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The Cognition of Geographic Space (2002)
► Cognitive maps: what are they and why
study them? (1994) JEP 14, 1-19
►
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Definicja Kitchina-Bladesa
►

Mapa poznawcza – wiedza jednostki na
temat relacji przestrzennych
i środowiskowych oraz procesy poznawcze
związane z kodowaniem
i odtwarzaniem informacji składających się
na tę wiedzę

Mapa poznawcza po raz pierwszy
(mental map) – E.C. Tolman

► Cognitive

maps in rats

and men (1948)
►

badanie na szczurach
– znajdowanie drogi w
labiryncie
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Powódź terminów
►
►
►
►
►
►
►
►
►

„abstract maps”
maps”
„cognitive configurations”
configurations”
„cognitive images”
images”
„cognitive
representations”
representations”
„cognitive schemata”
schemata”
„cognitive space”
space”
„cognitive systems”
systems”
„conceptual
representations”
representations”
„configurational
representations”
representations”

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

„environmental images”
images”
„mental images”
images”
„mental maps”
maps”
„mental representations”
representations”
„orientating schemata”
schemata”
„place schemata”
schemata”
„spatial representations”
representations”
„spatial schemata”
schemata”
„topological
representations”
representations”
„topological schemata”
schemata”
„world graphs”
graphs”

Przestrzeń a środowisko
(Lisowski, 2003)
►

Przestrzeń
 formalna - matematyczna (wyidealizowana, produkt
myśli człowieka, np. wspó
współrzę
rzędne geograficzne)
 realna – fizyczna (wszystkie obiekty materialne)
 percepcyjna – psychologiczna – przestrzeń
przestrzeń
postrzegana przez czł
człowieka (
( społ
społeczne wytwarzanie
przestrzeni)

►

Środowisko
 Przestrzeń przypisana do określonego człowieka lub
określonej grupy społecznej
►
►
►

przyrodnicze
technicznotechniczno-ekonomiczne
społeczne
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Cognitive mapping
► „Cognitive

mapping is a process
composed of a series of psychological
transformations by which an individual
acquires, stores, recalls and decodes
information about the relative locations and
attributes of the phenomena in his everyday
spatial environment” (Downs,
Downs, Stea,
Stea, 1973)

Spatial cognition
► „Spatial

cognition is the knowledge and
internal or cognitive representation of the
structure, entities and relations of space; in
other words, the internalized reflection and
reconstruction of space in thought ”
(Hart, Moore,
Moore, 1973)

4

Źródła informacji
pierwotne: doświadczenie (spacer po
mieście)
► wtórne: mapy, wskazówki innych ludzi,
opisy dróg
► Mapowanie poznawcze zaleŜy od:
►






czytelności przestrzeni (legibility)
wyobraŜalności przestrzeni (imageability)
zdolności percepcyjne
jakość wtórnych źródeł informacji

Czego nazwą jest
mapowanie poznawcze?
PRZESTRZEŃ PERCEPCYJNA
(fragment mapy poznawczej)

MAPA SZKICOWA/ANKIETA
PRZESTRZEŃ REALNA (Lynch, Gould, psychokart.)
(fizyczna?)

MAPA ZBIORCZA
(agregacja map szkicowych)
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Mapa poznawcza „uzewnętrzniona”
komponent poznawczy
(strukturyzacja)
► komponent afektywny
(ewaluacja)
► komponent
behawioralny
(nabywanie wiedzy
środowiskowej,
podejmowanie decyzji)
►

Mapa a mapa poznawcza
► Mapa

[geogr.] –
zmniejszony,
matematycznie
określony, umowny
obraz powierzchni
Ziemi [na płaszczyźnie]
► skala
► odwzorowanie
► znaki umowne
► generalizacja
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Mapa a mapa poznawcza –
4 podejścia
TOśSAMOŚĆ:
Mapa poznawcza jest mapą
► ANALOGIA:
Mapa poznawcza jest jak mapa
► METAFORA:
Mapa poznawcza jest uŜywana jakby
była mapą
► HIPOTETYCZNY KONSTRUKT:
Mapa poznawcza nie jest mapą
►

Mapa poznawcza jest mapą
mapą poznawczą jest hipokamp
(trójwymiarowy, euklidesowy model świata)
► podstawą twierdzenia – badania na
szczurach (O’Keefe,
O’Keefe, Nadel,
Nadel, 1978)
► hipokamp jako „situation recognizer”
► krytyka: zabrakłoby neuronów na
przechowanie wszystkich doświadczeń
przestrzennych, co z aktualizacją danych?
►
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Mapa poznawcza jest jak mapa
relacje przestrzenne są przechowywane w
umyśle w geometrii euklidesowej
► struktura pamięci odpowiada strukturze
środowiska (Kaplan,
Kaplan, 1973)
► ale jest to mapa: „schematyczna, szkicowa,
niekompletna, zaburzona, uproszczona i
idiosynkratyczna”
► nie ma określonego obszaru mózgu
odpowiedzialnego za kartowanie poznawcze
►

Mapa poznawcza jest uŜywana
jakby była mapą
działamy tak, jakbyśmy mieli mapę w
umyśle (Graham, 1976)
► nie musimy sprawdzać, czy taka mapa
rzeczywiście istnieje – wartość
wyjaśniająca?
► krytyka: moŜemy dysponować kilkoma, nie
połączonymi ze sobą obrazami środowiska
►
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Mapa poznawcza nie jest mapą
(konstrukt hipotetyczny)
pojęcie „mapa” odarte ze swojego
pierwotnego znaczenia
► konstrukt hipotetczny, odnosi się do nie
obserwowalnych procesów i organizacji
elementów wiedzy (Moore,
Moore, Golledge,
Golledge, 1976)
► występują relacje nieprzechodnie,
niesymentryczne, figury „niemoŜliwe”
► mapa poznawcza jako hipostaza
►

(Siegel,
Siegel, Cousins,
Cousins, 1985)

Po co nam mapa poznawcza?
LOKALIZACJA
► PODEJMOWANIE DECYZJI:
►






o przemieszczeniu (czy
(czy iść?)
o celu przemieszczenia (dokąd
(dokąd iść?)
o drodze do celu (którędy
(którędy iść?)
o sposobie dotarcia do celu (jak
(jak iść?)

(Cadwallader,
Cadwallader, 1976; Garling et al., 1985)

9

Mapy „jesteś tutaj”

4 fazy decyzji przestrzennej
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Koncepcje filozoficzne
kartowania poznawczego
Czy zdolność kartowania poznawczego jest
wrodzona? (natywizm)
► Czy zdolność kartowania poznawczego
kształtuje się w wyniku doświadczania
zróŜnicowanego środowiska
geograficznego? (empiryzm)
► Czy zdolność kartowania poznawczego
konstruuje interakcja między tym, co
dziedziczne, a tym co pochodzi z
doświadczenia? (konstruktywizm)
►

Studia nad mapami poznawczymi
- potencjalne zastosowania
geografia człowieka (podejście
behawioralne) i planowanie przestrzenne
► socjologia i psychologia społeczna
► dydaktyka geografii
► badanie orientacji przestrzennej
► kartografia
► GIS – projektowanie interfejsów
►
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Geografia i planowanie przestrzenne
środowisko  zachowanie ludzi
► „We can better plan, design and manage the
environment for and with people if we know how
they image the world”
world”
►

(Lynch, 1976)

partycypacja społeczna w planowaniu
► planowanie środowisk dla dzieci,
niepełnosprawnych, niewidomych, chorych
psychicznie
► MSI (miejskie systemy informacji)
►

Geografia i planowanie przestrzenne
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Socjologia i psychologia społeczna
►

badanie
stereotypów
przestrzennych

Dydaktyka geografii
Mapa mentalna świata
/ Polski – jeden z
celów dydaktycznych
► Wstęp do „osobistych
geografii”
►
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Dydaktyka geografii

►

elementy na mapach szkicowych zaleŜne od miejsca
zamieszkania (egoizm przestrzenny)

Badanie orientacji przestrzennej
►

róŜnice
 męŜczyźni – kobiety
odmienne strategie poznawcze
► odmienna konstrukcja map poznawczych
► odmienny sposób nauczania
► rola społeczna kobiety  ograniczenia przestrzenne
► róŜnice biologiczne
► wadliwa konstrukcja testó
testów
►

 a poza tym: poziom wykształcenia, miejsce
zamieszkania, wiek, zmotoryzowanie
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Kartografia (i teledetekcja)
strategie uŜytkowania map
► jak korzystanie z mapy zmienia mapę
poznawczą uŜytkownika? (efektywność
prezentacji?)
► identyfikacja dystraktorów na mapach
►

GIS (projektowanie interfejsów)
interfejs GIS na wzór mapy poznawczej
► „Optimal GIS interfaces will be based on
the same cognitive maps that are used
when the person involved interacts directly
with the real-world phenomena represented
in the GIS” (Mark, 1989)
► podniesienie funkcjonalności baz danych
► wirtualna rzeczywistość
►
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Problemy z badaniami
nad mapami poznawczymi
dotychczas mało przykładów wykorzystania
w praktyce, przewaŜają studia teoretyczne,
► brak zainteresowania ze strony
potencjalnych klientów
► w Polsce: mało badań na duŜych,
reprezentatywnych próbach, słaba
współpraca interdyscyplinarna
►
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