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 Gândirea este procesul psihic de cunoaştere superior prin excelenţă. 
Acesta reprezintă maximul potenţialităţilor cognitive ale lumii vii, un proces 
care le condiţionează şi le determină pe toate celelalte. Filosofii au remarcat 
din cele mai vechi timpuri faptul că omul este singura fiinţă înzestrată cu 
gândire raţională şi că în aceasta stă demnitatea şi unicitatea sa. Filosofia 
kantiană şi cea post-kantiană au deschis calea către o concepere exclusiv în 
termeni psihologici a gândirii. Din acest punct de vedere gândirea este un 
proces psihic cognitiv, superior, central, mediat, de reflectare a 
caracteristicilor realităţii sub forma abstractă a noţiunilor, 
judecăţilor, raţionamentelor.  
 Gândirea prezintă un ansamblu de caracteristici care o definesc şi îi 
determină specificul. Astfel, caracterele ei fundamentale sunt: 
- caracterul general-abstract; 
- caracterul mijlocit; 
- caracterul superior-central; 
- caracterul multifazic. 
 Gândirea se află în centrul unei imense reţele de intercondiţionări între 
toate procesele, mecanismele şi activităţile psihice. 
Există mai multe modalităţi de a defini gândirea. Astfel, ea poate fi concepută 
ca un sistem de operaţii care acţionează mijlocit asupra realităţii, 
transformând-o şi aducând-o la o formă coerentă şi inteligibilă. Perspectiva 
operatorie asupra gândirii a fost definitivată în primul rând prin contribuţiile 
psihologului elveţian Jean Piaget.  
 Există şase operaţii fundamentale ale gândirii:  
- analiza (operaţie de descompunere mintală a unui obiect în părţile sale 
componente); 
- sinteza (operaţia inversă analizei, care reasamblează părţile într-un tot 
unitar); 
- comparaţia (operaţia de stabilire a asemănărilor şi deosebirilor între 
obiecte pe baza unui criteriu); 
- abstractizarea ( operaţia de reţinere pe plan mintal a anumitor trăsături 
fundamentale ale obiectelor şi neluarea în considerare a altora, considerate 
secundare); 
- generalizarea (operaţia de extindere a însuşirilor unui obiect asupra unei 
categorii de obiecte); 
- concretizarea (operaţia de trecere de la general-abstract la particular-
concret). 
Gândirea poate fi concepută, de asemenea, ca un sistem de forme. Din 
acest punct de vedere, ea reprezintă o structură care evoluează de la simplu 
la complex. Cea mai simplă formă a gândirii este noţiunea care desemnează 
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orice obiect sau clasă de obiecte despre care ştim ceva. Judecata reprezintă 
conexiunea dintre două noţiuni prin care se reflectă un raport determinat 
între obiecte. De aceea, judecata poate fi adevărată sau falsă. 
Raţionamentul ia naştere pe baza judecăţilor. Astfel, pe baza unor judecăţi 
a căror valoare de adevăr este cunoscută (numite premise), este obţinută o 
nouă judecată (numită concluzie). Există trei tipuri majore de raţionament: 
- raţionamentul deductiv (în care se trece de la premise de mare 
generalitate la concluzii care nu pot depăşi în generalitate premisele); 
- raţionamentul inductiv (în care concluzia depăşeşte ca grad de 
generalitate premisele); 
- raţionamentul analogic (în care sunt obţinute informaţii pe baza unor 
asemănări structurale între obiecte sau clase de obiecte). 
 Există multiple tipuri de gândire. După finalitatea ei, gândirea poate fi 
divergentă sau convergentă (distincţie propusă de Guilford). Gândirea 
divergentă reclamă, din partea subiecţilor, căutarea a cât mai multor soluţii 
sau îndepărtarea în cât mai multe direcţii în raport cu punctul iniţial de 
plecare. Gândirea convergentă se mişcă în sens invers, de la diversitate la 
unitate, de la disociaţie la sinteză.  
 Funcţia de bază a gândirii este rezolvarea de probleme. Exercitarea 
ei asigură individului posibilităţi excepţionale de integrare în mediu. Există 
două strategii majore pentru rezolvarea de probleme: 
- strategiile algoritmice (algoritmul este o succesiune determinată de paşi 
care trebuie urmaţi pentru a găsi soluţia problemei); 
- strategiile euristice (care presupun construcţia căii care va releva soluţia 
problemei în chiar procesul de rezolvare). 
Strategiile algoritmice se pretează mai ales la rezolvarea de probleme bine 
definite (probleme în care sunt prezentate neechivoc starea iniţială a 
problemei şi starea finală, la care trebuie să se acceadă). Strategiile euristice 
sunt aplicabile mai ales în cazul problemelor slab definite (în care datele 
problemei sunt în bună măsură echivoce).  
 Activitatea centrală a gândirii este înţelegerea. Ei îi sunt subsumate 
toate operaţiile şi activităţile gândirii. Înţelegerea reprezintă sesizarea 
existenţei unei legături între setul noilor cunoştinţe şi setul vechilor 
cunoştinţe gata elaborate. 
 Proces cognitiv specific uman, gândirea asigură vieţii psihice a omului 
coerenţă şi eficacitate în raporturile cu mediul. Ea antrenează toate celelalte 
disponibilităţi şi mecanisme psihice, fiind trăsătura cea mai importantă a 
psihicului uman, definitorie pentru om ca subiect al cunoaşterii logice, 
raţionale. 
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