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Problemy decyzyjne pojawiają się podczas czynności wyboru działania.

Rozwiązywanie problemów decyzyjnych składa się z całego szeregu faz. Podobnie, jak w

przypadku problemów poznawczych, człowiek musi odkryć problem, przeanalizować jego

strukturę, szukać sposobów rozwiązania i oceniać ich wartość.

Problemy decyzyjne mają wiele cech specyficznych, które różnią je od innych rodzajów

problemów. Rodzaje problemów decyzyjnych można przedstawić na następującym schemacie

Problemy decyzyjne

W sytuacji pewnej W sytuacji niepewnej
(nieryzykownej) (ryzykownej)

Dylemat Dylemat Dylemat Nieznajomość Nieznajomość
pechowca szczęściarza użyteczności prawdopodobieństwa konsekwencji

wyników działania

. Rodzaje problemów decyzyjnych

1. Problemy decyzyjne w sytuacji pewnej

Decyzyjna sytuacja pewna, obejmuje zbiór działań, z których każde prowadzi tylko do

jednego wyniku. Należy tylko wybrać drogę działania. Wybór działania ma charakter

subiektywny i nosi nazwę użyteczności. Rozróżniamy użyteczność pozytywną i negatywną.

Użyteczność pozytywną posiadają działania, które zaspokajają potrzeby biologiczne i

społeczne człowieka.

Użyteczność negatywną mają te działania, które udaremniają zaspokojenie potrzeb czyli są

niepożądane. W sytuacjach pewnych ludzie wybierają to działanie, którego wynik jest

najbardziej użyteczny. Mimo, że wynik działania jest pewny, to człowiek nie orientuje

się, który wybór jest najlepszy (musi podjąć decyzję). W sytuacjach pewnych istnieje również

pewien element niepewności.
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1. 1. „Dylemat pechowca”

Problem ten powstaje wtedy, gdy wszystkie działania prowadzą do wyników

użyteczności negatywnej.

Powstaje pytanie, jak rozwiązać problemy, co robić, aby osiągnąć największą użyteczność.

Można wymienić dwie reguły postępowania w tej sytuacji.

Pierwsza z nich to wybierać najmniejsze zło, czyli zdecydować się na działanie, którego

użyteczność negatywna jest najmniejsza. Zawsze należy wziąć pod uwagę drugą regułę „W

przypadku gdy wszystkie wyniki działań dają użyteczność negatywną, odrocz decyzję i

próbuj sformułować działanie o użyteczności pozytywnej”.

Reguła ta, mimo swej prostoty, ma ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ wiele

niepowodzeń w sytuacjach decyzyjnych wynika z tego,że ludzie bez namysłu wybierają

działanie o najmniejszej użyteczności negatywnej zamiast rozważyć możliwość działania

bardziej korzystnego.

W związku z tym, należy u uczniów kształtować umiejętność poszukiwania nowych

działań w „problemie pechowca” i uświadomić im, że dzięki produktywnemu myśleniu,

można znaleźć takie poczynania, które zamienia „dylemat pechowca” na proste działanie

decyzyjne.

. 1. 2. „Dylemat szczęściarza”

Problem zwany „dylematem szczęściarza” powstaje w sytuacji, gdy wszystkie

działania prowadzą do wyników o podobnej użyteczności pozytywnej.

Problem ten opisał w jednej ze swoich bajek Ezop: w bajce tej osioł miał dokonać wyboru

między owsem i sianem, a więc dwoma produktami, które bardzo lubił. Ponieważ nie mógł

się zdecydować umarł z głodu.

Jeśli dodatkowe informacje nie pozwolą rozwiązać problemu i w dalszym ciągu wszystkie

działania posiadają identyczną użyteczność, jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest

zastosowanie techniki losowania. Gdyby osioł z bajki Ezopa umiał, za pomocą rzutu monetą,

wybrać owies lub siano, nie zginąłby z głodu.

1. 3. „W obliczu konfliktu użyteczności”



4

Często zdarza się, że wynik działania pod pewnymi względami jest pożądany, pod

innymi nie korzystny.

Oto przykład ilustrujący podejmowanie decyzji w obliczu konfliktu użyteczności.

Nauczyciel rozważa czy określoną lekcję z fizyki prowadzić metodą słowno - poglądową,

metodą laboratoryjną czy problemową. Każda z nich ma, w różnym stopniu, cechy pożądane i

niepożądane.

Metoda słowno - poglądowa jest łatwa w przygotowaniu, ale nie rozwija samodzielnego i

produktywnego myślenia. Odmienna sytuacja istnieje w metodzie problemowej, która kształci

umiejętności myślenia, wymaga jednak dłuższego przygotowania.

Założymy, że nauczyciel, w skali liczbowej, ustalił użyteczność pozytywną i negatywną

następująco:

Tabela. Zależność działania i użyteczności w skali liczbowej

Działania Użyteczność ich wyniku

Metoda słowno - poglądowa +4 -2

Metoda laboratoryjna +8 -3

Metoda problemowa +12 -4

W sytuacji decyzyjnej nauczyciel zsumuje użyteczności pozytywne i negatywne i wybierze

metodę problemową, której ogólna użyteczność wynosi +8.

W podsumowaniu można stwierdzić, że w życiu codziennym, w warunkach pewności,

mogą powstać trzy zasadnicze typy problemów, rozwiązywanie których powinno być

kształcone w czasie nauki w szkole.

. 2. Problemy decyzyjne w sytuacji niepewnej

W sytuacji niepewnej mamy do wykorzystania kilka działań, z których każde prowadzi

do więcej niż jednego wyniku. Przed podjęciem decyzji nie można, z całą pewnością

powiedzieć, jaki wynik zostanie osiągnięty.

Na przykład, nauczyciel wybierając nawet najlepsze metody wychowawcze, zdaje

sobie sprawę, że mogą one dać jeden z trzech wyników: poprawienie dyscypliny grupy
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młodzieży, zachowanie poprzedniego stanu lub obniżenie dyscypliny. Podjęcie przez

nauczyciela działań wiąże się z dużą szansą otrzymania rezultatu niepożądanego. Z tego

powodu sytuacje te nazywa się r y z y k o w n y m i.

Podejmowanie decyzji w sytuacjach niepewnych nie jest zadaniem prostym. W

sytuacjach tych powstają różne problemy. Najczęstszą przyczyną ich występowania jest brak

dostatecznej wiedzy o prawdopodobieństwie wyników, bądź nieznajomości samych wyników.

2. 1. Prawdopodobieństwo wyników jest nieznane

Problemy decyzyjne, w których dany jest zbiór wyników, lecz nie ma wiedzy o ich

prawdopodobieństwie występują w sytuacjach zupełnie nowych dla człowieka. Na przykład

kosmonauta, który zdecydował się na lot dookoła Ziemi orientuje się, że jego wyczyn może

skończyć się powodzeniem lub niepowodzeniem, nie dysponuje natomiast wiedzą, która

pozwoli mu określić prawdopodobieństwo powrotu na Ziemię.

Jak rozwiązywać tego typu problemy ? Co robić w przypadku gdy nie istniejeżadna

realna szansa określenia prawdopodobieństwa ? Dysponujemy wówczas regułami decyzji w

sytuacji niepewnej. Reguły te, mają nie tylko wartość teoretyczną, lecz są również szeroko

stosowane na codzień.

Stosując regułę skrajnego asekuranta, należy znaleźć najgorszy, czyli minimalny

wynik każdego działania, a następnie znaleźć takie poczynanie, którego minimalna

użyteczność jest największa.

Reguła optymizmu i pesymizmu zaleca brać pod uwagę najlepszy i najgorszy wynik

każdego działania. Stopień w jakim uwzględniamy oba te rezultaty, zależy od poziomu

naszego optymizmu. Jeśli jesteśmy optymistami, większą wagę przypisujemy do wyniku

najlepszego, natomiast gdy cechuje nas pesymizm, większą wagę przykładamy do wyniku

najgorszego.

Reguła „równej szansy” Laplace’a przyjmuje takie samo prawdopodobieństwo

następstw podejmowanych decyzji.

Reguła skrajnego asekuranta, reguła optymizmu - pesymizmu i reguła równej szansy

należą do metod algorytmicznych.

2. 2. Konsekwencje działania są nieznane
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Gdy konsekwencje działania są nieznane człowiek powinien skierować swoją

aktywność na poszukiwanie ewentualnych konsekwencji swoich decyzji. Na przykład,

nauczyciel rozważając takieśrodki wychowawcze, jak zaostrzenie dyscypliny, wprowadzenie

nauczania w grupach, itp. powinien przede wszystkim przewidzieć następstwa swoich

postanowień. Przewidywanie jest rodzajem procesu produktywnego, zdolnego do

samoregulacji, kierowanego przez zawodne metody heurystyczne.

Ustalenie kryterium powodzenia w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych jest dużo

trudniejsze niż w problemach poznawczych.

W problemach decyzyjnych samo pojęcie użyteczności może być przedmiotem dyskusji.

Wiadomo bowiem,że dla jednego człowieka bardziej wartościowe jest działanie A, dla

drugiego B. Aby określić, który z nich osiągnął powodzenie, trzeba dokładnie znać skalę

użyteczności i cele, do których dąży. Z tych względów należy zachować dużą ostrożność przy

ocenie ostatecznego wyniku czynności decyzyjnych.


