Wstęp do kognitywistyki

Wykład 7:
Psychologia poznawcza:
nietrwałe reprezentacje
mentalne

Reprezentacje poznawcze






Reprezentacja poznawcza – umysłowy odpowiednik
obiektów (realnie istniejących, fikcyjnych,
hipotetycznych). Zastępuje swój obiekt w procesach
przetwarzania informacji.
Reprezentacje nietrwałe (wyobrażenia, etykiety
werbalne, sądy, modele umysłowe) powstają
doraźnie – w celu podjęcia decyzji lub rozwiązania
problemu - po czym zanikają.
Reprezentacje trwałe – składają się na struktury
wiedzy, powstają i zmieniają się w dłuższym cyklu
czasowym.

Reprezentacje poznawcze
Pylyshyn (1973): psychologia poznawcza musi
rozwiązać dwa problemy:
 badanie istoty i charakteru naszej wiedzy
 ustalenie jak tę wiedzę zdobywamy i jej używamy
Funkcja RP: przedstawienie w obrębie umysłu zdarzeń
bodźcowych dostępnych zmysłom
Spór w psychologii pozn. dotyczy:
 sposobu kodowania danych zmysłowych (jęz.)
 sposobu organizacji danych zmysłowych (strukt.)

Reprezentacje nietrwałe: obrazy
1. reprezentacje obrazowe (Kosslyn, Paivio)
terminologia:
wyobrażenie – postać poznawczej reprezentacji obiektu
w umyśle; przypomina spostrzeżenie, obecna przy
braku obiektu; nietrwała
wyobraźnia – zdolność do generowania
wyobrażeniowych reprezentacji świata (twórcza,
odtwórcza)
obraz mentalny – forma poznawczej repr. świata
pozostająca w ścisłej odpowiedniości w stosunku do
reprezentowanego obiektu; analogowy charakter;
konstrukt teoretyczny

Reprezentacje obrazowe
Stephen Kosslyn (1975, 1981, 1983):
 komponent powierzchniowy – to, co dostępne w
doświadczeniu wewnętrznym; doświadczenie
świadome i nietrwałe
 komponent głęboki – to, co zapisane w pamięci
długotrwałej; niedostępne świadomości; koduje
informację przestrzennie i analogowo
Hipoteza o funkcjonalnej równoważności percepcji i
wyobraźni
Badania nad zjawiskami rotacji mentalnej, skanningu
mentalnego
Efekt ziarnistości i zoom mentalny

Reprezentacje obrazowe
spór o naturę wyobrażeń:
 stanowisko obrazowe (Kosslyn, Paivio): wyobrażenia
wzrokowe są kodowane w postaci reprezentacji
posiadających własności przestrzenne i specyficzne dla
poszczególnych modalności zmysłowych
 stanowisko propozycjonalne (Anderson, Pylyshyn):
dane zmysłowe są kodowane w postaci
abstrakcyjnych zbiorów twierdzeń i sądów
Istota sporu: czy fenomenologiczne doświadczenie
wyobrażania odzwierciedla prawdziwą naturę
wyobrażeń

Reprezentacje werbalne
weryfikacja sylogizmów i treści zdań:
Jan jest wyższy od Piotra; Andrzej jest niższy od Piotra; Kto jest
najniższy?

przyswajanie treści zdań o relacjach przestrzennych
łączących dwa symbole
Dwie strategie:
 przekład obrazka na słowa, porównanie reprezentacji
werbalnych
 pojawiające się w drugiej fazie zdanie przekładano na
kod obrazkowy
Paradygmat weryfikacji treści wykorzystywany w
psycholingwistyce – ocena kosztów poznawczych

Teoria podwójnego kodowania
człowiek reprezentuje rzeczywistość w dwóch systemach:
niewerbalnym (sensorycznym) i werbalnym (język.)
 imageny: niewerbalne reprezentacje (pięć
podsystemów) struktury holistyczne przetwarzane
szybko i równolegle
 logogeny – reprezentacje werbalne; charakter
symboliczny; przetwarzane szeregowo i wolniej
Referencjalny charakter reprezentacji i procesy
referencjalne
System werbalny – potencjalnie większe możliwości
kodowania; niewerbalny – sprzyja efektywości
zapamiętywania

Hipoteza języka myśli
hipoteza dotycząca trzeciego języka kodowania
(Anderson 1978, Anderson, Bower 1973)
Umysł ludzki gromadzi trwałą wiedzę wyłącznie w postaci
zbioru sądów (twierdzeń) o relacjach miedzy obiektami.
Kod twierdzeniowy to amodalne, abstrakcyjne twierdzenia
opisowe zorganizowane w sieć:
[na (podręcznik, biurko)]
[jest-to (kot, zwierzę)]
[ukraść (złodziej, auto)]
[~na (podręcznik, biurko)]

łączenie i przetwarzanie inf. umożliwia rachunek
predykatów

Hipoteza języka myśli












ze zbioru sądów mogą być generowane reprezentacje
nietrwałe (por. Kosslyn)
sądy pozwalają na reprezentację dowolnej informacji
sądy przechowują znaczenie informacji
zapamiętywanie na podstawie głębokich reprezentacji
jest najskuteczniejsze
sądy wspierają procesy myślenia i podejmowania
decyzji; jednoznaczne reguły operowania kodem
kod propozycjonalny to konstrukt teoretyczny (wzgl.
metodologiczne)
sądy przybierają postać swoistą – ani werbalną, ani
obrazową

Inne formy reprezentacji
Pylyshyn: teoria pierwotnych reprezentacji w formie
zbioru sądów
 postać kodu propozycjonalnego
 odzwierciedlenia wyobrażeniowe to epifenomeny
 reprezentacja umysłowa to abstrakcyjna struktura
poznawcza, w której odzwierciedlone są relacje
zachodzące między obiektami i wydarzeniami
 poszczeg. obiekty są reprezentowane nie
samodzielnie, ale jako część twierdzenia o wzajemnej
relacji np. dwóch obiektów:
[leży-na-zachód-od (Polska, Ukraina)]
[leży-na-zachód-od (Niemcy, Polska)]
[leży-na-zachód-od (Niemcy, Ukraina)]

Inne formy reprezentacji
Johnson-Laird: teoria modeli mentalnych
 nietrwałe reprezentacje słowno-obrazowe o dość
dużym poziomie złożoności
 sposób przedstawienia istoty problemu (zwłaszcza
zależności)
 wnioskowanie to nie proces syntaktyczny, ale
semantyczny – przebieg zależy od wyobrażonych
stanów analizowanej sytuacji)
etapy:
 wyobrażenie stanu rzeczy o jakim mowa w
przesłankach: uproszczona, często błędna i niespójna
reprezentacja

Inne formy reprezentacji
:Żaden sportowiec nie jest prawnikiem
sportowiec
sportowiec
prawnik
prawnik
prawnik
:Wszyscy urzędnicy są prawnikami
sportowiec
sportowiec
prawnik=urzędnik
prawnik=urzędnik
(prawnik)
●

●

wstępne sformułowanie wniosku: żaden sportowiec nie jest
urzędnikiem
poszukiwanie kontrprzykładów – modeli umysłowych
falsyfikujących wniosek; korekcja wniosku

Modele mentalne Johnson-Lairda
:Żaden sportowiec nie jest prawnikiem
sportowiec
sportowiec
prawnik
prawnik
prawnik
:Niektórzy urzędnicy są prawnikami
sportowiec =(urzędnik)
sportowiec =(urzędnik)
prawnik=urzędnik
prawnik=urzędnik
(prawnik) (urzędnik)
●

●

Żaden z urzędników nie jest sportowcem; żaden ze
sportowców nie jest urzędnikiem
Po poprawieniu przesłanek błąd: przesłanki nie
wspierają żadnego wniosku

Modele mentalne. Własności
Modele tworzone są ad hoc
 można stworzyć dwa odmienne modele tej samej
sytuacji na potrzeby dwóch różnych zadań
 nietrwałe modele mentalne powstają na bazie
spostrzeżeń i wyobrażeń, jak i na podstawie bazy
wiedzy
***
Anderson (1995): stanowisko eklektyczne – możliwość
istnienia wielu form kodowania informacji w umyśle
ze względu na rodzaj zadania, instrukcję jego
wykonania, indywidualne strategie lub preferencje


