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Problem badawczy

 Systemy wspomagania decyzji często implementują modele i narzędzia
wielokryterialne, które wymagają określonego sposobu interakcji
między systemem a użytkownikiem.

 Analiza skuteczności decydentów powinna być prowadzona w
kontekście zidentyfikowanych różnic indywidualnych w zakresie
umiejętności użytkowników systemu obsługi algorytmów w systemach
wsparcia, stylu poznawczego czy płci.

 Systemy wspomagania decyzji są zaprojektowane bez uwzględnienia
płci, ale ludzie mogą podejmować decyzje na różne sposoby i mają
różne preferencje w stylu przetwarzania informacji (Powell&
Johnson,1995).
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Problem badawczy
 Niejednoznaczne wyniki badań empirycznych dotyczących związku

między płcią a podejmowaniem decyzji.

 Różnice w podejmowaniu decyzji ze względu na płeć mogą być
związane z umiejętnościami i motywacją, postawą w stosunku do
ryzyka i pewnością siebie, a także stylem podejmowania decyzji. Nie
można ustalić, czy mężczyźni czy kobiety są lepszymi czy gorszymi
decydentami (Aronson et al. 2005).

 Kobiety zwracają większą uwagę na postrzeganą łatwość użytkowania
systemu wspomagania, decyzje mężczyzn są silniej uzależnione od
postrzeganej użyteczności tego systemu (Venkatesh & Morris, 2001).

 Mężczyźni mają bardziej przyjazne nastawienie do korzystania z
technologii niż kobiety, ale różnice są niewielkie (Cai et al. 2017).
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Problem badawczy
 Style podejmowania decyzji (Handley 2000, Epstein 2003, Stanovich et 

al. 2014): 

o racjonalny – myślenie wolne, decydenci preferują tekst i liczby

o intuicyjny – myślenie szybkie, decydenci preferują obrazy i wykresy w opisie
swoich zadań.

 Kobiety wykazują większą skłonność do intuicyjnego stylu myślenia niż
mężczyźni (Handley 2000, Epstein 2003).

 Mężczyźni częściej niż kobiety wykazują skłonność do racjonalnego
stylu myślenia, i odwrotnie, kobiety częściej niż mężczyźni używają
stylu intuicyjnego (Sladek 2010).

 Brak „różnic płci” w stylu podejmowania decyzji (Baiocco& Laghi 2009,
Loo 2000).
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Cel badania

Czy kobiety i mężczyźni różnią się w oczekiwaniach dotyczących
reprezentacji informacji preferencyjnej w systemach wsparcia?

 Do badań wykorzystano wyniki eksperymentu przeprowadzonego
systemie ankiet online z zaimplementowanym problemem decyzyjnym
dotyczącym wyboru mieszkania do wynajęcia.

 Badaniem objęto 1909 studentów, którzy reprezentowali kilka uczelni
wyższych, z czego 726 (38%) stanowili mężczyźni, natomiast 1183
(62%) kobiety.
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Metoda badawcza

Relacje między deklaracjami decydentów wobec reprezentacji preferencji
w systemach wspomagania decyzji analizowane będą za pomocą

 testu chi-kwadrat,

 testu frakcji.
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Pytania badawcze

Płeć  versus 

• końcowy efekt przeprowadzenia analizy i porównania wariantów
decyzyjnych (rating, ranking) w problemach wielokryterialnych.

• preferowana forma przedstawiania informacji o opcjach kryteriów
decyzyjnych (liczbowo, obrazkowo, werbalnie) w problemach
wielokryterialnych.

• preferowana forma prezentacji oceny wariantu decyzyjnego w
końcowym rankingu (liczbowo, werbalnie, obrazkowo) w problemach
wielokryterialnych.

• spójność oczekiwań wobec reprezentacji preferencji w systemach
wspomagania decyzji.

• rekomendacja metody AHP, SMART,  TOPSIS.
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Opis eksperymentu
W ramach ankiety respondenci zostali poproszeni o zrealizowanie czterech
etapów analizy decyzyjnej:
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Opis eksperymentu
Problem decyzyjny, który w ramach Ankiety Elektronicznej respondent otrzymał
do rozwiązania za pomocą specjalnie opracowanych metod wspomagania decyzji,
to wybórmieszkania do wynajęcia.
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Opis eksperymentu
Ankietowany został poproszony o zrealizowanie procesu decyzyjnego za pomocą
wskazanych metod i wyrażenie swojej opinii na temat użyteczności
zaproponowanego narzędzia.

30.03.202111



Opis eksperymentu

 Metoda TOPSIS (Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal
Solution) pozwala szybko i sprawnie skonstruować system oceny
wariantów decyzyjnych znacznie ograniczając przy tym interakcję z
decydentem. Kwestie zdefiniowane ilościowo podlegają automatycznej
ocenie. Decydent musi jedynie określić preferencje (oceny) kwestii
jakościowych (opisowych) za pomocą gwiazdek opisujących jakość
każdej propozycji.
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Opis eksperymentu

 Metoda AHP (Analytic Hierarchical Process) pozwala na lingwistyczną
ocenę parami różnych opcji porównywanych wariantów decyzyjnych.
W ramach każdego kryterium z osobna porównać należy każdą parę
opcji, zdecydować, która z nich jest ważniejsza i o ile.

 Do określenia stopnia przewyższania jednej opcji nad drugą
wykorzystywana jest dziewięciostopniowa skala lingwistyczna.
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Opis eksperymentu

 Algorytm metody SMART/SAW wymagał od decydenta przypisania do
każdej opcji oceny punktowej, opisującej atrakcyjność tej opcji. Dla
każdego kryterium opcja najbardziej preferowana otrzymywała ocenę
równą 100 punktom (satysfakcji, użyteczności), a opcja najgorsza - 0
punktów. Pozostałe opcje otrzymywały punkty z przedziału <0; 100>,
które odpowiadały subiektywnej ocenie jakości tej opcji
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Wyniki
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Końcowy efekt przeprowadzenia analizy i porównania wariantów 
decyzyjnych

chi-square test: χ2(2) =11,423; p= 0,003 

p<0,001

p=0,003



Wyniki
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Preferowana forma prezentacji oceny opcji wariantu decyzyjnego

p=0,001

chi-square test: χ2(3) = 9,915; p=0,019



Wyniki
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Preferowana forma prezentacji oceny wariantu decyzyjnego 

p=0,024

p=0,005

chi-square test: χ2(3) =7,976; p= 0,047



Wyniki

Sposób 

deklaracji opcji

Końcowy efekt przeprowadzenia analizy i porównania 
wariantów decyzyjnych

Rating Ranking Suma
Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety

Liczbowo 196 249 215 387 1047
Obrazkowo 74 145 122 250 591
Werbalnie 39 44 41 72 196

Suma 309 438 378 709 1834
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Nadmiernie wymagania

Zrównoważony nakład  pracy 

Zmarnowany nakład  pracy 



Wyniki
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Końcowy efekt przeprowadzenia analizy i porównania wariantów 
decyzyjnych vs sposób deklaracji opcji

.



Wyniki
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Forma 
prezentacji   
wariantu 
decyzyjnego

Sposób deklaracji opcji
Liczbowo Obrazkowo Słownie Suma

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety
Tylko 
liczbowo

278 384 39 81 25 32 839

Mix, w tym 
liczbowo

106 190 58 119 20 28 521

Nieliczbowo 27 62 99 195 35 56 474

Suma 411 636 196 395 80 116 1834

Brak spójności preferencji

Częściowa spójność preferencji

Spójność preferencji



Wyniki
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.



Wyniki
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chi-square test: χ2(3) = 24,454,  p<0,001

p=0,009

P<0,001

p=0,035

Rekomendowana metoda do analizy problemów wielokryterialnych 

.



Podsumowanie

 Niepełne zrozumienie przez decydentów mechanizmów działania
algorytmów i metod wsparcia może spowodować nieprawidłową
analizę preferencji.

 Znajomość profilu decydenta może być wykorzystana jako część
systemu wspomagania decyzji i procesu projektowania w celu
zwiększenia satysfakcji użytkownika systemu oraz umożliwienia
bardziej wiarygodnej analizy preferencji.

 Wyniki badań pokazały, że kobiety i mężczyźni różnią się w
oczekiwaniach dotyczących reprezentacji informacji preferencyjnej w
systemach wsparcia.

30.03.202123



Podsumowanie
 Kobiety częściej niż mężczyźni preferują ranking jako końcowy efekt

przeprowadzenia analizy i porównania wariantów decyzyjnych.

 Mężczyźni częściej niż kobiety preferują rating jako końcowy efekt
przeprowadzenia analizy i porównania wariantów decyzyjnych.

 Kobiety częściej niż mężczyźni preferują obrazkową formę prezentacji oceny
opcji wariantu decyzyjnego oraz nie liczbową formę prezentacji oceny
wariantu decyzyjnego.

 Mężczyźni częściej niż kobiety preferują tyko liczbową formę prezentacji oceny
wariantu decyzyjnego.

 Kobiety częściej niż mężczyźni rekomendują AHP oraz TOPSIS do
rozwiazywania problemów wielokryterialnych.

 Mężczyźni częściej niż kobiety rekomendują SMART do rozwiazywania
problemów wielokryterialnych.

30.03.202124



Dziękuję za uwagę
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