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Prefaţă

Scopul acestui volum este acela de a le oferi
cititorilor o introducere cuprinzătoare în diferitele abordări
teoretice care au drept scop analizarea comportamentului
uman. În literatura de specialitate, teoriile deciziei
reprezintă un set de abordări care pe de o parte descriu
comportamentul uman, iar pe de altă parte realizează
predicţii referitoare la modul în care indivizii sau grupurile
se vor comporta în anumite situaţii ale căror coordonate
sunt fixe. Teorii ale Deciziei. Perspective psiho-economice
reprezintă o etichetă generală care se referă la o paletă largă
de teorii care provin din economie, psihologie şi din
punctele de intersecţie ale acestora. După cum afirmă
Herbert Simon şi Daniel Kahneman (laureaţi ai premiului
Nobel în 1978, respectiv 2002), metodologia propusă de
teoriile deciziei umane a fost aplicată în domenii precum
economia, politicile publice sau mediul de afaceri,
aşteptându-se ca pe viitor aceasta să se dovedească din ce în
ce mai folositoare arhitecţilor deciziei. În peisajul românesc
acest domeniu reprezintă o noutate (chiar dacă în spaţiul
academic internaţional are o istorie de peste 40 de ani)
având în vedere numărul redus de programe academice care
utilizează astfel de teorii pentru a oferi explicaţii şi
răspunsuri microcomportamentelor umane.
Cu toate acestea, în ultimul timp numărul lor a
început să crească odată cu nevoia cititorilor de a se
familiariza cu o astfel de literatură şi autorii ei fundamentali. Acest lucru se datorează eşecului modelelor
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teoretice clasice de a oferi explicaţii pentru anumite
fenomene (vezi criza economică); dezvoltării tehnologiei
care ne permite să realizăm noi tipuri de cercetări; apariţiei
unor noi întrebări de cercetare dar şi nevoii de a construi
politici cât mai apropiate de capacităţile şi caracteristicile
indivizilor. Din acest punct de vedere volumul se dovedeşte
primul din România care abordează noile teorii ale deciziei
umane trecând prin cele care privesc comportamentul uman
dintr-o perspectivă preponderent economică (capitolul 1.
Microeconomie şi Comportament); preponderent psihologică (capitolul 3. Introducere in Paradigma Psihologiei
Cognitive; capitolul 6. Decizia în comportamentele
Sanogene; capitolul 7. Modalităţi Decizionale în Organizaţii. O Perspectivă Psihologică) dar şi din perspectiva
celor care se află la intersecţia dintre cele două discipline
(capitolul 3. Luarea Deciziilor în Perimetrul Conceptual al
Teoriei Prospectării; capitolul 4. Neuroeconomia; capitolul
5. Raţionalitate şi Decizie Raţională în Psihologia Socială).
Această gamă de teorii presupune o mixtură de abordări
care vin din psihologie şi economie combinând metode de
cercetare cantitative, calitative dar şi formalizarea
matematică. Cu siguranţă, teoriile deciziei pot fi considerate
drept abordări interdisciplinare care stau la intersecţia dintre
mai multe paradigme ce pot intra în dialog prin intermediul
acestui cadru de analiză.
Volumul este redactat într-o manieră accesibilă,
având o structură de tip manual (eng: handbook), oferind o
introducere extensivă în teoriile deciziei din perspectivă
psihologică şi economică. Acesta poate fi consultat atât de
publicul academic cât şi de cel non-academic având în
vedere stilul în care este scris şi numeroasele exemple pe
care le oferă. De asemenea, volumul poate fi folosit ca
suport de curs pentru studenţii înscrişi la specializări
14

precum psihologie, economie, administraţie şi afaceri sau
politici publice, cât şi ca bază teoretică de plecare pentru
înţelegerea domeniilor de către publicul larg. Parcurgerea
acestei cărţi nu presupune cunoştinţe avansate dincolo de
anumite noţiuni elementare de psihologie şi economie. În
plus, fiecare dintre cele şapte capitole conţine o bibliografie
orientativă care poate fi accesată şi consultată în momentul
în care cititorul este interesat de anumite teme particulare
sau de aprofundarea unora dintre subiecte. Din punct de
vedere al organizării, volumul acoperă diferite teme care au
în vedere studierea deciziei pe continuumul psihologieeconomie.
Capitolul 1 Raţionalitate şi Decizie Raţională în
Psihologia Socială. Rolul Euristicilor (autor Loredana
Ivan) cuprinde o abordare foarte interesantă a aproximărilor
judecăţilor în situaţia unei incertitudini. În acest caz, putem
utiliza euristicile care reprezintă modalităţi facile de
diagnosticare a unei situaţii, chiar dacă aprecierea este
suboptimală. Importanţa deosebită al acestui domeniu a fost
recunoscută prin acordarea unui Premiu Nobel (2002) lui
Amos Tversky şi Daniel Kahneman. Analiza unui set
consistent de exemple facilitează înţelegerea teoriei, oferind
o serie de modalităţi practice de anticipare.
Capitolul 2 Modalităţi Decizionale în Organizaţii. O
perspectivă Psihologică (autor Mihaela Corina Ţuţu).
Pornind de la caracteristicile deciziei în mediul organizaţional, autoarea analizează pe larg tipuri de decizii – decizii
de grup, etape ale procesului decizional, specificităţile
deciziei în funcţie de tipurile psihologice ale lui Carl
Gustav Jung etc. Descrierea patterurilor decizionale este
foarte importantă atât la nivelul grupului decizional, cât şi
la cel individual, permiţând optimizarea acestora şi sporind
calitatea deciziei.
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Capitolul 3 Decizia în Comportamentele Sanogele
(autor Cătălina Roşca). Promovarea şi menţinerea stării de
sănătate reprezintă atât la nivel individual, cât şi la nivelul
societăţii, unul dintre cele mai importante deziderate. Există
o serie de politici publice care se referă la prevenţia diferitelor afecţiuni. Autoarea articolului se referă la deciziile
individuale, din perspectiva psihologiei sănătăţii, pe baza
analizei unor modele sanogene acreditate ştiinţific, menite
să prevină îmbolnăvirile. Desigur, menţinerea sănătăţii în
funcţie de circumstanţe este un proces mult mai complex, el
presupunând schimbări atitudinale, reconfigurarea propriilor valori, renunţarea la obiceiuri nocive, trecerea de la
declarativ la asumarea faptică.
Capitolul 4 Introducere în Paradigma Psihologiei
Cognitive (autor Claudia Hrabac) discută despre fundamentele psihologiei cognitive. În acest sens, autoarea ne
prezintă câteva dintre cele mai importante teme asociate cu
acest domeniu: percepţia, atenţia, memoria, cunoaşterea şi
limbajul. Rolul acestui capitol este acela de a înţelege care
au fost elementele pe care economia le-a preluat din
psihologie, pe baza acestora fundamentându-se noi domenii
precum economia comportamentală şi neuroeconomia.
Capitolul 5 Luarea Deciziilor în Perimetrul Conceptual al Teoriilor Prospectării (autori Elena Druică şi
Rodica Ianole-Călin) are rolul de a familiariza cititorii cu
modalitatea prin care două dintre cele mai vehiculate
biasuri cognitive (aversiunea faţă de pierdere şi raportarea
la un punct de referinţă) alături de două alte biasuri mai
puţin cunoscute (senzitivitatea descrescătoare la pierderi şi
câştiguri) precum şi ponderarea neliniară a probabilităţilor,
pun bazele unei întregi schimbări de paradigmă privind
modul de raportare şi operaţionalizare a proceselor
decizionale.
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Capitolul 6 Microeconomie şi comportament (autori
Lucian Alexa şi Sergiu Burlacu) discută despre diferite
teorii ale deciziilor umane din perspectiva economiei
neoclasice. Autorii prezintă asumpţiile care stau în spatele
ideii de alegere raţională realizând o introducere extensivă
în elemente care ţin de teoria consumatorului şi a jocurilor.
Capitolul 7 Neuroeconomia (autor David Diaconu)
urmăreşte explicarea procesului cognitiv prin care sunt
luate decizii. De-a lungul capitolului autorul ne prezintă
care sunt principalele asumpţii biologice care stau la baza
domeniului precum şi metodologia folosită de cercetătorii
din neuroştiinţe şi implicaţiile pe care rezultatele produse în
urma cercetătorilor le-a avut asupra celorlalte discipline.
Cu siguranţă cititorul va descoperi răspunsuri la unele
întrebări care îl frământă în legătură cu tematica abordată,
dar şi idei care pot fi aprofundate în cercetări ulterioare.
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Capitolul 1
Raţionalitate şi Decizie Raţională în Psihologia
Socială: Rolul Euristicilor
(Loredana Ivan)

1. Introducere
Procesul deciziei raţionale este studiat de mai multe
discipline, începând cu matematică, teoria jocurilor,
economie, finanţe, medicină, ştiinţe militare, sociologie,
cibernetică şi terminând cu ştiinţele cognitive şi psihologie
socială. Aceste domenii cumulează o istorie de peste 300 de
ani de preocupări privind factorii care influenţează procesul
deciziei raţionale, structura procesului decizional în sine şi
consecinţele deciziei raţionale în sferele vieţii economice,
sociale etc. Ca urmare, modelele teoretice care explică
decizia raţională sunt eclectice, multidiscipinare, înglobând
un set de concepte cheie din domeniile menţionate şi cu arie
largă de aplicabilitate, sunt modele cu nivel de generalitate
ridicat (Oliveira, 2007). În particular, modelele alegerii
raţionale au constituit fundamentul dezvoltării ştiinţelor
cognitive şi ştiinţelor sociale de „graniţă”, cum este spre
exemplu psihologia socială (vezi Chelcea, 2002). În mod
mai general, putem afirma că modelele deciziei raţionale au
influenţat decisiv dezvoltarea teoretic-paradigmatică din
ştiinţele sociale şi înţelegerea naturii umane (Valencia şi
Elejabarrieta, 1994).
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2. Caracteristicile Deciziei Raţionale
Procesul alegerii raţionale include practic două
componente: (1) cel legat de decizie – folosirea gândirii
raţionale a individului pentru a reacţiona la stimulii din
mediul înconjurător, inclusiv evenimentele trecute
(experienţa anterioară a individului cu asemenea informaţii)
şi estimări asupra evoluţiei evenimentelor în viitor; (2)
comportamentul care urmează procesului de gândire
raţională – în forma alegerii dintre variante posibile
(Oliveira, 2007). Cel puţin în prima componentă, cea a
interpretării informaţiilor din mediul înconjurător, relativ la
evenimentele trecute şi estimarea evoluţiei viitoare, sunt
incluse elemente legate de credinţe, percepţii sociale,
atitudini – concepte cheie ale domeniului psihologiei
sociale.
Totuşi, ce particularizează procesul deciziei raţionale
de alte forme de procesare a informaţiilor? Dincolo de
faptul că decizia raţională include, aşa cum am menţionat
anterior, nu doar procesarea raţională a informaţiei, dar şi
alegerea (comportamentul) ca o consecinţă directă a
acesteia, putem vorbi despre decizie raţională, ca un proces
care apare atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii
(vezi şi Oliveira, 2007, 12):
1. Individul evaluează situaţia şi există cel puţin două
modalităţi de acţiune, date fiind informaţiile prezente în
situaţie. În acest caz, identificarea posibilelor variante de
acţiune se bazează nu doar pe informaţii care apar direct din
situaţie, ci şi pe ce ştie individul din situaţii similare
anterioare, din experienţa cu evenimente trecute. Spre
exemplu, în cazul unei persoane căreia i se propune
posibilitatea de a prelungi prezentul abonament la compania
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de telefonie mobilă cu care are un contract în schimbul
achiziţionării unui nou telefon mobil gratuit, are de ales
între a da curs acestei solicitări şi câteva alternative
posibile: aceea de a rezilia contractul cu compania
solicitantă, de a ignora cererea şi de a lăsa deschisă
posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de timp
care rămâne la latitudinea sa în calitate de client, de a
amâna răspunsul până la consultarea ofertelor concurente
etc. În cele mai multe cazuri, mai ales în situaţia în care
individul este posesorul unui abonament de telefonie
mobilă de mult timp, a mai fost confruntat cu astfel de
oferte şi ştie cum anume a decis în situaţii anterioare.
Procesul influenţei sociale, central în psihologia socială,
intervine aici, căci în identificarea variantelor de acţiune
apar factori de influenţă socială care ţin de relaţiile cu
ceilalţi (care au şi ei percepţii despre asemenea oferte) şi
factori de context (spre exemplu faptul că tocmai a primit
un telefon nou de la serviciu).
2. Alegerea dintre variantele de acţiune posibile se
face pe baza formulării unor aşteptări privind evoluţia
viitoare a evenimentelor. Particularităţile alegerii raţionale,
relativ la procesarea automată informaţiilor, sunt legate de
estimarea cu privire la evoluţia viitoare a cursului acţiunii
în termeni de probabilitate şi nivel de încredere. Dacă
reluăm exemplul cu oferta iniţiată de o companie de
telefonie mobilă pentru clienţii săi, fiecare dintre variantele
de acţiune pe care individul le identifică, analizate mai sus,
sunt investite cu un grad de probabilitate şi cu un nivel de
încredere de către posesorul abonamentului. Spre exemplu,
individul poate considera că este improbabil ca situaţia lui
financiară să se schimbe radical în următorii doi ani, cu un
nivel de încredere ridicat al acestei predicţii, situaţie în care
prelungirea abonamentului, pentru o perioadă de doi ani,
20

