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Chestionar pentru rezolvarea conflictelor1 

Acest chestionar a fost conceput pentru a vă ajuta să identificaţi stilul dvs. preferat de 
rezolvare a conflictelor 

Chestionarul cuprinde 25 de întrebări simple. Răspundeţi la fiecare 
întrebare prin marcarea răspunsului care credeţi că descrie cel mai 
bine stilul dvs. preferat de   abordare a diferenţelor sau conflictelor 
dintre dvs. şi ceilalţi. Nu sunt răspunsuri corecte sau răspunsuri mai 
bune. Fiecare stil este bun in felul lui.  

 
1. Am nevoie / Trebuie să obţin rezultate excelente şi nu pot fi îngrădit de alţii.  

 
2.  Sunt întotdeauna dispus să ascult opinile celorlalţi, dar vreau şi eu să le prezint pe 
ale mele.  

 
3. Deseori îmi modific puțin obiectivele mele personale pentru a întâmpina nevoile 
celorlalţi.   

 
4. Dacă nu îmi este respectată opinia, o păstrez pentru mine.  

 
5. Când alţii cred că au o idee buna, cooperez şi le ofer sprijinul meu.  

 
6. Cănd se ivesc conflicte, de obicei mă bazez pe principiile mele.  
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7. Sunt întotdeauna dispus să am în vedere părerile celorlalţi, dar iau proprile 
hotărâri. 

 
8. Când are loc un conflict, de obicei sunt dispus să îmi ajustez priorităţiile pentru a 
găsi o soluție. 

 
9. Când are loc un conflict, tind să mă retrag din situaţia conflictuală şi să fac altceva. 

 
10. Nu îmi place să clatin barca, aşadar cooperez şi accept cu uşurinţă instrucţiunile 
altora.  

 
11. În timp ce îmi urmăresc priorităţiile, de obicei sunt ferm şi nu sunt influenţat de 
alţii. 

 
12. În timpul conflictului, mă străduiesc să scot imediat la lumină preocupările 
tuturor. 

 
 13. În timpul conflictului, încerc să găsesc un compromis. 

 
 14. Nu merită să te îngrijorezi întotdeauna de diferenţele de opinie, aşa că de obicei 
le evit. 
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15. Îmi place să cer părerea celorlalţi şi încerc să găsesc mijloace pentru a coopera. 

 
16. Odată ce am luat o hotărâre, nu imi place când ceilalţi încearcă să mă facă să mi-o 
schimb. 

 
17. Într-un conflict, insist să îmi prezint punctul meu de vedere, şi îi invit şi pe ceilalţi 
să facă la fel.  

 
18. Când există puncte de vedere contradictorii, de obicei propun o cale de mijloc. 

 
19. Încerc să evit persoanele cu opinii puternice. 

 
20. Consider că este mai important să mă înțeleg bine cu alții, decât să câştig o 
dispută.  

 
 21. După ce am luat o decizie, o apăr cu fermitate. 

 
 22. Îmi place să iau decizii, dar ţin să îi ascult şi pe ceilalţi pentru a găsi cea mai 
bună soluţie posibilă. 
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 23. Îmi place să întâmpin alți oameni la jumătatea drumului. 

 
24. Deseori îmi păstrez părerile pentrun mine, deoarece pentru majoritatea lucrurilor 
nu merită să te cerţi. 

 
25. Încerc să îmi ajustez priorităţiile astfel încât să împac şi nevoile celorlalţi. 

 
 
Acest chestionar este conceput în baza celor mai bune studii în domeniu ca să ajute utilizatorul 
la înțelegerea şi evaluarea performanțelor sale curente. Autorul nu garantează implicit nici 
acuratețea şi nici limitele aplicabilității lui. 
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