
 
 
 
 
 
 
 
 

ССЕЕММИИННААРРССККИИ     
РРААДД  

ИЗ ПСИХОЛОГИЈЕ  
 
 
 
 
 
 
 

Тема: Развој мишљења (врсте) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:  
 
 
 
 



 2 

Поимање мишљења 
 

Психолози сматрају да је суштина мишљења у схватању или  
увиђању односа, веза. Под мишљењем се подразумевају ментални, 
претежно симболички процеси којима се схвата и уноси неки поредак у 
спољну и унутрашњу реалност. Све оно што спада у апстраховање, 
појимање, закључивање, суђење, замишљање и сећење. Опажаји и 
чулни осећаји не спадају у мишљење, али га допуњују. Мада је 
когнитивне природе, мишљење је под знатним утицајем осећања и 
хтења. Када је тај утицај преовлађујући, говори се о мишљењу као 
испуњењу жеља, које има привидно логичку структуру, али је стварно 
вођено жељама субјекта. У сложенијим видовима некогнитивних 
утицаја на мишљење јавља се аутизам, као поремећај. Магијско 
мишљење је такође у знатној мери некогнитивног порекла.  
 Истраживањем мишљења баве се многе дисциплине чији се 
налази међусобно допуњују. Филозофија се бави могућностима 
мишљења у сазнавању света. Логика проучава мишљење са становишта 
појмова и суђења. Социологија и политикологија баве се утицајем 
друштвених фактора на мишљење. Физиологија, посебно 
неурофизиологија истажује везу између одговарајућих механизама и 
мишљења, док психологија проучава срж, суштину и одредбе 
мишљења.  Медицина, психопатологија, психијатрија и фармакологија 
изучавају органске и друге патолошке, као и хемијске утицаје на 
мишљење. Кибернетика разрађује мишљење као информациони процес, 
а у вези са имитацијом прераде информација, рачунарским техникама и 
технологијом управљања.  
 По K.Г.Јунгу, мишљење је једна од две рационалне психичке 
функције, манифестована у акту расуђивања, чији су резултати извесни 
појмови или везе међу појмовима. Док је према бихејвијиристи 
Џ.Вотсону мишљење само безгласни, субвокални или имплицитни 
говор.  
 Чувени енглески психолог 
Спирман разликовао је два основна 
облика мишљења. У првом 
мишљењу схвата се однос између 
два дата елемента; у другом су 
познати однос и један елемент, а 
мишљењем треба открити други 
елемент.  
 Ова два вида мишљења срећу 
се и у оним тестовима интилигенције 
који се користе матрицама. Такав 
проблем приказан је на слици.  
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---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 

PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ---- 
 
 

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 
 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI 
RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI 

VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE 
TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  GOTOVI 

SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI 
JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM 
MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI 

RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

maturskiradovi.net@gmail.com 
 
 

http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:maturskiradovi.net@gmail.com
http://www.maturskiradovi.net/eshop�
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