
Struktura spostrzeżeń. 
W psychologii klasycznej istnieją dwie grupy koncepcji opisujacych relacje pomiędzy 
wrażeniami, a spostrzeżeniami. Można je krótko opisać poprzez pytanie: 
Co jest ważniejsze - cześć czy całość. 
Obydwie grupy koncepcji mają odnośniki w teorii spostrzegania. 
Asocjacjonizm - atomizm
Teoria pojawiała się w wieku XIX i związana była z naturalistycznym ukierunkowaniem 
ówczesnej psychologii. Zwolennicy tej teorii szukali oparcia w teorii atomistycznej 
obowiazujacej w fizyce. Przedstawiciele: Wundt, Titchener.  
Psychologia postaci - strukturalizm
Całość jest ważniejsza niż cześć - główne hasło psychologii postaci, psychologii Gestalt. 
Przedstawiciele tego nurtu psychologii wskazywali na teorie pola w fizyce jako źródła  
inspiracji dla swoich koncepcji. Przedstawicielami są: Wartheimer, Koffka i Köhler.
Główne tezy obu nurtów w tabeli poniżej:


W psychologii postaci ten sam element w obszarze rożnych spostrzeżeń jest czymś 
zupełnie różnym - niezbyt czysta barwa czerwona na szarym tle wydaje się czysta, a 
przeniesiona na tło o czystej czerwonej barwie wydaje się brudna i szara. 


Dochodzi tutaj do głosu kontekst. 

ASOCJACJONIZM atomizm PSYCHOLOGIA POSTACI strukturalizm

Przewaga części nad całością Przewaga całości nad częścią  

Wrażenia są pierwotne, a spostrzeżenia wtórne. Spostrzeżenia są pierwotne, a wrażenia można 
poznać dopiero na podstawie analizy spostrzeżeń. 

Łączenie wrażeń w spostrzeżenia następuje na 
podstawie praw kojarzenia. 

Wyodrębnione całości następuje na podstawie 
zasad Wartheimera 

Wszystkie części w polu percepcyjnym są 
jednakowo ważne. 

W polu percepcyjnym można wyodrębnić figurę 
(część ważniejsza) i tło (część mniej ważna)

Nie są znane fizjologiczne podstawy wrażeń 
subiektywnie pierwotnych.

Nieznane są fizjologiczne podstawy spostrzeżeń 
oraz ich spoiwa.

Główny problem: Jakie wrażenia stanowią 
podstawową cześć spostrzeżenia. 

Główny problem: Izomorfizm czyli powstawania 
obrazów nerwowych w mózgu.



Czy najpierw spostrzegamy cały przedmiot, a dopiero potem wyodrebniamy w nim 
poszczegolne wrażenia, czy też jest odwrotnie?  Gdyby najpierw były odbierane wrażenia, 
a potem budowane z nich spostrzeżenia, to efekt byłby zawsze taki sam. 
Szereg figur niemożliwych wymyślonych przez psychologów postaci miało być dowodem 
na słuszność teorii pierwszeństwa całości nad częścią. Sześcian Neckera, trójkąt Rogera 
Penrose’a czy schodki Schrödera to przykłady takich figur.
  

 
Jak elementy są łączone w całość? 
Teoria asocjacjonistyczna korzysta z czterech podstawowych prawa kojarzenia 
sformułowanych przez Arystotelesa: 
1. Kojarzenie przez styczność w czasie.
2. Kojarzenia przez styczność w przestrzeni.
3. Kojarzenia przez podobieństwo.
4. Kojarzenia przez kontrast.
Przykladem jest sposob budowania melodii czy percepcja prostokąta. Poszczególne 
dźwięki składające się na melodie łączą się ze sobą prawem styczności w czasie lub w 
następstwie czasowym. Prostokąt widzimy dlatego, ze razem występują obok siebie cztery 
kąty proste i cztery boki równoległe. 



Asocjacjonisci uważali że najważniejsze prawo to styczność w czasie.



Zapis ruchów gałęzi oczach dokonany w trakcie spostrzegania prostokąta ujawnił pewne 
sprzeczności w koncepcji asocjacjonistów. Do ich wyjaśnienia Donald Hebb wyróżnił dwie 
rzeczy: aktywność zespołów komórkowych (czyli wyspecjalizowanych obwodów 
neuronów) oraz sekwencje fazowe. 
Spostrzegania zaczyna się od jednego z wierzchołków, gdzie zespół komórkowy jest 
aktywny i potem oko przesuwa się do następnego wierzchołka. Procedura powtarza się aż 
oko dotrze do pierwszego wierzchołka. Seria ruchów w określonej kolejności 
przerywanych w specyficznych miejscach obiektu nosi nazwę sekwencji fazowej.
Po pewnym czasie sekwencja się utrwala i wystarczy, ze aktywne są jej początkowe fazy, 
aby pozostale informacje zostały przywołane z pamięci.



Doświadczenia wykonane przez Wertheimera miały dowieść, ze jest inaczej. By wykluczyć 
działanie pamięci eksponował badanym abstrakcyjne zbiory kropek pytając ich co widzą.


Na podstawie badań sformułował zasady:
1. Bliskość przestrzenna lub sąsiedztwo. Jeśli kropkimbyly położone obok siebie, 

widziano je jako jednolita grupę.
2. Jednakowy wygląd lub podobieństwo. W jedną figurę łączono kropki tego samego 

koloru, wielkości czy kształtu.
3. Wspólna droga. Elementy poruszające się w tym samym kierunku widzi się jako 

odrębna grupę. 
4. Dobra kontyńuacja lub dobra figura. Gdy grupa zbudowana jest według jednolitej 

zasady, łatwiej ją dostrzec niż grupę z wieloma zasadami.
5. Niewielkie rozmary. Łatwiej widzi się te elementy które są niewielkie.
6. Symetria. Szybciej widzimy figury symetryczne.
7. Zgodność z chwilowym nastawieniem. Oczekiwanie człowieka na pojawienie się 

układów bodźców znacznie ułatwia spostrzeganie.
8. Doświadczenie i przyzwyczajenia. Psychologia postaci uważała ten aspekt za 

drugoplanowy.
Asocjacjonizm twierdzili, ze w polu widzenia trudno wyodrębnić elementy ważniejsze od 
pozostałych. Spostrzeżenie bowiem powstaje w wyniku kojarzenia wrażeń i żadne z nich 
nie może być ważniejsze, bo prowadziło by to do niedokladnych czy błędnych 
spostrzeżeń. Gdy powstanie spostrzeżenie można mówić o jego cechach oraz 
hierarchizowac je.
Psychologia postaci uznała spostrzeżenie jako pierwotne, w którym można wyróżnić cechy 
pod względem ważności. Pojęcia figury i tła - wprowadzone przez duńskiego psychologa 
Edgara Rubina - stały się elementem porzadkujacym zagadnienie spostrzegania.




Rubin tak opisuje wzajemne relacje miedzy figura i tłem:

1.Figura ma pewien kształt, tło jest spostrzegane jako coś 
bezkształtnego.
2.Tło wyglada tak, jakby rozciągało się za figurą w sposób 
ciągły, a nie jakby było przerwane przez figurę.
3.Figura wydaje się wysunięta do przodu, tło wygląda jakby 
było z tyłu.
4.Figura ma charakter rzeczy, tło wyglada jak 
nieukształtowany materiał.
5.Figura silniej się narzuca, jest łatwiej zapamiętywana, 
wydaje się bardziej sensowna.
6.Figura wydaje się jaśniejsza od tła.


