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Definicja Definicja KitchinaKitchina--BladesaBladesa

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

Mapa poznawcza po raz pierwszy Mapa poznawcza po raz pierwszy 
((mentalmental mapmap) ) –– E.C. E.C. TolmanTolman

►► CognitiveCognitive mapsmaps inin ratsrats
andand menmen (1948)(1948)

►► badanie na szczurach badanie na szczurach 
–– znajdowanie drogi w znajdowanie drogi w 
labiryncielabiryncie
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Powódź terminówPowódź terminów

►► „„abstractabstract mapsmaps””
►► „„cognitivecognitive configurationsconfigurations””
►► „„cognitivecognitive imagesimages””
►► „„cognitivecognitive

representationsrepresentations””
►► „„cognitivecognitive schemataschemata””
►► „„cognitivecognitive spacespace””
►► „„cognitivecognitive systemssystems””
►► „„conceptualconceptual

representationsrepresentations””
►► „„configurationalconfigurational

representationsrepresentations””

►► „„environmentalenvironmental imagesimages””
►► „„mentalmental imagesimages””
►► „„mentalmental mapsmaps””
►► „„mentalmental representationsrepresentations””
►► „„orientatingorientating schemataschemata””
►► „place „place schemataschemata””
►► „„spatialspatial representationsrepresentations””
►► „„spatialspatial schemataschemata””
►► „„topologicaltopological

representationsrepresentations””
►► „„topologicaltopological schemataschemata””
►► „„worldworld graphsgraphs””

Przestrzeń a środowisko Przestrzeń a środowisko 
(Lisowski, 2003)(Lisowski, 2003)

►► Przestrzeń Przestrzeń 
�� formalna formalna -- matematycznamatematyczna (wyidealizowana, produkt (wyidealizowana, produkt 
myśli człowieka, np. myśli człowieka, np. wspwspóółłrzrzęędne geograficzne)dne geograficzne)

�� realna realna –– fizycznafizyczna (wszystkie obiekty materialne)(wszystkie obiekty materialne)
�� percepcyjna percepcyjna –– psychologicznapsychologiczna –– przestrzeprzestrzeńń
postrzegana przez czpostrzegana przez człłowieka (owieka (�� spospołłeczne wytwarzanie eczne wytwarzanie 
przestrzeni)przestrzeni)

►► ŚrodowiskoŚrodowisko
�� Przestrzeń przypisana do określonego człowieka lub Przestrzeń przypisana do określonego człowieka lub 
określonej grupy społecznej określonej grupy społecznej 
►► przyrodniczeprzyrodnicze
►► technicznotechniczno--ekonomiczneekonomiczne
►► społecznespołeczne
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CognitiveCognitive mappingmapping

►►„„CognitiveCognitive mappingmapping isis a a processprocess
composedcomposed ofof a a seriesseries ofof psychologicalpsychological
transformationstransformations by by whichwhich anan individualindividual
acquiresacquires, , storesstores, , recallsrecalls andand decodesdecodes
informationinformation aboutabout thethe relativerelative locationslocations andand
attributesattributes ofof thethe phenomenaphenomena inin his his everydayeveryday
spatialspatial environment” environment” ((DownsDowns, , SteaStea, 1973), 1973)

SpatialSpatial cognitioncognition

►►„„SpatialSpatial cognitioncognition isis thethe knowledgeknowledge andand
internalinternal oror cognitivecognitive representationrepresentation ofof thethe
structurestructure, , entitiesentities andand relationsrelations ofof spacespace; ; inin
otherother wordswords, , thethe internalizedinternalized reflectionreflection andand
reconstructionreconstruction ofof spacespace inin thoughtthought ” ” 
(Hart, (Hart, MooreMoore, 1973), 1973)
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ŹŹródła informacjiródła informacji

►► pierwotne: doświadczenie (spacer po pierwotne: doświadczenie (spacer po 
mieście)mieście)

►► wtórne: mapy, wskazówki innych ludzi, wtórne: mapy, wskazówki innych ludzi, 
opisy drógopisy dróg

►► Mapowanie poznawcze zaleŜy od:Mapowanie poznawcze zaleŜy od:
�� czytelności przestrzeni (czytelności przestrzeni (legibilitylegibility))
�� wyobraŜalności przestrzeni (wyobraŜalności przestrzeni (imageabilityimageability))
�� zdolności percepcyjnezdolności percepcyjne
�� jakość wtórnych źródeł informacjijakość wtórnych źródeł informacji

Czego nazwą jest Czego nazwą jest 
mapowanie poznawcze?mapowanie poznawcze?

PRZESTRZEŃ REALNA
(fizyczna?)

PRZESTRZEŃ PERCEPCYJNA
(fragment mapy poznawczej)

MAPA SZKICOWA/ANKIETA
(Lynch, Gould, psychokart.)

MAPA ZBIORCZA
(agregacja map szkicowych)
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Mapa poznawcza Mapa poznawcza „„uzewnuzewnęętrznionatrzniona””

►► komponent komponent poznawczypoznawczy
(strukturyzacja)(strukturyzacja)

►► komponent komponent afektywnyafektywny
(ewaluacja)(ewaluacja)

►► komponent komponent 
behawioralnybehawioralny
(nabywanie wiedzy (nabywanie wiedzy 
środowiskowej, środowiskowej, 
podejmowanie decyzji)podejmowanie decyzji)

Mapa a mapa poznawczaMapa a mapa poznawcza

►►MapaMapa [geogr.] [geogr.] ––
zmniejszony, zmniejszony, 
matematycznie matematycznie 
określony, umowny określony, umowny 
obraz powierzchni obraz powierzchni 
Ziemi [na płaszczyźnie]Ziemi [na płaszczyźnie]

►► skalaskala
►► odwzorowanieodwzorowanie
►► znaki umowneznaki umowne
►► generalizacjageneralizacja
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Mapa a mapa poznawcza Mapa a mapa poznawcza ––
4 podejścia4 podejścia

►► TOśSAMOŚĆ:TOśSAMOŚĆ:
Mapa poznawcza Mapa poznawcza jestjest mapą mapą 

►► ANALOGIA:ANALOGIA:
Mapa poznawcza Mapa poznawcza jest jakjest jak mapamapa

►► METAFORA:METAFORA:
Mapa poznawcza Mapa poznawcza jest uŜywana jakby jest uŜywana jakby 
byłabyła mapąmapą

►► HIPOTETYCZNY KONSTRUKT:HIPOTETYCZNY KONSTRUKT:
Mapa poznawcza Mapa poznawcza nie jestnie jest mapąmapą

Mapa poznawcza Mapa poznawcza jestjest mapąmapą

►► mapą poznawczą jest hipokamp mapą poznawczą jest hipokamp 
(trójwymiarowy, euklidesowy model świata)(trójwymiarowy, euklidesowy model świata)

►► podstawą twierdzenia podstawą twierdzenia –– badania na badania na 
szczurach szczurach ((O’KeefeO’Keefe, , NadelNadel, 1978), 1978)

►► hipokamp jako „hipokamp jako „situationsituation recognizerrecognizer””
►► krytyka: zabrakłoby neuronów na krytyka: zabrakłoby neuronów na 
przechowanie wszystkich doświadczeń przechowanie wszystkich doświadczeń 
przestrzennych, co z aktualizacją danych?przestrzennych, co z aktualizacją danych?
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Mapa poznawcza Mapa poznawcza jestjest jakjak mapamapa

►► relacje przestrzenne są przechowywane w relacje przestrzenne są przechowywane w 
umyśle w geometrii euklidesowejumyśle w geometrii euklidesowej

►► struktura pamięci odpowiada strukturze struktura pamięci odpowiada strukturze 
środowiska środowiska ((KaplanKaplan, 1973), 1973)

►► ale jest to mapa: „schematyczna, szkicowa, ale jest to mapa: „schematyczna, szkicowa, 
niekompletna, zaburzona, uproszczona i niekompletna, zaburzona, uproszczona i 
idiosynkratyczna”idiosynkratyczna”

►► nie ma określonego obszaru mózgu nie ma określonego obszaru mózgu 
odpowiedzialnego za kartowanie poznawczeodpowiedzialnego za kartowanie poznawcze

Mapa poznawcza Mapa poznawcza jestjest uŜywana uŜywana 
jakby była jakby była mapąmapą

►► działamy tak, jakbyśmy mieli mapę w działamy tak, jakbyśmy mieli mapę w 
umyśle umyśle (Graham, 1976)(Graham, 1976)

►► nie musimy sprawdzać, czy taka mapa nie musimy sprawdzać, czy taka mapa 
rzeczywiście istnieje rzeczywiście istnieje –– wartość wartość 
wyjaśniająca?wyjaśniająca?

►► krytyka: moŜemy dysponować kilkoma, nie krytyka: moŜemy dysponować kilkoma, nie 
połączonymi ze sobą obrazami środowiskapołączonymi ze sobą obrazami środowiska
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Mapa poznawcza Mapa poznawcza nie jest nie jest mapą mapą 
((konstruktkonstrukt hipotetyczny)hipotetyczny)

►► pojęcie „mapa” odarte ze swojego pojęcie „mapa” odarte ze swojego 
pierwotnego znaczeniapierwotnego znaczenia

►► konstruktkonstrukt hipotetcznyhipotetczny, odnosi się do nie , odnosi się do nie 
obserwowalnych procesów i organizacji obserwowalnych procesów i organizacji 
elementów wiedzy elementów wiedzy ((MooreMoore, , GolledgeGolledge, 1976), 1976)

►► występują relacje nieprzechodnie, występują relacje nieprzechodnie, 
niesymentryczneniesymentryczne, figury „niemoŜliwe”, figury „niemoŜliwe”

►► mapa poznawcza jako hipostaza mapa poznawcza jako hipostaza 
((SiegelSiegel, , CousinsCousins, 1985), 1985)

Po co nam mapa poznawcza?Po co nam mapa poznawcza?

►► LOKALIZACJALOKALIZACJA
►► PODEJMOWANIE DECYZJI:PODEJMOWANIE DECYZJI:

�� o przemieszczeniu (o przemieszczeniu (czyczy iść?)iść?)
�� o celu przemieszczenia (o celu przemieszczenia (dokąddokąd iść?)iść?)
�� o drodze do celu (o drodze do celu (którędyktórędy iść?)iść?)
�� o sposobie dotarcia do celu (o sposobie dotarcia do celu (jakjak iść?)iść?)
((CadwalladerCadwallader, 1976; , 1976; GarlingGarling et al., 1985)et al., 1985)
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Mapy „jesteś tutaj”Mapy „jesteś tutaj”

4 fazy decyzji przestrzennej4 fazy decyzji przestrzennej
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Koncepcje filozoficzne Koncepcje filozoficzne 
kartowania poznawczegokartowania poznawczego

►► Czy zdolność kartowania poznawczego jest Czy zdolność kartowania poznawczego jest 
wrodzona? wrodzona? (natywizm)(natywizm)

►► Czy zdolność kartowania poznawczego Czy zdolność kartowania poznawczego 
kształtuje się w wyniku doświadczania kształtuje się w wyniku doświadczania 
zróŜnicowanego środowiska zróŜnicowanego środowiska 
geograficznego? geograficznego? (empiryzm)(empiryzm)

►► Czy zdolność kartowania poznawczego Czy zdolność kartowania poznawczego 
konstruuje interakcja między tym, co konstruuje interakcja między tym, co 
dziedziczne, a tym co pochodzi z dziedziczne, a tym co pochodzi z 
doświadczenia? doświadczenia? (konstruktywizm)(konstruktywizm)

Studia nad mapami poznawczymiStudia nad mapami poznawczymi
-- potencjalne zastosowaniapotencjalne zastosowania

►► geografia człowieka (podejście geografia człowieka (podejście 
behawioralne) i planowanie przestrzennebehawioralne) i planowanie przestrzenne

►► socjologia i psychologia społecznasocjologia i psychologia społeczna
►► dydaktyka geografiidydaktyka geografii
►► badanie orientacji przestrzennejbadanie orientacji przestrzennej
►► kartografiakartografia
►► GIS GIS –– projektowanie interfejsówprojektowanie interfejsów
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Geografia i planowanie przestrzenneGeografia i planowanie przestrzenne

►► środowisko środowisko �� zachowanie ludzizachowanie ludzi
►► „We „We cancan betterbetter plan, design plan, design andand managemanage thethe
environment environment forfor andand withwith peoplepeople ifif we we knowknow howhow
theythey image image thethe worldworld””
(Lynch, 1976)(Lynch, 1976)

►► partycypacja społeczna w planowaniupartycypacja społeczna w planowaniu
►► planowanie środowisk dla dzieci, planowanie środowisk dla dzieci, 
niepełnosprawnych, niewidomych, chorych niepełnosprawnych, niewidomych, chorych 
psychiczniepsychicznie

►► MSI (miejskie systemy informacji)MSI (miejskie systemy informacji)

Geografia i planowanie przestrzenneGeografia i planowanie przestrzenne
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Socjologia i psychologia społecznaSocjologia i psychologia społeczna

►► badanie badanie 
stereotypów stereotypów 
przestrzennychprzestrzennych

Dydaktyka geografiiDydaktyka geografii

►► Mapa mentalna świata Mapa mentalna świata 
/ Polski / Polski –– jeden z jeden z 
celów dydaktycznychcelów dydaktycznych

►► Wstęp do „osobistych Wstęp do „osobistych 
geografii”geografii”
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Dydaktyka geografiiDydaktyka geografii

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

Badanie orientacji przestrzennejBadanie orientacji przestrzennej

►► róŜniceróŜnice
�� męŜczyźni męŜczyźni –– kobietykobiety

►► odmienne strategie poznawczeodmienne strategie poznawcze
►► odmienna konstrukcja map poznawczychodmienna konstrukcja map poznawczych
►► odmienny sposób nauczaniaodmienny sposób nauczania
►► rola społeczna kobiety rola społeczna kobiety �� ograniczenia przestrzenneograniczenia przestrzenne
►► rróóŜŜnice biologicznenice biologiczne
►► wadliwa konstrukcja testwadliwa konstrukcja testóóww

�� a poza tym:a poza tym: poziom wykształcenia, miejsce poziom wykształcenia, miejsce 
zamieszkania, wiek, zmotoryzowaniezamieszkania, wiek, zmotoryzowanie
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Kartografia (i teledetekcja)Kartografia (i teledetekcja)

►► strategie uŜytkowania mapstrategie uŜytkowania map
►► jak korzystanie z mapy zmienia mapę jak korzystanie z mapy zmienia mapę 
poznawczą uŜytkownika? (efektywność poznawczą uŜytkownika? (efektywność 
prezentacji?)prezentacji?)

►► identyfikacja identyfikacja dystraktorówdystraktorów na mapachna mapach

GIS (projektowanie interfejsów)GIS (projektowanie interfejsów)

►► interfejs GIS na wzór mapy poznawczejinterfejs GIS na wzór mapy poznawczej
►► „„OptimalOptimal GIS GIS interfacesinterfaces will be will be basedbased on on 
thethe same same cognitivecognitive mapsmaps thatthat areare usedused
whenwhen thethe person person involvedinvolved interactsinteracts directlydirectly
withwith thethe realreal--worldworld phenomenaphenomena representedrepresented
inin thethe GIS” GIS” (Mark, 1989)(Mark, 1989)

►► podniesienie funkcjonalności baz danychpodniesienie funkcjonalności baz danych
►► wirtualna rzeczywistośćwirtualna rzeczywistość
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Problemy z badaniami Problemy z badaniami 
nad mapami poznawczyminad mapami poznawczymi

►► dotychczas mało przykładów wykorzystania dotychczas mało przykładów wykorzystania 
w praktyce, przewaŜają studia teoretyczne,w praktyce, przewaŜają studia teoretyczne,

►► brak zainteresowania ze strony brak zainteresowania ze strony 
potencjalnych klientówpotencjalnych klientów

►► w Polsce: mało badań na duŜych, w Polsce: mało badań na duŜych, 
reprezentatywnych próbach, słaba reprezentatywnych próbach, słaba 
współpraca interdyscyplinarnawspółpraca interdyscyplinarna


