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KONCEPCJA OGRANICZONEJ 
RACJONALNOŚCI H. SIMONA

Michał Polański

Sądy i decyzje

� Sąd – wyrażone wprost twierdzenie na temat pewnego 
stanu rzeczy, np. przynależności obiektu do określonej 
kategorii, posiadania przez obiekt jakiejś cechy, wartości 
danego obiektu z punktu widzenia pewnego kryterium, a 
także prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia

� Decyzja – to wybór jednej możliwości działania spośród co 
najmniej dwóch opcji. Samo dokonanie wyboru nie oznacza 
jeszcze podjęcia działania, ponieważ do tego potrzebna 
jest skuteczna motywacja oraz obiektywne możliwości 
realizacji decyzji*

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: 
Wydawnictwo Academica. Wydawnictwo Naukowe PWN

Racjonalność – psychologiczne ujęcie

� Racjonalny w psychologii może być rozumiane jako uzasadniony, 
krytyczny, skuteczny i obiektywny (realny)*

� Można również spotkać się z synonimami pojęcia „racjonalny” tj. 
logiczny, rozumowy, rozsądny, zgodny z rzeczywistością, oparty na 
wiarygodnych, zgodnych z rzeczywistością informacjach

� Myślenie szczegółowe, sekwencyjne, algorytmiczne, uwzględniające 
wszelkie dostępne informacje można potraktować jako realizację 
myślenia racjonalnego

*Lewicka, M. (1993). Aktor czy obserwator. Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności 
w myśleniu potocznym. Warszawa-Olsztyn: PTP

Ważne dla nauk ekonomicznych zagadnienia z zakresu 
sądów i decyzji

� Tendencyjność

� Heurystyki

� Strategie podejmowania decyzji

� Proces podejmowania decyzji

TENDENCYJNOŚĆ

� Tendencyjność (ang. bias) – przypadłość umysłu ludzkiego 
polegająca na systematycznym odstępowaniu od idealnego wzorca 
rozumowania, co skutkuje regularnym popełnianiem błędu 
określonego rodzaju

� Tendencyjność nie jest więc równoznaczna z podatnością na błędy 
wszelkiego rodzaju, lecz ze skłonnością do popełniania błędów 
uniwersalnych i bardzo charakterystycznych*

� W przypadku tendencyjności można mówić też o zniekształceniach, 
błędach, obciążeniach i złudzeniach poznawczych, nazywanych też 
niekiedy iluzjami lub po prostu efektami

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: 
Wydawnictwo Academica. Wydawnictwo Naukowe PWN

HEURYSTYKI

� Heurystyki – uproszczone  zasady wnioskowania, umożliwiające szybkie 
sformułowanie sądu, któremu bardzo często towarzyszy subiektywne 
przekonanie o słuszności*

� Rodzaje heurystyk (Tversky, Kahneman, 1983):
� heurystyka reprezentatywności
� heurystyka dostępności
� heurystyka zakotwiczenia i dopasowania

� Heurystyki często prowadzą do tendencyjnych sądów (złudzeń 
poznawczych)

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. 
Warszawa: Wydawnictwo Academica. Wydawnictwo Naukowe PWN
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HEURYSTYKA REPREZENTATYWNOŚCI

� Heurystyka reprezentatywności – kierowanie się tym, czy dany obiekt lub 
zdarzenie jest, według nas, charakterystycznym egzemplarzem szerszej klasy 
obiektów lub zdarzeń

� Tendencje związane z HR:
� złudzenie hazardzisty (gambler's fallacy) - inaczej efekt Monte Carlo

� przykład: 
� gra sprawiedliwa
� przewidywanie rzutu monetą
� jeśli 5 razy wypadła reszka, to jesteśmy skłonni teraz dużo postawić na orła
� jeśli 10 razy wypadła reszka, to jesteśmy skłonni bardzo dużo postawić na orła
� zapominamy, że zdarzenia są niezależne

� złudzenie koniunkcji - zawyżanie prawdopodobieństwa posiadania przez obiekt 
pewnej cechy, jeśli występuje ona z inną cechą
� „problem Lindy” – prawdopodobieństwo posiadania przez np. Lindę dwóch cech łącznie 

będzie szacowane jako wyższe niż prawdopodobieństwo posiadania tylko jednej z tych 
cech*

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. 
Warszawa: Wydawnictwo Academica. Wydawnictwo Naukowe PWN

HEURYSTYKA DOSTĘPNOŚCI

� Heurystyka dostępności - kierowanie się tymi przesłankami lub elementami 
wiedzy, które są dostępne i łatwe do wydobycia z pamięci trwałem, a 
ignorowanie tych, które są trudno dostępne

� Np. pytania o częstość występowania pewnych kombinacji liter

� Konsekwencje HD:

� efekt świeżości w ocenie prawdopodobieństwa zdarzeń

� złudzenie osobistego doświadczenia

� „prawo małych liczb”*

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: 
Wydawnictwo Academica. Wydawnictwo Naukowe PWN

HEURYSTYKA REPREZENTATYWNOŚCI 
VS DOSTĘPNOŚCI
� Heurystyka dostępności jest pewną odwrotnością heurystyki 

reprezentatywności.

� HR polega na tym, że dysponując konkretnym przypadkiem (np. osoba 
o imieniu Linda)  odwołujemy się do szerszej klasy zjawisk lub obiektów 
(np. feministki), po czy przeceniamy prawdopodobieństwo wystąpienia 
tego, co uważamy za charakterystyczne dla całej tej kategorii

� HD dotyczy tego, że dysponujemy klasą ogólną, po czym szukamy w 
pamięci konkretnych przykładów kategorii. Jeśli je znajdujemy szybko i 
bez wysiłku, przeceniamy częstość występowania elementów tej 
kategorii, a jeśli znajdowanie przykładów idzie nam wolno i z 
wysiłkiem, mamy tendencję do niedoszacowania częstości ich 
występowania*

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: 
Wydawnictwo Academica. Wydawnictwo Naukowe PWN

HEURYSTYKA ZAKOTWICZENIA I 
DOPASOWANIA

� Heurystyka zakotwiczenia i dopasowania (ang. anchoring
and adjustment) – prowadzi do błędnej oceny wielkości 
liczbowych (niedoszacowanie lub przeszacowanie)*

� Heurystyka zakotwiczenia polega na tym, że oceniając 
jakąś wartość liczbową (liczbę przypadków, częstość, 
prawdopodobieństwo) bierzemy za punkt wyjścia jakąś 
łatwo dostępną (np. podawaną przez innych) liczbę, a 
następnie modyfikujemy ją stosownie do kontekstu i 
posiadanej wiedzy**

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza.
Warszawa: Wydawnictwo Academica. Wydawnictwo Naukowe PWN

� **Źródło: Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. 
Warszawa: SCHOLAR

STRATEGIE  W PODEJMOWANIU 
DECYZJI

� Strategia zadowolenia (H. Simon) – polega ona na 
przeglądaniu dostępnych opcji w przypadkowym porządku 
i wyborze pierwszej, która nas satysfakcjonuje (wynika to z 
ograniczonej racjonalności umysłu ludzkiego)

� Strategia eliminacji wielu aspektów (A. Tversky) –
eliminujemy elementy, które nie spełniają ustanowionych 
przez nas kryteriów*

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia 
poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. Wydawnictwo Naukowe 
PWN

PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI

� Faza przeddecyzyjna

� Proces decyzyjny

� Faza postdecyzyjna
� żal postdecyzyjny – wynika z charakteru fazy, która związana jest z 

wątpliwościami do słuszności powziętego wyboru; żal jest tym większy, 
im ważniejsza była podjęta decyzja, im trudniej było ją podjąć, im 
dłużej nad nią pracowaliśmy i im trudniej teraz przeciwdziałać jej 
skutkom*

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: 
Wydawnictwo Academica. Wydawnictwo Naukowe PWN
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PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI

� Praktyczne podejmowanie decyzji (Rohrbaugh, Shanteau, 1999) uzależnione jest od oceny 
ważności tego, co jest istotne dla decydenta

� Zależy to od kilku czynników:

� procesów – czynników poznawczych modyfikowanych przez:

� ocenę ryzyka

� emocje

� politykę podejmowania decyzji

� korzystanie z informacji zwrotnych 

� zasobność systemu prawnego

� kontekstu – wpływu ze strony czynników zewnętrznych:

� kontekstu problemu

� kontekstu ogólnego

� czynników środowiskowych

� doświadczenia – wpływu ze strony czynników zewnętrznych:

� ekspertywność

� różnice indywidualne*

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. Wydawnictwo 
Naukowe PWN

Czym jest intuicja?

� Intuicja – sposób rozumienia lub poznania, który można 
scharakteryzować jako bezpośredni i natychmiastowy, nie 
oparty na świadomym rozumowaniu. Termin ten występuje w 
dwóch różnych kontekstach znaczeniowych: 
a) proces nie oparty na żadnych przesłankach, w pewnym sensie 

mistyczny; 
b) b) reakcja na subtelne sygnały i związki odbierane w sposób 

nieświadomy.

Pierwsze ujęcie należy do pogranicza nauki i nie jest 
zalecane, chociaż z pewnością występuje dość powszechnie w 
tekstach popularnych; drugie dotyka kilku problemów 
występujących w badaniach nad zachowaniem człowieka w 
sytuacjach złożonych; � uczenie się utajone, � uczenie się 
bez świadomości.

Reber, A. S., Reber, E. S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Różne definicje intuicji

� Definicja wg Herberta Simona:
� „Sytuacja dostarcza wskazówki; wskazówka daje 

ekspertowi dostęp do przechowywanych w pamięci 
informacji; informacje dostarczają odpowiedzi. Intuicja to ni 
mniej, ni więcej, tylko akt rozpoznania”

� Wg D. Kahnemana* definicja ta zrównuje charakter intuicji z 
doświadczeniem, jakim jest pamiętanie lub sytuacja, gdy coś 
wiemy, ale nie wiemy skąd i dlaczego to wiemy.

� *Kahneman, D. (2011). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i 

wolnym. Warszawa: Media Rodzina

Rozwiązywanie problemów

� Metoda prób i błędów

� Metoda wglądowa

Ograniczona racjonalność w ekonomii 
(MIT Encyclopedia)

� Ograniczona racjonalność jest racjonalnością 
ujawnianą przez decydentów dysponujących 
ograniczonymi możliwościami

� Ograniczona racjonalność stoi w sprzeczności z 
ideałem racjonalności jako elementu procesu czy też 
wyrazu racjonalnego podejmowania decyzji 
wyrażonym w (1) teorii racjonalnego wyboru, (2) 
teorii użyteczności czy (3) podstawowych 
założeniach rachunku prawdopodobieństwa

Aspekty ograniczonej racjonalności 
podejmowane w ekonomii

� Bayesowskie uczenie się (ang. bayesian learning; 

conditionalization)

� Metody rozwiązywania problemów oparte na 
regule satysfakcji

� Metawnioskowanie

� Heurystyki wydawania sądów
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H. Simon (1916-2001)

� 1978 Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w 
dziedzinie ekonomii (badania nad procesem 
podejmowania decyzji wewnątrz organizacji 
gospodarczych oraz teorią podejmowania takich 
decyzji)

� Publikacje dotyczące problematyki administracji, 
podejmowania decyzji; podejście abstrakcyjne, 
modelowe; synteza wiedzy psychologicznej dla 
celów ekonomii

Umysł vs środowisko

� „Racjonalne zachowania ludzkie są wytworem 
swego rodzaju nożyc, których jednym ostrzem jest 
struktura środowiska, w którym realizowane jest 
działanie, a drugim – zdolności obliczeniowe 
człowieka” (H. Simon)*

� *Simon, H. A. (1990). Invariants of Human Behavior. 
Annual Review of Psychology, 41, s. 7.

Rola środowiska

� „Człowiek rozpatrywany w kategoriach 
zachowującego się systemu jest całkiem prosty. 
Obserwowana w czasie złożoność jego zachowania 
jest w znacznej mierze odzwierciedleniem 
złożoności środowiska, w którym się znajduje”*

� * Simon, H. A. (1981). The Sciences of Artificial. Cambridge, MA: MIT Press, 
s. 65.

Rola niezmienników

� Problem identyfikowania niezmienników jest 
komplikowany przez fakt, że ludzie są 
adaptującymi się systemami, których zachowanie 
jest wysoce elastyczne. Niezmienniki muszą być 
poszukiwane wśród mechanizmów, które pozwalają 
im rozwiązywać problemy i uczyć się –
mechanizmów inteligencji*

� *Simon, H. A. (1990). Invariants of Human Behavior. Annual 
Review of Psychology, 41, s. 16-17.

Niezmienniki – synteza*

� Hipoteza fizycznego systemu symbolicznego

� Ograniczenia systemu

� Strategie adaptacji

� Struktury poznawcze odpowiadające za 
zachowania związane z BR

� Kryteria osiągania celów

� *Simon, H. A. (1990). Invariants of Human Behavior. Annual 
Review of Psychology, 41, s. 16-18.

Hipoteza fizycznego systemu 
symbolicznego

� Hipoteza Fizycznego Systemu Symbolicznego, silnie 
popierana przez dowody empiryczne, utrzymuje, że system 
będzie zdolny do inteligentnego zachowania, jeśli i tylko 
wtedy jeśli  będzie fizycznym systemem symboli: jeśli może 
przyjmować, oddawać (ang. output), przechowywać i 
manipulować symbolami. 

� Ta hipoteza i w konsekwencji psychologia przetwarzania 
informacji, opisuje inteligencję na poziomie symbolicznym, 
programowym (ang. software) poziomie, niewiele mówiąc na 
temat fizjologii mózgu. Nie ma potrzeby, by ten fakt 
utrudniał nasz postęp, ani tak być nie musi, gdy próbujemy 
zrozumieć na poziomie symbolicznym jak fizyczny system 
symboliczny tj. mózg działa w taki sposób, że możliwe jest 
inteligentne zachowanie.
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Ograniczenia systemu

� Ze względu na ograniczenia szybkości i mocy obliczeniowej, 
inteligentne systemy muszą wykorzystywać metody 
przybliżone. Optymalność znajduje się poza ich 
możliwościami; ich racjonalność jest ograniczona. By 
wytłumaczyć zachowanie systemu charakteryzującego się 
ograniczoną racjonalnością musimy opisać procesy w tym 
systemie, jak również środowiska, do których on się 
adaptuje. Pamięć krótkoterminowa człowieka może 
przechowywać jedynie pół tuzina kawałków, akt 
rozpoznania zajmuje około sekundy, a najprostsze ludzkie 
reakcje są mierzone raczej w dziesiątkach i setkach 
milisekund niż mikrosekund, nanosekund czy pikosekund. Te 
ograniczenia można wymienić wśród najbardziej istotnych 
niezmienników ludzkiej inteligencji.

Strategie adaptacji

� Główna strategia osiągania inteligentnej adaptacji w 
warunkach ograniczonej racjonalności opiera się na 
przechowywaniu wiedzy i uproszczonych sposobów jej 
przeszukiwania (heurystyk) w wysoko zindeksowanej 
pamięci długoterminowej w celu redukcji obliczeniowych 
wymagań związanych z problemami. 

� Eksperci wykorzystują procesy rozpoznawania, bazujące na 
przechowywanej, zindeksowanej wiedzy, by radzić sobie z 
codziennymi zadaniami. Wtedy kiedy rozpoznawanie nie 
wystarcza, ponieważ duża przestrzeń możliwości powinna 
by zostać przeszukana, odwołują się oni do wysoce 
selektywnego przeszukiwania, któremu przewodzi bogaty 
zasób heurystyk.

Struktury poznawcze odpowiadające 
za zachowania związane z BR
� Kilka poznawczych struktur (ang. architectures) zostało 

zaproponowanych jako odpowiadających za procesy wcześniej 
opisane, ponieważ te architektury reprezentują względnie skromne 
odmiany  (ang. variations) podstawowego wzorca szeroko 
akceptowanego dzisiaj. 

� Ten podstawowy wzorzec dotyczy niektóry procesorów 
sensorycznych, które dostarczają wkładu (danych; ang. input) dla 
pamięci krótkoterminowej i długoterminowej, procesu 
rozpoznawania, który różnicuje cechy wykryte przez zmysły, modułu 
rozwiązywania problemów, który opiera się na przeszukiwaniu 
heurystycznym, systemie pobierania („zasysania”; ang. induction) 
wzorów, systemów posługiwania się językiem naturalnym, systemów 
posługiwania się (ang. handling) ejdetycznymi (takimi jak obrazy; 
ang. image-like) reprezentacjami oraz mechanizmów uczenia się, 
które umożliwiają nowym procesom i strukturom danych, bycie 
skonstruowanymi i przechowywanymi w pamięci.

Kryteria osiągania celów

� Kiedy inteligencja odkrywa nieznajome domeny, popada w 
wykorzystywanie „słabych metod”, które są niezależne względem 
wiedzy z tej domeny. Ludzie bardziej zaspokajają się – rozglądają 
się za dostatecznie dobrymi rozwiązaniami, niż beznadziejnie 
poszukują najlepszego rozwiązania. Wykorzystują analizy typu 
środki-cele w celu stopniowego  redukowania swojego dystansu 
dzielącego ich od pożądanego celu. 

� Zwracanie uwagi na symetrie i uporządkowane sekwencje poszukują 
wzorów w swoich środowiskach, które mogliby wykorzystać w celu 
przewidywania. 

� Rozwiązywanie problemów przez rozpoznawanie, przez 
przeszukiwanie przy pomocy heurystyk i poprzez 
rozpoznawanie wzorów są technikami adaptacyjnymi zgodnymi 
z ograniczoną racjonalnością.

Racjonalność proceduralna

� „Rozwiązywanie problemów przez rozpoznawanie, 
heurystyczne przeszukiwanie i rozpoznawanie wzorców 
czy ekstrapolację są przykładami racjonalnej adaptacji 
do złożonych zadaniowo środowisk co wiąże się 
określonym zbiorem ograniczeń obliczeniowych; te 
metody nie wyczerpują, lecz ujmują w postaci typów to, 
co wiemy nt. ludzkich procesów poznawczych”*

� *Simon, H. A. (1990). Invariants of Human Behavior. 
Annual Review of Psychology, 41, s. 11.

Dwa rodzaje racjonalności

� Racjonalność proceduralna (koncentracja na 
procesie)

� Racjonalność substancjalna (koncentracja na 
wymaganiach zadania)
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Reguła satysfakcji

� Zasada stosowana podczas podejmowania decyzji 
polegająca na tym, że wybierany jest pierwszy 
satysfakcjonujący (~odpowiadający oczekiwaniom) 
wariant

Kryteria ograniczonej racjonalności*

� Zadanie jest zbyt trudne, by obliczyć dokładne 
rozwiązanie

� Zachodzi potrzeba, by środowisko związane z 
zadaniem zostało lepiej poznane

� Ograniczone są zasoby poznawcze

� Strategia zadowalania się (satysfakcji) jest określona

� *Gigerenzer, G. (1997). Bounded Rationality: Models of Fast and Frugal
Inference. Swiss Journal of Economics and Statistics, 133 (2/2), s. 2.

Model algorytmu satysfakcjonowania

� Take The Best (G. Gigerenzer) – algorytm 
szybkiego i oszczędnego wnioskowania o ukrytych 
właściwościach środowiska w warunkach 
ograniczonej wiedzy, czasu i możliwości 
obliczeniowych*

� *Gigerenzer, G. (1997). Bounded Rationality: Models of Fast and Frugal
Inference. Swiss Journal of Economics and Statistics, 133 (2/2), s. 13.

Take The Best

� TTB opiera się procedurze przeszukiwania pamięci „krok po kroku” 
ukierunkowanej na przeszukiwanie predyktorów i odnalezienie predyktora
najsilniej dyskryminującego

� Przeszukiwanie jest ograniczone przez warunek zatrzymania związany z 
regułą dyskryminacji

� Wnioskowanie przebiega na podstawie jednego predyktora (decyzja 
zostaje podjęta w następstwie na podstawie jednej przesłanki)

� Brak wiedzy reprezentowany jest w taki sposób, że obowiązuje zasada 
rozpoznawania. Jeżeli jedna alternatywa jest rozpoznawana, a druga nie, 
to należy wybrać tą znaną

� Wykorzystywane są informacje nt. struktur informacji (środowisk)*

� *Gigerenzer, G. (1997). Bounded Rationality: Models of Fast and Frugal Inference. 
Swiss Journal of Economics and Statistics, 133 (2/2), s. 7.

Take The Best - schemat

Gigerenzer, G. (1997), s. 8 

Przykład strategii TTB

Gigerenzer, G. (1997), s. 6 


