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فاعلیة وحدة مقترحة في المنطق لعالج أخطاء التفكیر المنطقي وأثرھا في تنمیة التفكیر الناقد 
   لدى الطالب المعلمین بشعبة الفلسفة واالجتماع

  
  ......مقدمة 

التي اھتم بھا الباحثین والدارسین للمنطق  تإذا كان عالج أخطاء التفكیر المنطقي من الموضوعا
ت الھامة في الدراسات المنطقیة واحد األھداف التي یسعى خبراء تدریس باعتباره احد الموضوعا

فان االھتمام بھذا الموضوع في وقتنا الحالي لم یعد فقط . المنطق إلى تحقیقھا من خالل دراسة المنطق 
ألنھ من أھداف تدریس المنطق وإنما أصبح االھتمام بھ ضرورة فرضتھا طبیعة العصر الذي نعیش فیھ 

احتدام الخصومة والتھاب النقاش حول جوانب حیاتنا ، وغیاب المعاییر المنطقیة عن بھ من  فیتصوما 
كثیرا من أحكامنا وآرائنا ، بل تم استبدالھا بمعاییر أخرى قائمة على القوة والھیمنة وتغلیب المصلحة 

  . الشخصیة
المتدني للطالب سواء  وقد زادت أھمیة ذلك الموضوع لدى الباحث في ظل القصور الواضح والمستوى

في المرحلة الثانویة أو في المرحلة الجامعیة فیما یتعلق بالتفكیر المنطقي السلیم والقدرة على التعبیر عن 
فاعلیة وحدة مقترحة  " لذلك كان موضوع البحث الحالي ھو . آرائھم وأفكارھم بشكل منطقي صحیح 

تنمیة التفكیر الناقد لدي الطالب المعلمین بشعبة  المنطق لعالج أخطاء التفكیر المنطقي وأثرھا في في
  " الفلسفة واالجتماع

  مشكلة البحث 
  :التساؤل الرئیس التالي حددت مشكلة ھذا البحث في 

المنطق لعالج أخطاء التفكیر المنطقي وأثرھا في تنمیة التفكیر الناقد لدي  فيما فاعلیة وحدة مقترحة  
  ؟ االجتماعالطالب المعلمین بشعبة الفلسفة و

  
  :وتفرع من ھذا التساؤل األسئلة الفرعیة التالیة 
 ما أخطاء التفكیر المنطقي الشائعة لدي الطالب المعلمین بشعبة الفلسفة واالجتماع ؟ - 1
لدى الطالب المعلمین  ما صورة وحدة مقترحة في المنطق قائمة على عالج أخطاء التفكیر المنطقي - 2

  بشعبة الفلسفة واالجتماع ؟
لدى الطالب المعلمین بشعبة الفلسفة  مقترحة في عالج أخطاء التفكیر المنطقيالوحدة العلیة ما فا - 3

  ؟ واالجتماع  
مقترحة في المنطق في تنمیة التفكیر الناقد لدي الطالب المعلمین بشعبة الفلسفة الوحدة الما أثر  - 4

  ؟. واالجتماع 
  حدود البحث  
  :علي اقتصر البحث الحالي   
  .لبة وطالبات الفرقة الثانیة بكلیة التربیة بالفیوم شعبة الفلسفة واالجتماع عینة من ط - 1
  .موضوعات المنطق غیر الشكلي في بناء الوحدة المقترحة - 2
  .أخطاء التفكیر المنطقي غیر الشكلي  - 3
  
  أدوات البحث  

  استخدم البحث الحالي األدوات التالیة
  )إعداد سونیا عبد الحلیم (               اختبار تصحیح أخطاء التفكیر           - 1
   )إعداد الباحث (اختبار تشخیصي ألخطاء التفكیر المنطقي                 - 2
  )إعداد الباحث ( اختبار تصحیح أخطاء التفكیر المنطقي                    - 3
   )حیى ھندامترجمة جابر عبد الحمید وی (     جالسر -لواطسون اختبار التفكیر الناقد - 4
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  أھداف البحث  
  :ھدف البحث الحالي إلى      

  .  الشائعة لدي الطالب المعلمین بشعبة الفلسفة واالجتماع المنطقي تحدید أخطاء التفكیر - 1
عالج أخطاء التفكیر المنطقي لدى الطالب المعلمین بشعبة بھدف بناء وحدة مقترحة في المنطق  - 2

  . الفلسفة واالجتماع
مدى فاعلیة الوحدة المقترحة في عالج أخطاء التفكیر المنطقي لدي الطالب المعلمین بشعبة تحدید  - 3

  .الفلسفة واالجتماع
في تنمیة التفكیر الناقد لدى الطالب المعلمین بشعبة الفلسفة  المقترحة وحدةالتحدید أثر تدریس  - 4

  .واالجتماع
  
   أھمیة البحث 

  :البحث الحالي إلى ترجع أھمیة    
ة     من ال - 1 ات التربی ي كلی اھج ف متوقع أن تفید نتیجة ھذه الدراسة في لفت انتباه القائمین على تطویر المن

  .إلى أھمیة موضوع أخطاء التفكیر ودوره في تحقیق أھداف تعلیمیة متعددة
ذه       - 2 ز ھ ي تمیی ال ف إن معرفة وتصحیح الطالب لمجموعة من أخطاء التفكیر وتعرفھم على أسلوب فع

ن             األخطاء وتجنبھا ھ م ا یقدمون ًا نحو تفحص أخطاء اآلخرین وم ًا إیجابی دیھم اتجاھ من شأنھ أن ینمى ل
 .حجج وبراھین وبیان الزائف والباطل منھا

الجامعات والقائمین  فيمن المتوقع أن تساھم الدراسة الحالیة في لفت انتباه أساتذة تدریس المنطق  - 3
شكلي وضرورة تدریس موضوعاتھ بجانب على تطویر مقررات المنطق إلى أھمیة المنطق غیر ال

  . موضوعات المنطق الشكلي 
من المتوقع أن تنتقل آثار ھذه الدراسة إلى أداء طلبة وطالبات الفلسفة واالجتماع بكلیة التربیة داخل  - 4

الفصول بعد تخرجھم فیتجھون إلى عرض أفكارھم والتعبیر عن آرائھم بطریقة أكثر منطقیة ، مع 
  .ألسئلة النقدیة حول القضایا واألفكار المطروحة العمل على إثارة ا

من المتوقع أن تفید الدراسة الحالیة في دفع باحثین آخرین إلى استخدام موضوع أخطاء التفكیر في  - 5
  .تحقیق أھداف تعلیمیة أخرى 

تقدم الدراسة الحالیة للباحثین والتربویین أداة لتشخیص أخطاء التفكیر المنطقي من خالل المواقف  - 6
لحیاتیة والدراسیة ، كذلك أداه لقیاس مدى تصحیح أخطاء التفكیر المنطقي لدى الطالب المعلمین بشعبة ا

 . الفلسفة واالجتماع 
  

   منھج البحث 
المنھج الوصفي وذلك عند الحدیث عن اإلطار النظري للدراسة ، كذلك  الحالياستخدم البحث      

تضمن التصمیم حیث . لتطبیق المیداني لتجربة الدراسة وذلك في ا التربويستخدم المنھج التجریبي ا
الوحدة المقترحة في المنطق ، حیث تم تطبیق  درستمجموعة واحدة وھي التي  للبحثالتجریبي 

االختبارات على تلك المجموعة قبلیا وبعدیا لتقریر مدى فاعلیة الوحدة في عالج أخطاء التفكیر المنطقي 
  .ھا في تنمیة التفكیر الناقد لدى الطالب المعلمین بشعبة الفلسفة االجتماع وأیضا أثر

  
   فروض البحث 
  : اختبار صحة الفروض التالیة  حاول البحث الحالي  
ر          یوجد -1 ار تصحیح أخطاء التفكی ي اختب ة البحث ف فرق دال إحصائیا بین متوسطي درجات طالب عین

  . دى لصالح التطبیق البعدى في االختبار ككل وفى مكوناتھ الفرعیة المنطقي  في التطبیقین القبلي والبع
د لواطسون         یوجد -2 ر الناق ار التفكی ي اختب ة البحث ف فرق دال إحصائیا بین متوسطي درجات طالب عین

  .جالسر فى التطبیقین القبلي والبعدى لصالح التطبیق البعدى في االختبار ككل وفى مكوناتھ الفرعیة  –



 - 3  -

  عالقة ارتباطیھ موجبة بین عالج أخطاء التفكیر المنطقي ونمو التفكیر الناقد توجد  -3
  
  خطوات البحث 

  
  : اتبع الباحث الخطوات التالیة  
 :مراجعة ومسح بعض الدراسات واألدبیات التي تناولت  - 1
  .المنطق بصفة عامة والمنطق غیر الشكلي بصفة خاصة  -
  .مختلفة التي قدمت لھاأخطاء التفكیر ومغالطاتھ والتصنیفات ال -
 .التفكیر الناقد وعالقتھ بالمنطق الشكلي وغیر الشكلي  -
إعداد قائمة تضم مجموعة من أخطاء التفكیر المنطقي غیر الشكلي وعرضھا علي مجموعة من  - 2

 .المحكمین لتقریر صالحیتھا لبناء اختبار تشخیصي لألخطاء المنطقیة غیر الشكلیة
ر          إعداد اختبار تشخیصي لألخطاء - 3 ة ألخطاء التفكی ة النھائی ي ضوء القائم ر الشكلیة ف المنطقیة غی

ث ،          ة البح الب عین دى الط ائعة ل ة الش اء المنطقی ى األخط وف عل ك للوق كلي وذل ر الش ي غی المنطق
 .وعرض االختبار على مجموعة من المحكمین لتحدید صالحیتھ للتطبیق والتأكد من صدقھ وثباتھ 

ي عل  - 4 ار التشخیص ق االختب عبة     تطبی ة  ش ة التربی ة بكلی ة الثانی الب الفرق ن ط وائیة م ھ عش ى عین
  .الفلسفة واالجتماع 

ي المنطق   - 5 ر الشكلي   إعداد وحدة ف ة       غی ي بھدف عالج مجموعة األخطاء المنطقی ا    الت كشف عنھ
ث    ن حی ك م ي وذل ار التشخیص طة    : االختب دریس ،األنش رق الت وي ، وط داف ، المحت فة ، األھ الفلس

  .الیب التقویم  التعلیمیة ، أس
ي مجموعة    لتحدید مدى فاعلیة الوحدة فيإعداد اختبار  - 6 عالج أخطاء التفكیر المنطقي وعرضھ عل

  .من المحكمین لتحدید صالحیتھ للتطبیق والتأكد من صدقة وثباتھ 
  .شعبة الفلسفة واالجتماع  -اختیار عینة عشوائیة من طالب الفرقة الثانیة بكلیة التربیة  - 7
د لواطسون         تصحیح ر تطبیق اختبا - 8 ر الناق ار التفكی ي واختب ر المنطق ي     –أخطاء التفكی ا عل جالسر ، قبلی

  .البحثالطالب عینة 
  .البحث للطالب عینة  غیر الشكلي المنطق فيتدریس الوحدة المقترحة  - 9

ي     –أخطاء التفكیر المنطقي واختبار التفكیر الناقد لواطسون  تصحیحتطبیق اختبار  - 10 دیا عل جالسر ، بع
  .البحثلطالب عینة ا

  . استخالص النتائج ومعالجتھا إحصائیا وتفسیرھا - 11
 . تقدیم التوصیات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة - 12

  
  
  

  :وقد توصل الباحث إلى النتائج التالیة 
ن الوحدة المقترحة كان لھا تأثیر كبیر في عالج أخطاء التفكیر المنطقي لدى الطالب المعلمین أ - 1

ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات الطالب االجتماع حیث كانت ھناك فروق بشعبة الفلسفة و
فى التطبیق القبلى والبعدى الختبار تصحیح أخطاء التفكیر المنطقي لصالح التطبیق البعدى وذلك 

ولكن لم تكن الوحدة المقترحة على .  على مستوى االختبار ككل وعلى مستوى كل خطأ على حده
لفاعلیة في عالج ھذه األخطاء حیث أنھا نجحت فقط في نقل األداء العام للطالب مستوى كبیر من ا

عینة البحث على اختبار تصحیح أخطاء التفكیر المنطقي من المستوى المنخفض إلى المستوى 
 .المتوسط 

ن الوحدة المقترحة كان لھا تأثیر ملحوظ في تنمیة التفكیر الناقد كقدرة عامة وفى تنمیة قدراتھ أ - 2
تقویم الحجج ، بینما لم یصل ھذا  ،التفسیرباالستنتاج ، التعرف على االفتراضات ، لفرعیة الخاصةا

 . االستنباط بالقدرة علىالتأثیر إلى مستوى الداللة اإلحصائیة فیما یتعلق 
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كان ھناك عالقة ارتباطیھ موجبة بین عالج أخطاء التفكیر المنطقي وبین نمو التفكیر الناقد على  - 3
 .   القدرة العامة والقدرات الفرعیةمستوى 

 
  

  البحوث المقترحة 

   :البحوث التالیة  الباحث یقترحفي ضوء نتائج الدراسة الحالیة 
ة االتجاه نحو           -1 د وتنمی ر الناق ة التفكی ر الشكلي لتنمی مقرر مقترح في المنطق غی

  دراسة المنطق لدى الطالب المعلمین بشعبة الفلسفة واالجتماع 

ین    برنام -2 دى الطالب المعلم ج مقترح في المنطق لعالج أخطاء التفكیر المنطقي ل

  .بشعبة الفلسفة واالجتماع 

دریس المنطق للطالب         -3 ى ت ذھني ف فاعلیة استخدام طریقتي الحوار والعصف ال

 .المعلمین 

دى       -4 دل  ل وار والج درات الح ة ق كلي لتنمی ر الش ق غی ي المنط ة ف دة مقترح وح

 بشعبة الفلسفة واالجتماع الطالب المعلمین 

ا تعرضھ وسائل اإلعالم في ضوء قواعد وأسس          ةتقییم الخطابات السیاسی  -5 وم

 .المنطق غیر الشكلي 

ین   -6 وحدة مقترحة في المغالطات المنطقیة لتنمیة التفكیر الناقد لدى الطالب المعلم

 . بشعبة الفلسفة واالجتماع 

 .عدادى اللثالث امقرر مقترح في المنطق لطالب الصف ا -7
 
 
 
 

   


