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pierwszej połowie )O( w. miała miejsce tzw. druga rewolucja wieĘ o poznaniu. Miała ona ścisłyzłłiryrk z rozwojem metod i technik neuroobrazowania mózgu.
Str,eszczenie

Celem prezentowanego artykułrr jest przedstawienie wpływu, iaki rewolucja pozrĘwcła.
wywarła na nauki o zan$zarrh:, papflrcz zaprezentowanie ewolucji parĄgmatll hamo
oeconomicus (człowieka racjonalnego) da horło nearoetanomhas (człowieka, którego dzialanie jest zdeterminowane w duzej mierze ,przez etnocje i ,emocjonalne dośńadczenia).
§r drugiej częściarrykułu zaprezentowano badania, których celem bfo wykazanie słusz-

nościuwzględnienia paradygmatu bołno nearceconomic.tls w badaniach marketingowych.
'Wnioski z przeptowadzanego badania wskazują na konieczność weryfikacji paradygmatu
hotno octonomicus orazmadelizarządzańa

opartyeh na nim.

słowa kluczowe: hałno aeconomicus, bomo fteuroeconomicus, rrauki o zsrządzarliw
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1. Wstęp
PogląĄ na temat koncepcji człowieka ekonomicznego (łac. bomo oeconomicĄ
są przedmiotem fundamentalnego sporu w naukach ekonomicznych. Model ten
został wprowadzony w połowie XVIII w. i podlegał do tej pory wielu modyfikacjom, polegającym głównie na pfecyzowaniu ustaleń wcześniejszych autorów,
dodawaniu nowych czynników istotnych dlaanaIizy dz:iałania człowieka ekonomicznego oraz krytyce poszczególnych zalożeńmodelu. Autorem tradycyjnie kojarzonym z tą koncepcją jest A. Smith, jednak jako pierwszy łacińskim pojęciem
llalno oeconamicus posłużyłsię V. Pareto w Manuale dbconomia politica.

Holno oecononi?nas ta abstrakcyjny paradygmat przyjmowany w większości
teorii ekonomicznych głoszący, że
jest to podmiot, który ma określony cel gospodarczy i na podstawie, swojej wiedzy
o dostępnych środkachi okolicznościach działania t7biera najbardziej efektywne sposoby osiągnięcia tego celu. Przypisuje mu się więc cechę racjonalności, ale oprócz niej
cechuje go także wolicjonalność i intencjonalność. Działanie racjonalne polega więc
na takim doborze środków przez podmiot, pnywykorzystaniu jego wtedzy, aby dany
cel osiągnąć3,

Rozwijając to §twierdzenie, można powiedzieć, że homo oeconornicusjest osamotnionym, odizolowanym człowiekięm, czystym egoistą, aspołeczną jednostką. Horno oecanomicusw swojej klasycznej formie jest jednostką, która postępuje
w sposób czysto racjonalr5,, zgodnie z regułą maksymalizaĄi użyteczności.Jest

on człowiekiem, który ma ponadto zdolnościobliczeniowe i logiczne wystarczające do pełnego przeanalizowania sytuacji i wybrania najlepszej decyzji. Nigdy

i zawsze wybiera najlepiej z punktu widzenia swego, zaw§ze
dobrze określonego kryterium optymalnościa.
więc się nie myli

Homo oeconomicus to uproszczony obraz człowieka kierującego się w swo-

im postępowaniu jedynie chęcią gromadzenia bogactwa. Jest to model, który

nie uwzględnia konieczności zaspokajania przez niego potrzeb innych niż tyl-

ko materialne. Nie bierze pod uwagę potrzeb emocjonalnych, psychicznych
czy spolecznych. Takie podejściespotkało się z kryryką ekonomistów nurtu

3

B, Stępień, K. Szarzec, Euolucjapogl4dóu teorii ehonomii na tenat kontęcji człowieka gospodaĄące2007, nr |, s,'l4.
"Ekonomista'
4 T. Kopcmki, M. Malamki, Ekonomił eksperymntalna:'W'prowadzmie i najnmsze bailania, ,,DecyĄe" 2007, nr 8, s. 85.
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neoklasycznego. §7edług A. Marshalla łlomo oeconomicus w życitl gospodarczym
pozostaje pod wpływem pożądania bogactwa, lecz
nie są mu z jednej strony obce próżnośći lekkomyślność,a z drugiej

-

zadowolenie z dobrze

wykonanej pracy orazzdolność do poświęcaniasię dla dobra rodziny, bliźnich czy kraju5.

Neoklasycy doceniali stosowanie w teorii ekonomii koncepcji homo oeconomicus,
a zarazem wskazywali na potfzebę p rzeattalizowania owej koncepcji w jej dotychczasowej, klasycznej po§taci. Zkolei krytycy człowieka ekonomicznego wskazywali, że racjonalność człowieka jest ograniczona, ponieważ istnieją kognitywne
ograniczenia w dokon}.waniu racjonalnych wyborów, zachowania decydentów
wykazĄącechy adaptacyjne, a nie optymalizujące, a sami decydenci nie są typowymi maksymalizatorami, ale w swych działattlach dążąjedynie do osiągnięcia
satysfakcji. Częśćkrytyków skoncentrowała się na roli instyttlcji, twierdząc, że
decydenci mogą nie podejmować decyĄi autonomicznie, a ich preferencje nie są
ani egzogeniczne, ani niezależnę6,
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu, jaki rewolucja pozflawczawywarła na nauki o zarządzaniu, poprzęz zaprezentowanie ewolucji paradygmatu
homo oeconomicus do homo neuroeconomicus. Tekst ma charakter przeglądowy,
a przedstawiona problematyka mieści się w zasadniczym stopniu w obszarze
doświadczeń z zakresu identyfikacji zachowań konsumentów w zarządzaniu.
'§7
drugiej częściartykułu zaprezentowano badanie przeprowadzone zgodnie
z jedną z metod, jakie wniosła do nauk o zarządzaniu rewolucja pozlawcza, t1.
oparte na elektroencefalografii mózgll (EEG). Celem badania było wykazanie
słusznościuwzględnienia paradygmatu homo neuroeconomicus podczas twofzenia i analizowania treścireklamowych.

2. Rewolucja poznawcza w naukach o zarządzaniu
Pomimo toczącej się w iiteraturze dyskusji na temat koncepcji homo

oecono-

micus paradygmat ten jest nadal głównym założeniem w wielu modelach ekonomicznych. Jednakże już w ubiegłym stuleciu pojawiały się prace wskazujące na konieczność zmiany paradygmatu człowieka ekonomicznego czy wręcz

5 J. Dzionek-Kozłowska, Stanouisho Marshłlla uobec niehtórych huestii ,,sporu o metodę" (Methodensłeit), .RuchPrasvniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2007, z, 2, s. I49.
6

L.

'§fojcieska, 'W'ęółcrsna

honcepcja homo socio-oeconomicus, ,,StudiaEkonomiczne

" 2014 ,

nr |8O: Dohona-

nia węóh*mej mlśliekonomicznej: raĘonalnoić - efektywność- ełyha. Prcblmy teoretlczne, cz. |,

s-
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wieszczącejego ,,koniec"7.W znacznym stopniu do takiego staill rzeczy ptzyczy niła się tzw. rewolucja poznawcza.

Rewolucja poznavrcza miała miejsce na przełomie lat 40. i 50. XXw. i przyczyniłasię bezpośrednio do powstania psychologii poznaułczej (1956 r.) oraz do
rozwoju neurobiologii i narodzin neuronauki. Nastąpił gwałtowny rozwój technik i metod neuroobrazowania mózgu. Rozwój zaśrych technik i metod umożliwił pogłębieniewiedzy zinnych dziedzin naukowych. W drugĘ połowie lat 90.
XX w. ,,rewolucją poznawczą" zainteresowali się ekonomiści.Pojawiły się nowe
dyscypliny naukowe, takie jak neuroekonomia, neurozarządzanie czy neuromarketing8. Professor R. Bagozzi, światowej klasy specjalista nauk o zarządzaniu,
stwierdził:
Postrzegam neuronauki jako uzupełnienie nauk społecznych i menedżerskich. (.,.)
neuronauki posiadają możliwościweryfikacji klasycznych teorii w naukach społecznych, mogą obalić teorie nieprawdziwe oraz ogólnie - pomóc nam wyraźniej pojąć,
w jaki sposób pracuje mózg po to, aby lepiej wyjaśniać, przewidywać i kontrolować
działania ludzi.

(.

.,) Ekonomiści obecnie postrzegają neuronauki jako lżyteczne na-

rzędzie w testowaniu teoretycznych gier decyzyjnych oraz innych hipotez opartych
na procesie podejmowania decyzji (...)'.

Obecnie krytyka modelu homo oeconornicus wyraźnie się zaostrzyła. Na przykład T. Sedlacek i D. Ortell piszą o ,,zmierzchu" tego paradygmatu w kontekścieszeroko pojętych nauk ekonomicznych:
(.)

I

podobnie

z homo oeconomiats,z racjonalnością albo

efektywnościąryrrków.

V

nie także

nikt tak naprawdę nie wierry. To nowoczesny mit w swojej mjczystszej formielo.

End of Ennomic Man,NewYork 1939; H. Leibenstein, Beynd Economic Man, CmA Cńtique afthe Bebauioural Foarddtiou ofEeonomic Theory, Oxford
1982; D. Marsden, Tbe End ĘEconomic Man? Cutom and Compńtiln in Labor Markea,New York 1986;
J. Persky, Rełospectiaeł The Etholog of Homo Ennamźm, jlheJournai of Economic Perspectives" 1995,

7

P.

Drucker,

bridge 1976;

A.

The

Sen, Rational Faoh:

nr2;E.J,O'Boy|e, Requżtmfrr Homo Etonomżtn, JournalfotMarkets md Moraliry" 2007, nr2.

8

M. Hohol, Wyjaśnićamył, Kraków 2013;

P. Jaśkowski, Nruronaaha 1loznaucza. Jah mózg tuorz!

umysł,Varszawe 2009.

Tkaczyk, Richard Bagoza* nruronaaki i zarzą*anie, Rozmoua z prof Richarden Bagorui,
hmp://mmager.inwestycje.pl/nauka_manąer/Riórd-Bąozzi-neuronauki-i-zamdmie;I10949;0.html [do-
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Tradycyjne poimowanie modelu homo oeconornicus należy,w świetleprzytoczonych wyżĄ uwag, uznać za nieaktualne i nieptzydatne w wyjaśnianiu współczesnych mechanizmów podejmowania decyzji. Obecnie jako jego ,,na§tępcę"
proponuje się model homo neuroeconomicus.
Homo neuroeconomicus jest typem szybko podejmująrym decyzje, polegając mniej
na logice, abatdziej na reakcjach afekrywnych wynikająrych z funkcjonowania ukła-

dów neuronowych. Jego działanie jest głównie determinowane przez emocje i emocjonalne doświadczęńai.Codzienna maksymalftacjagżyteczności opiera się w więk-

szym stopniu na uczuciach niż obiektywnych rezultatach deqzji, Użytecznośćjest

roałrżanaw kategoriach racjonalnych i emocjonalnych kosztórd2 (zob. rys.

1).

Rysunek l, Homo neuroeconomicus

Żródło: opracowanie własne.
Dokonując anŃą, różnic między modelem homo oeconomicus a, horno neuroecononlicus, należy rwródć uw€ę na dostęp do informacji i stosunek do technologii infor-

macyjnj (tóela

11

1).

Rozwój i upowszechnienie systemów informatycznych, a :rakże

R. Silva, J.A. Filipe,

2OI3, nr 4(3), s. 35.

Zhe Homo Neuroeconomim

- A Vindou for

the

Fature, JIhe IIOAB ]ournal"

12 B. Hłdy_Vallee, Deńim-Making A Nruruconomie Petęełiue, .Ph||osophy Compms" 2007, r 2(6),
945-9lń; J. Kacprryk, Neuroeconomics: ftom llomo emnomicas to llmo nruroeconmicus,lttps:llnsef.g/es/dr

srurso/Reuroeconomig-homo-economicus-homo-neuroeconomicm

[dostęp; 18.02.2015], s. 30.
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spowodowĄwzro$ dostępnościinformacji oraz możliwości
ich wykorzystania. Ilośći jakośćdostępnych informacji zwiększyła się w ostatnich latach zasadniczo. Nie przekłada się to jednak na stopień racjonalności jednostek, ponie-

postępująca globalizacja

waż racjonalno śćdotyczy procentu wykorzystanych informacji w stosunku do ogólnie
dostępnych, a nie ich ilości bezrvzględnej (człowiek, nawet korzystając z komputerów,

ma ograniczoną zdolność przetwarzania informacji, natomiast ilośćdostępnych informacji przyfasta w postępie geometrycznym). Choć informacje wykorzystywane są
obecnie bardiĄ umiejętnie, przy zaangńowaniu większej wiedzy, to jednak stopień
racjonalności jest kwestią stosunku wiedzy użyrcj do całej (w danym czasie) dostępnej
wiedzy'3.

Tabela 1. porównani

e homo oeconomicus i homo neuroeconomicus

ii].ei.iil:]j;::::]]r]].ia

i^l,^,,il,,^li-indyłvidualizm, subiektywizm
",,l-;-].^^,,i--

utylitaryzm, hedonizm, relatywizm

Cel
źrycia

Dominujące
Sposób

podejmowmia
decyzii
Stosunek
do
Dostęp
do inFo

komputer jako podstawowe natzędzie,

Stosunek

kó,

do

l:]:r.] stała obecnośćw sieci

IT

Sytuacia

rodzinna

';

zależna od wolnego wyboru jednostki

Żr ó dło: opracowanie własne.

13 M. Jurek, R. Rybacki, Model homo oeconomicus i jego dostosouanie do współczanych uwarunkowań,
,,Studia Ekonomiczne" 2014, nr I80: Dohonania uspółczesnej mjlśli ehonomicznej: racjonalność - efektyuność - etyka. Problemy teoretyczne, cz, 1, s. 69-ł0.
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Podsumowując, naleĘ stwierdzić, że ludzkie dńńanie jest ńożonym wynikiem
równoczesnego oddziatywania racjonalnościoraz emocji. Model homo nearneclnlmicus, lepie1 niż klasyczny llomo oeconomicus, ponvaIa zrozumjeć współczesne zachowania pojedynczego decydenta w sferze gospodarowania. Stanowi to szerokie
pole do prowadzenia badań w naukach o zarządzaniu, w tym przede wszyst}im
w no\Mo powstałej dysqrplinie, jaką jest neurozarządzanie.

3. Paradygm at Homo neuroeconomicus a tworzenie i analiza treści

reklamowych
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz fakt, że wiele przeprowadzonych
przez naukowców i specjalistów od marketingu badań i eksperymentóvy'a dowodzi, że podczas zakupów klienci w dużej mierze kierują się swoimi emocjami,
należy tak przygotować strategię marketingową wprowadzenia nowego produktu na ryneĘ aby uwzględniała ona paradygmat horno neuroeconomicus. PoniżĄ
zostanie przedstawiony prĄład zastosowania jednej z metod, jakie wniosła do
nauk o zarządzaniu rewolucja poznłIlcza, tj. elektroencefalografii mózgu (EEG)
do badania treści zawarrych w reklamie i ich wpływu na emocje osób badanych.
'W'eksperymencie
wzięło udział 45 zdrowych osób - studentów w wieku
od 20 do 24 lat. Do rejestracji fal mózgowych użyto l9-kanałowego elektroencefalografu KT88-2400 (Digital Electric Activity Mapping) firmy Contec
Medical Systems. Do Ęestracji sygnałów użyto pozłacanych elektrod miseczkowych, natomiast do mocowania elektrod do skóry głowy pasty Ten20. Elektrody rozmieszczono na głowie w siedmiu punktach, tj.: Fpl, Fpz, F3, F4, F7,
F8 i Fz (zgodnie z międzynarodowym systemem 10-20). Rejestrację sygnałów
elektrycznych mózgu przeprowadzono metodą jednobiegunową. Punktem odniesienia był płatek lewego ucha. Dodatkowo na lewym nadgarstku podłączono
badanym elektrodę EKG, a na paliczkach palców niedominującej ręki trzy elektrody GSR do badania odruchu skórno-galwanicznego. Do mierzenia odruchu
skómo-galwanicznego użyto aparatuNeurobit Optima 4 (.y.. 2).

14

M. Lindstróm, Buyology: Truth and Lies About Why

We

Buy,New York 2008; R. Ohme i in.

Nowa generacja badań konsumęnckich: eksperyment, czasy reakcji i fale mózgowe, [w:f Nowe fuendy
w reHamie. Między nauką i praktykq, red. M. Wierzchoń, J. Orzechowski, Warszawa 2010, s.76-96;

R. Preuss, ,lfezromarketing. Validity and Deploy Within Marketing Saarbriicken 2010; G. Vecchiato
i in, Neuroplrysiological Tools to Investigate Consumet's Gender Differences during the Observation of W Commercials, ,,Computational and Mathematical Methods in Medicine" 20l4,ID 912981;
B. Wąsikowska, Conłemporary Data Exploration Technologies in Marketing,,Studia Informatica'',
2013,nł 32;L. Zllrawicki, Neuromarketing. Exploring the Brain ofthe Consumer,BeiinŻ0l0.
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Rysunek 2. Rejestracja sygnałów EEG, GSR i EKG podczas oglądania przezbadanego filmu pfzeryłvanego blokami reklamowymi

Żródło: Zdjęciewykonane przez Autora.
Każdy z uczestników badania obejrzał półgodzinny fiim dokumentalny przerywany trzęma blokami reklamowymi.Każdy z bloków reklamowych składałsię
z cztęrech reklam, zapręzęntowano więc 12 reklam. Pierwszy blok dotyczył jogurtów, drugi wód mineralnych, atrzęci samochodów. Dane były rejestrowane zarówno podczas oglądania filmu, jak i podczas oglądania poszczególnych bloków
reklamowych.Przykładowy zapis badania EEG i EKG przedstawia rysunek 3.
Bezpośrednio po zakończeniu zasadniczej części badania uczestnirybyli proszeni
w badaniu ankietowym. Miało ono formę wl,wiadu bezpośrednie-

o wzięcie udziału

8o z zastosowaniem lavestionariusza elektronicznego. Kwestionariusz stanowił arkusz
Excęlazwcześniej przygotowanymi pytaniami. Pierwsza częśćwywiadu składała się

z

częścimetryczkowej oraz czterech pytań dotyczących oglądanego filmu. Pytania
metryczkowe miałyna celu uryskanie odpowie dzidotyczącychcech demograficznych
respondenta, tzn. były to pytania o wiek i płeć.

'§7

badaniu pominięto pl,tania doryczące cech społecznych, takich jak np. wykształcenie, wykon},waly za-wód czy stan

cywilny. §fynikało to z faku, iżwszyscy uczestnicy badania byli studentami i odpowiedzi na te pl,tania byłyby takie same.

Druga częśćwywiadu zawierała pytania dotyczące obejrzanych bloków reklamowych. Pierwsze z pytań związanych z oglądanymi spotami reklamowymi
miało na celu wykrycie, które z prezentowanych marek i produktów zo stały zapamiętane przezuczestnika (Pyt. 1. ,,§7łaśnie obĄruałeślaś
film. Podczas projekcji
zostały pokazane pewne reklamy (w sumie 12 spotów). Czy pamiętasz reklamy,

Aktualnośćpar;rdygmatu homtl aeconomicr-ls w naukach o

załządzaniu

*
*
l1

Rysunek 3.Przykład zapisu badania EEG i EKG

Żr ódło: opracowanie własne.

które obejrzałeś?Które reklamy pamiętasz?)". Zadanie badanego polegało na
wymienieniu marek i produktów, które respondent zapamiętał podczas oglądania filmu (jeśli osoba badana nie pamiętała żadnych reklam, należało przĄśćdo
pytania 3). Następnie osoba badająca prosiła o wymienienie elementów fabuły
zapamiętanych reklam, tj. postaci w nich występujących, opisanie pomieszczeń,
rekwizytów, streszczenie scenek sytuacyjnych (Pyt. 2.,,Opowiedz fabułę reklamy A.'). §7 następnym kroku sprawdzaluo, czy osoba badana pamięta reklamę
danej marki i czy podczas jej oglądania przypomniała sobie, że widziała już tę
reklamę wcześniej (Pyt, 3. ,,Czy podczas oglądania filmu widziałeśreklamę tej
marki? Czy oglądĄąc film, przypomniałeśsobie, że widzialęś tę reklamę już
wcześniej?"). Na oba zadane pytania badany mógł odpowiedzieć,,tak" lub ,,nie".
Całe badanie trwało 45 minut. Po zakończeniu trwającego miesiąc eksperymentu przystąpiono do analizy uzyskanych danych. Poniżej przedstawiono sposób
anallzy treści reklam na przykładzie reklamy samochodu Mercedes-Benz klasy
E. Reklama ta była jednąz czterech reklam zawartychw bloku trzeciml5.
Analizę danych uzyskanych podczas ełsperymentu przeprowadzono za pomocą
własnęo programu napisanego w jęryktl programowania Python. AnaIizę danych

15

Reklmę w całościmożna obejrzeć na Youtubie; https://myoutube.com/watch?v=nFfUuGiS'W'w.
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rozpoczęto od przefiltrowania sygnałów filtrem środkowoprzepustowym o górnej
częstotliwości granicznĄ 2 Hz i dolnej częstotliwoŚci 1raniczrrej 3a Hz. Następnie

przystąpiono do ocryszczenia zapisanego qygnału EEG z artefaktów spowodowanych

mruganiem oczami, ruszaniem gałkami ocznymi oraz drżeniem mięśni. Do realizacji
tego celu za§tosowano metodę Independent Component Analysis (ICA). Fragment
oczyszczane3o z artefaktów sygnału przedstawia rysunek 4.

Rysunek 4. A) fragment oczyszczorrego z artefaktów sygnału, B) przykład artefaktów związanych z m.ruganiem oczami
A) ftagmenty sygnału oczyszczonego

amolituda

'

z

artefaktu

tmv] 0,02
0,01
0.00
*0.01
_0.02

4

""".

w sekundach

B) artefakty związane z mrugnięciem oczami

amplituda

[mV] 0.02
0.01
0.o0

-0.§1
_0.02

4

Żródlc opracowanie

cz^s

w sekundach

własne.

Po oczyszczeniu sygnałów EEG wszystkich osób biorących udział w eksperymencie uśredniono je. Celem tego było wyłowienie zzapisu EEG silnych i charakterystycznych dla wszystkich reakcji emocjonalnych na oglądaną reklamę.
'W
Uśrednione sygnały analizowano w okienkach pięciosekundowych.
ten sposób przeanalizowano poszczególne sceny reklamy Mercedesa klasy E.
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§

Reklama zaczyla się sceną, w któĘ badany widzi czarny samochód jadący
ośnieżonądrogąprzez las, Następnie obok kierowcy na miejscu pasażera pojawia
się Śmierć truymąącaw ręce kosę. Kierowca patrzy na Śmierć zdziwiony i wystraszony. Śmierć odwraca głowę w kierunku kierowry i z tryumfĄącym uśmiechem
natv\larry Zwtaca się do niego, mówiąc,,Sorry...".
wraca głowę w stronę drogi i widzi

vlż przed

§7ty-

momencie kierowca od-

sobą wiszący, ogromny pień drzewa.

Ostro hamuje i unika zderzęnia. Nie dochodzi do wypadku, Teraz prowadzący
samochód mężczyznaodwraca głowę w stronę Śmierci i z równie tryrrmfującym
'§7'
ostatniej scenie reklamy widać
uśmiechem przeprasza zawiedzioną Śmierć.
zagrożeniai zwiększa siłę haprzód samochodu, jego marĘ oraz napis
'§fykrywa
mowania. Asystent układu hamulcowego BAS PLUS".

Rysunek 5. Zapis uśrednionego sygnału EEG
reakcja badanych na pojawiający się nagle przed samochodem pień drzewa

Żr ódło: opracowanie własne

Analizując poszczególne sceny reklamy z uśrednionym zapisem EEG, widać
wyraźnie, że pojawiapcy się nagle przed maską samochodu pień drzewa wywołuje gwałtowne reakcje u osób badanych (rys. 5).
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Potwierdzenie tego faktu można też znalęźć w zapisach reakcji skórno-galwanicznej poszczególnych osób. Przykładowy zapis został przedstawiony na fysunku 6. Analizując wykres zapisu GSR, u osoby badane.| widzimy wyraźnie
narastające napięcie, które swoje apogeum osiąga w wyżej opisanej scenie. Powyższy wniosek potwierdziły również ankiety przeprowadzone bezpośrednio po
badaniu. Spośród wszystkich obejrzanych reklam spot Mercedesa-Benza został
najlepiej zapamiętany z powodu emocji, jakie budził u respondentów. U niektórych badanych były to emocje negatywne, w innych zaśreklama b:udziła, zachwyt. Jednak obie grupy respondentów doskonale jąpamiętały.
Przeprowadzone powyżej badanie pokazało, że emocje odgrywają niezwykle
ważną rolę w zapamiętaniu samej reklamy oraz reklamowanego w niej produktu. Zastosowanie metody EEG w badaniach marketingowych może wnieśćwie]e
nowych informacji o roli emocji podczas dokon}.,wania przez klientów zakupów,
wyborach nieracjonalnych, znaczeniu smaku, węchu, doryku przed decyĄąkt:pna,
doboru tła mlzycznego czy tembru głosu w reklamie nie tylko dla pozyrywnego
odbioru emocjonalnego, ale i zapamiętania reklamy na długi czas.
Rys. 6. Przykładowy zapis reakcji skórno-galwanicznej

Żr ó dło: opracowanie własne

(GSR)

Aktualność paladygmatu homa aeconomicłs w natrkach

o zarządzaniu

l

Ą.Zakończenie

Analiza ewolucji koncepcji homo oeconornicus pokazuje, że prĄęcie założeń o ra,
cjonalnościzachowania człowieka w naukach ekonomicznych jest niewłaściwe.
MĄąca współcześniemiejsce krytyka racjonalności jest w znacznym stopniu
słuszna. Tradyryjne modele podejmowani a decyzji odzwierciedlają bowiem egoistyczną postawę decydentów. Natomiast wyniki badań uzyskane w np. psychoIogii czy naukach kognitywnych podają w wątpliwość istnienie tylko chęci bogacenia się i zaspokajania potrzeb, wskaĄąc na znaczęnie tóżnego rcdz{1l emocji
(np. sprawiedliwości i altruizmu). Nowe wyniki z dziedzirry neurozarządzania
tłumaczą te .anomalie" (czyli zachowania niezgodne z trńycylnymi modelami
formalnymi) procesami zachodzącymi w mózgu. Badanie struktur mózgowych
związalych z ekonomicznymi koncepcjami lżytecznościi teorią podejmowania
óecyzji może być niezwykle ważnym obszarem zastosowania neurozatządzania.
'§V'achą
ewolucja i postęp, jakie dokonały się
Zgod.nie ze stwierdzeniem K.
w XX w. w naukach ekonomicznych, dają podstawy do zmiany paradygmatut6.
Biorąc pod uwagę osiągnięcia nauk neurologicznych, kognirywnych i behawioralnych, należy odnomwać pojawienie się homo neuroeconomicus jako alternatywy dla klasycznego łlomo oeconoml'ras. Nauki ekonomiczne i zerządzanie, Ę
być precyĄnymi w postrzeganiu świata,muszą uwzględniać paradygmat ł]o7n0
neuroeconotnicus.V związku z tym daIszym celem naukowych poszukiwań autorów będzie anaIiza stosowalności metod, jakie przyniosła ze sobą rewolucja
p

oznawcza, do zarządzania przedsiębiorstwem.

16 K.

§Oach, Od człouieka racjomlnego do mocjonalnega Zmiana parĄgrndtu nnak ekonomicznyth,
2010, nr 9(17); s. 103-104.
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The TopicatiĘ of Homo Oeconomicus Paradigm in Management
Sciences
Summar}ł During ńe first half of the 20ń century ńe second cognitive revolution took
tech_
place. This revolution had a close relationship wiń ńe dwelopment of meńods and
niques for brain neuroimąing. The aim of this paper is to show the influence of cognitive
revolution on management sciences by presentation of the evolution of ńe economic man
(man
paradigm from ńe homo oeconomicus (rational man) to homo neuroeconomicus
second
The
experience),
whose action is determined mainly by emotions and emotional
part of the paper is

ńe presentation of

research, which purpose was to demonstrate t}re va_

lidity of taking into account the homo neutoeconomicus paradigm in marketing research,
The results from ńe conducted research indicate ńe need for ńe verification of ńe homo
oeconomicus paradigm and management models based on it,
Keywords: homo oeconomicus, homo nęutoeconomicus, nran€ement
revolution, neuroman€ement

sciences, cognitive

