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The Thinking Man 
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Paris



Појам мишљења

ВУДВОРТ: 
Мислити = тражити решење неког проблема; 
Облик адаптивног понашања (средство за
задовољење потреба јединке, када до тада
коришћена средства нису довољна). 
Суштина мишљења у увиђању веза и односа
међу елементима који омогућавају решавање
проблема



Чарлс СПИРМАН разликује 2 
облика мишљења:

1. Схватање односа два позната елемента
2. познат један елемент и однос, а мишљењем

треба открити други елемент.

примери:
заразна болест : хигијена = несрећан случај : ?

риба : вода = птица : ?

SPEARMAN, Charles 
Edward 1863-1945



Задатак
испитаника је
да открије
како треба да
изгледа
сличица која
недостаје у
доњем десном
углу.



Како мислимо?

Процес мишљења пролази кроз следеће фазе:

1. Уочавање и схватање проблема

2. Сужавање (реформулација) проблема

3. Јављање хипотезе

4. Решење

5. Проверавање хипотезе



Уочавање и схватање проблема -У чему је проблем? Где је
проблем? Полазна тачка у процесу мишљења јесте постојање неког
задатка или циља до кога особа жели да стигне у одређеним условима. 

Сужавање (реформулација) проблема, стварање
дирекције – Непосредно по уочавању задатка, одмах након свести о
циљу, потребно је уздржати се од првог одговора тј. уочити елементе
дате ситуације, анализирати делове задатка, издвојити битно од
небитног.

Јављање хипотезе – У току анализе услова задатка могу се јавити
различите (не)исправне идеје о могућим начинима решења проблема. 

Решење – избор алтернативе представља решење проблема. Ако је задатак
био тежак, ако је човек дуго трагао за решењем, сам тренутак решења
може бити праћен снажним емоционалним доживљајем. “Аха “ доживљај
је доживљај да смо нашли оно за чим смо трагали, да смо решили
проблем, открили тајну... “како се нисам сетила”, “па да, то је то!!”.

Проверавање хипотезе -После проналажења решења нужно следи
етапа поређења са почетним условима задатка. Ако се резултат подудара
са полазним условима задатка, мисаони ток се прекида јер је проблем
очигледно решен, а ако су они неусаглашени, поново почиње трагање, 
поново се врши анализа ситуације, врше компарације (где сам погрешио) 
док се не нађе адекватно решење.



задатак: летву висине 1,8 м да поставе чврсто насред просторије. На располагању су дати : 3 летве
(1,8м, 1,2м, 0,6м) + утврђивач + две коцке (15цм); однос датог и задатог; 4 дирекције

ДИРЕКЦИЈА у мишљењу = начин на који смо проблему
пришли и зависи од начина на који се проблем види или од
тога у чему видимо тешкоћу проблема.

МОДЕЛ трагања
значај старог искуства; сугестије (помоћни проблем): 
даје им столицу и да са свим расположивим материјалом
дохвате кутију шибица.
да се попну на столицу (а просторија ниска)- скривена
дирекција

Норман МАЈЕР (амерички психолог немачког порекла)



Врсте мишљења

Реалистичко мишљење
Имагинативно мишљење
Критичко мишљење
Стваралачко мишљење
Дивергентно мишљење
Конвергетно мишљење



Имагинативно мишљење може бити
мишљење у коме се принцип реалности
потпуно занемарује и у коме преовладава
логика жеља.
Маштање је способност стварања представа о објектима, 
догађајима и ситуацијама које желимо или у којима бисмо
желели да будемо. Када замишљамо потпуно немогуће и
непостојеће објекте и ситуације каже се да фантазирамо. 
Нормалан човек, наравно има свест о нереалности или степену
реалности својих маштања и фантазија и није завистан од њих. 
Овакво маштање треба разликовати од имагинативног
мишљења чији је резултат стварање представа и идеја које су
основ уметничких дела и научних проналазака и које је свесно, 
активно и контролисано.



Реалистичко мишљење је облик
мишљења којим се решавају свакодневни

животни проблеми и у коме су елементи за
решавање проблема јасно одређени у времену
и простору и чије се особине морају узимати у
обзир да би се проблем заиста решио.

Прелазећи залеђену улицу водимо рачуна о томе колико смо
спретни, да ли се чизме клизају, да ли смо већ имали повреду ноге
у сличној ситуацији ...
Особе које желе да упишу музичку академију морају узети у
обзир реалну чињеницу о постојању или непостојању сопственог
талента.



У зависности од ИСХОДА
мисаоног процеса, 

мишљење се може поделити
на

стваралачко и критичко
мишљење.



Критичко мишљење - посебан облик мишљења
чији је исход или резултат вредновање
(евалуација, процена вредности) нечега што
је било предмет или садржај мишљења. 

Сваки мисаони процес садржи критичко мишљење. Када га не би
било човек не би имао процену вредности неке идеје или хипотезе, 
нити би могао да врши издвајање битног од небитног. 
Предмет критичког мишљења, могу бити сопствене или туђе
идеје и продукти. Код неких људи је развијенија способност
продукције идеја, а код неких критичко процењивање вредности
туђих продуката. Пример за то је постојање критичара у свим
областима уметности: књижевна, ликовна, музичка, позоришна
итд. критика. У науци је очигледност вредности дела много већа
него у уметности. 
Познато је да су људи много способнији за вредновање других него
за вредновање сопствених дела. Ако је ниво амбиције усаглашен са
способностима то подстиче на критички однос према
сопственим идејама и супротно, спутава критичност ако није
усаглашен. Постоје људи који су скоро потпуно некритични према
себи па се за њих каже » у свом оку не виде балван, а у туђем виде
сламчицу «.



Стваралачко мишљење је мишљење чији је
исход нека друштвено призната вредност којој
се може придати својство оригиналности.

Оригинално је нешто што је ново, необично, ретко и
изузетно. Оригиналност се може односити и на
необичност приступа решењу неког проблема као и на
духовитост. Стваралачко мишљење је најочигледније у
делима уметника и научника (она су била најпре на нивоу
свести ствараоца у облику његове представе (идеје) па је
он из свести пренео својим радом у реалност у облику
слике, нота, машине или пројекта). 



У чему се огледа предуслов високих
стваралачких достигнућа?

Интелигенција је веома битна, али
показало се да се креативност не може
свести на интелигенцију већ да су
потребне и важне неке особине личности: 
lструктура личности, 
lнезависност у суђењу, 
lдоминантност,
lамбициозност, 
lупорност ...



Који процеси се одвијају у појединим фазама
стваралачког мишљења?

ПРИПРЕМА – подразумева целокупно претходно
искуство, али и прикупљање
материјала за тему коју уметник
жели да обради. 

ИНКУБАЦИЈА – период када уметник не ради
ништа, али који се завршава
инспирацијом

ИНСПИРАЦИЈА – надахнуће. Састоји се у
изненадном јављању идеје.

ПРОВЕРАВАЊЕ – проверава се да ли решење
функционише. 



Ток мисаоног процеса може бити и
конвергентан и дивергентан.

Конвергенто
мишљење јесте
мишљење које се
заснива на строго
логичном следу
мисаоних операција
из којих проистиче
један једини могући
исход или закључак.

Дивергентно мишљење
подразумева продукцију
идеја, еластичност
мишљења, откривање
нових путева решења
једног истог проблема.
(доминантно у уметности, али
је неопходно у многим фазама
научног рада).                   


