trudne,

ponieważ

nie wiem, jakie kroki

powinienem

w tym kierunku podjąć

Podjęcie decyzji 

o wyborze zawodu jest

dla mnie trudne, 

ponieważ nadal 

nie wiem jakie 

zajęcia mnie interesują

Podjęcie decyzji 

o wyborze zawodu 

jest dla mnie trudne, 

ponieważ nie wiem 

jak te zawody 

będą wyglądały 

w przyszłości

Podjęcie decyzji 

o wyborze zawodu 

jest dla mnie trudne, 

ponieważ nie wiem 

jak zdobyć dalsze 

informacje o sobie 

(np. o własnych 

możliwościach 

lub cechach 

osobowości)

Podjęcie decyzji 

o wyborze zawodu jest

dla mnie trudne, 

ponieważ wciąż 

zmieniają się moje 

preferencje dotyczące 

zawodu (np. czasami 

chcę pracować na 

własną rękę a czasami

chcę być 

pracownikiem 

w przedsiębiorstwie).

Podjęcie decyzji 

o wyborze zawodu jest

dla mnie trudne, 

ponieważ moje 

zdolności i możliwości

nie odpowiadają 

wymogom zawodu, 

którym jestem 

zainteresowany/a

Podjęcie decyzji 

o wyborze zawodu jest

dla mnie trudne, 

ponieważ ludzie, którzy

są dla mnie ważni 

(tacy jak: rodzice 

czy przyjaciele) nie 

zgadzają się z 

wyborami, które biorę

pod uwagę
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Skali Decyzyjności Kariery
Bańka (2014)

Narzędzie mierzące atrybucje przyczynowe 
wyjaśniające domniemane przez jednostkę 
przyczyny sukcesów i porażek w podejmowaniu 
kariery zawodowej w okresie przejścia                    z 
systemu edukacyjnego na rynek pracy przez 
pryzmat:

• postrzeganych przez nią powinności jako osoby dorosłej 

• lęków i obaw związanych z wejściem w dorosłość wraz                      
z przejściem na rynek pracy

• lęków, obaw i oczekiwań, jakie niosą ze sobą porównania 
nowej realnej rzeczywistości ekonomicznej z wcześniej 
podjętymi zobowiązaniami osobistymi w sferze zawodowej
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Czynniki i przykładowe pozycje 
Skali Decyzyjności Kariery

Bańka (2014)

• CZYNNIK 1 – Decyzyjność Uogólniona –
Samoświadomość „Kim jestem?”

• CZYNNIK 2 – Decyzyjność Informacyjna – Motywacja 
tożsamościowa „Kim chciałbym być?”

• CZYNNIK 3 – Decyzyjność Emocjonalna – Stabilność 
emocjonalna w wizji „Kim mógł(a)bym być?”

• CZYNNIK 4 – Decyzyjność Rozwojowa –
Krystalizacyjna – Krystalizacja rozwojowa obrazu 
„Kim powinie(na)m być?”

• CZYNNIK 5 – Decyzyjność w Działaniu Praktycznym –
Autonomiczne doświadczenie praktyczne wizji „Kim 
już się stałe(a)m?”

9. Przed wyborem 

kariery muszę 

zdobyć większą jasność,

jakie są moje mocne

i słabe strony
3. Nie jestem pewien/na,

które zawody i typy karier

w praktyce byłyby dla mnie

odpowiednie
15. Kiedy pomyślę 

o rzeczywistej decyzji

od której naprawdę zależy

moja kariera, to czuję strach.13. Przed wyborem kariery 

potrzebuję jeszcze

odpowiedzieć sobie na 

pytanie: 

Jakie są moje osobiste

wartości?.
6. Przed wyborem 

ostatecznej kariery, będę 

potrzebować 

zdobyć większe 

doświadczenie praktyczne 

(jak np. poprzez pracę 

na część etatu).
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Style (strategie) decyzyjne - atrybuty osoby 
podejmującej decyzje

Harren (1980)

Assessment of Career 
Decision Making (ACDM) 

racjonalny intuicyjny zależny
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Strategie decyzyjne 
Tiedeman i Miller-Tiedeman (1984)

(1) nieukierunkowany na cel (aimless)

(2) powtarzalny i niezmienny (fixed)

(3) impulsywny (impulsive)

(4) odraczający (postpone)

(5) ulegający (compliant)

(6) niechętny (reluctant)

(7) planowy (planned)

(8) analityczny (analytical)
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Model strategii radzenia sobie  z podejmowaniem 
decyzji zawodowych

Yuliya Lipshits-Braziler, Itamar Gati, Moshe Tatar (2015)

Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Izrael
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Kwestionariusz “Strategie radzenia sobie 
z  podejmowaniem decyzji zawodowych”

(Coping with Career Decision-making Difficulties - CCDD) Lipshits-Braziler, Gati, Tatar (2015)

➢ 45 pozycji (3 skale x 14 pozycji), poz. 1 – buforowa, poz. 16 i 31 - kontrolne

➢ Skala ocen - od 1 - wcale mnie nie opisuje, do 9 – bardzo trafnie mnie opisuje

➢ Badania internetowe

Future Directions (Język hebrajski)             www.CDDQ.org (Język angielski)
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Strategie radzenia sobie z podejmowaniem decyzji 
zawodowych

Efektywne radzenie sobie Nieefektywne radzenie sobie

Instrumentalne poszukiwanie 
informacji

Emocjonalne poszukiwanie 
informacji

Rozwiązywanie problemów

Elastyczność

Przystosowanie 

Autoregulacja

Ucieczka

Bezradność

Poddanie się

Izolacja

Sprzeciw

Instrumentalne 
poszukiwanie pomocy

Delegowanie

Emocjonalne 
poszukiwanie pomocy

Poszukiwanie wsparcia
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Efektywne radzenie sobie

➢ Instrumentalne poszukiwanie informacji –

aktywne poszukiwanie dodatkowych 

informacji, mogących ułatwić proces 

podejmowania decyzji dotyczących wyboru 

kariery zawodowej.

➢ Emocjonalne poszukiwanie informacji –

aktywne poszukiwanie informacji w celu 

zmniejszenia niepewności i lęku związanego 

z podjęciem decyzji dotyczącej wyboru 

kariery zawodowej lub takich, które 

pomagają przygotować się emocjonalnie do 

podejmowania tego rodzaju decyzji.

➢ Rozwiązywanie problemów – na ile dana 

osoba systematycznie angażuje się w 

planowanie, analizowanie informacji 

dotyczących kariery zawodowej oraz 

porównuje możliwe skutki różnych 

alternatyw dotyczących wyboru kariery;

➢ Elastyczność – stopień, w jakim dana 

osoba gotowa jest wykazywać elastyczność 

w swoich preferencjach oraz  rozważyć 

kompromis, w niektórych aspektach 

dotyczących wyboru kariery zawodowej.

➢ Przystosowanie – stopień, w jakim dana 

osoba jest w stanie wykazać pozytywny 

sposób myślenia o procesie podejmowania 

decyzji jako wyzwaniu;

➢ Autoregulacja – stopień, w jakim jednostka 

jest w stanie obserwować i kontrolować 

własne uczucia i myśli, mogące utrudniać 

proces podejmowania decyzji 

➢ Instrumentalne poszukiwanie 

pomocy – stopień w jakim jednostka 

poszukuje pomocy, wsparcia i porad 

innych osób, by w ten sposób pozyskać 

narzędzia ułatwiające podjęcie decyzji 

dotyczącej wyboru kariery zawodowej

➢ Emocjonalne poszukiwanie pomocy –

stopień w jakim dana osoba poszukuje 

emocjonalnego wsparcia zrozumienia 

od  innych osób, by uporać się z 

emocjonalnymi konsekwencjami, takimi 

jak niepokój, stres, frustracja, 

związanych z procesem podejmowania 

decyzji dotyczących wyboru kariery 

zawodowej.

➢ Delegowanie – zakres, w jakim 

jednostka prosi innych, by podjęli 

decyzję albo poszukiwali informacji 

zamiast niej, w celu pozbycia się 

odpowiedzialności za proces 

podejmowania decyzji zawodowych. 

➢ Ucieczka – świadome lub 
nieświadome zachowania jednostki, 
by uniknąć podjęcia decyzji związane                        
z poznawczym lub behawioralnym 
uciekaniem, unikaniem, 
zaprzeczaniem albo myśleniem 
życzeniowym.

➢ Bezradność – stopień, w jakim 
jednostka czuje się niezdolna do 
podjęcia decyzji dotyczącej wyboru 
kariery zawodowej (bierność, 
pesymizm)

➢ Izolacja – jednostka stara się 
ukrywać przeżywane trudności, 
uczucia, zmartwienia dotyczące 
podjęcia decyzji związanej                      
z wyborem kariery zawodowej przed 
innymi osobami 

➢ Poddanie się – stopień, w jakim 
jednostka koncentruje się na 
nieprzyjemnych aspektach 
związanych z podejmowaniem 
decyzji (zamartwianie się, myśli 
natrętne, ruminacje)

➢ Sprzeciw – stopień, w jakim 
jednostka obwinia innych za 
utrudnianie jej podjęcia decyzji albo 
przerzuca winę za niemożność 
decydowania na inne osoby. 

Poszukiwanie wsparcia Nieefektywne radzenie sobie

Strategie radzenia sobie z podejmowaniem decyzji 
zawodowych
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Sześć modeli radzenia sobie z podejmowaniem decyzji 
zawodowych – badania własne

(Polska, N =536)

1,9

8,2 8,2

6,5

7,1

1,2

7,7

2,2

9,0

1,8

1,3

1,8

1,2

6,3
6,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Unikający decyzji (n=69;
12,9%)

Niepewny (n=108;
20,1%)

Adaptacyjny (n=125;
23,3%)

Zależny od pomocy
(n=59; 11%)

Unikający pomocy
(n=44; 8,2%)

Efektywne radzenie sobie Poszukiwanie wsparcia Nieefektywne radzenie sobie

Zależny od pomocy: wysoka liczba kobiet (78,0% versus 
oczekiwane 50,3%; χ2 = 20,19, p < 0,001)
Adaptacyjny: wysoka liczba mężczyzn (64,0% versus 
oczekiwane 49,6%; χ2 = 13,47, p < 0,001).

1.00-4.00: Niskie

4.01-6.00: Średnie

6.01-9:00: Wysokie
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Porównania międzykulturowe
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Porównania 
międzykulturowe c.d.
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Decydent - atrybuty osoby, która rozwinęła 
umiejętność podejmowania decyzji

Tiedeman i Miller-Tiedeman (1984)

Jest świadomy siebie i swojego rozwoju

Żyje bardziej dniem dzisiejszym niż wczorajszym

Rozpoznaje swój styl planowania

Zachowuje zdrowy rozsądek w życiu

Ma zaufanie do siebie i toleruje własny lęk

Jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi

Jest uczciwy wobec siebie

Rozpoznaje własne uprzedzenia
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