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 ص البحـــثستخلم
 

 بالغ أمرا   التفكير االستداللي لمهارات الطلبة امتالك أصبح الهائلالمعلوماتي  الكم ضوء في
هذا النوع  على قدراتهم لتدني يعود التفكير االستداللي على الطلبة قدرة ضعف أسباب من أن إذ األهمية،

 البحث هدف لذا ،الحياتية لمواقفا ةمواجه عند كيرهموتف عقولهم ون ر ستثمال ي يجعلهم مما من التفكير
فاعلية استراتيجية هرم االفضلية في تحصيل مادة علم االحياء ومهارات التفكير ": عن الكشف الحالي

 يتينالفرضالباحثة  وضعت البحث هدف ولتحقيق."العلمياالستداللي لدى طالبات الصف الرابع 
  :  تيناآلتي تينالصفري
 البددداتط ( بدددين متوسدددت درجدددات0,05ال يوجدددد فدددرال ذو داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتو  داللدددة   األولىىى  

المجموعددة  طالبدداتوبددين متوسددت درجددات  باسددتراتيجية هددرم االفضددلية نرسددلددواتي د  المجموعددة التجريبيددة ال
 التحصيل. دية في اختبارعتيالطريقة االوفقا  ل رسنلواتي د  الضابطة ال
 طالبددددات( بددددين متوسددددت درجددددات 0,05اللددددة إحصددددائية عنددددد مسددددتو  داللددددة  ال يوجددددد فددددرال ذو د لثانيىىىىة 

المجموعددة  طالبدداتدرجددات  وبددين متوسددت باسددتراتيجية هددرم االفضددليةرسددن لددواتي د  المجموعددة التجريبيددة ال
  مهارات التفكير االستداللي.دية في اختبار عتيالطريقة االوفقا  لرسن لواتي د  الضابطة ال

 : اآلتي جراءإ تم البحث يتفرضي من التحقق وألجل
(الدذي الضدابطة  التجريبية والمجموعدة  المجموعة ذي الضبت الجزئي    التجريبي التصميم اختيارتم . 1

  . التفكير االستداللي التحصيل ومهارات  لمتغير بعدي اختباريعتمد على 
 الحكوميدة النهاريدة لثانويدةوااالعدادية  المدارس في الرابع العلمي الصف بطالبات تحدد البحث مجتمع .2

  .لقادسيةا لتربية العامة للمديرية التابعة
 عشدوائيا تاختيدر  التديو  اعداديدة العروبدة للبندات فدي الرابدع العلمدي الصدف بطالبات تمثلت البحث عينة. 3

 طالبددددة( 30 و التجريبيددددة للمجموعددددة طالبددددة( 30  بواقددددع موزعددددة طالبددددة( 60  مددددن تنددددتكو . اذ  القرعددددة(
 .الضابطة ةللمجموع

 مددادة فددي السددابق التحصدديل الددذكاء، ،الزمنددي باالشددهر العمددر  :متغيددرات فددي ي البحددثمجمددوعت كوفئددت .4
 التفكير االستداللي(.مهارات  ،علم االحياء

( من مقرر علم االحياء للصف الرابدع العلمدي، 11، 10، 9، 8، 7. تحديد المحتو  العلمي بالفصول  5
 ( غرضا سلوكيا.272 حللت الباحثة المحتو  الى 

 الباحثدة ودرسدت ،( خطدة درس للمجموعدة الضدابطة24التجريبيدة و  مجموعةلل درس خطة (24 إعداد. 6
 .االعتيادية لطريقةل اوفق الضابطة والمجموعة الستراتيجية هرم االفضلية اوفق التجريبية المجموعة بنفسها

فقددرة   (34( فقددرة موزعددة بواقددع  40مددن   ي تددفلف: اختبددار التحصدديل الددذدثلتددا بدداعدددت الباحثددة اداتددين تم .7
واختبار التفكير االستداللي الذي  .مقالية فقرات (6و واربعة بدائل من نوع االختيار من متعدد موضوعية 



موزعددة علددى ثددالث مهددارات .وثددالث بدددائل ة مددن نددوع االختيددار مددن متعدددد( فقددرة موضددوعي40تددفلف مددن  
(فقددددرة و مهددددارة 13مهددددارة  االسددددتدالل االسددددتقرائي بواقددددع  ( هددددي 2015حسددددب تصددددنيف  رزوقددددي وسددددهى 

تددم التحقددق مددن صدددال و  (فقددرة ،14( فقددرة واالسددتدالل االسددتنتاجي بواقددع  13االسددتباطي بواقددع  االسدتدالل 
وطبقدت الباحثدة  التمييز وفعالية البددائل الخاطئدة لهمدا.معامل وثبات االداتين واحتساب معامل الصعوبة و 

 .(2/5/2017- 2/3/2017( من يوم  2017 -2016الدراسي الثاني للعام   تجربتها في الفصل
باسدتخدام  ااحصدائي النتدائ  وحللدت( والضدابطة التجريبيدة  المجمدوعتين علدى يناالختبار  الباحثة طبقت. 8

 عددن االحصددائي التحليددل أسددفر، اذ (Microsoft Excel  وبرنددام  ((spss- 10الحقيبددة االحصددائية 
 الصدف طالبدات لدد جية هرم االفضلية في تحصيل مدادة علدم االحيداء والتفكيدر االسدتداللي راتياست فاعلية

 .الرابع العلمي
  :الى النتائ  االتية  الباحثة تلوصتالبحث الحالي  نتائ  ضوء وفي   
 تفوال طالبات المجموعة التجريبية على طالبات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي .-1
ت المجموعدددة التجريبيدددة علدددى طالبدددات المجموعدددة الضدددابطة فدددي اختبدددار مهدددارات التفكيدددر تفدددوال طالبدددا-2

 االستداللي .
وفددددي ضددددوء النتددددائ  التددددي تددددم التوصددددل اليهددددا خرجددددت الباحثددددة بمجموعددددة مددددن االسددددتنتاجات والتوصدددديات 

 والمقترحات .
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Abstract 

In accordance with the technology, new information, and new methods 

in teaching, it is significant for students to acquire the skills of reasoning 

thinking. One of the reasons for lack of detective thinking of students is their 

weak ability to reflective thinking of this type, which makes them not invest 

their minds and thinking when facing life situations. Therefore, this research 

aims at exploring the effectiveness of strategic priority hierarchy in output of 

Biology subject and detective thinking skills of secondary scientific branch, 4th 

year female students. 

To achieve the aims of the research, the researcher has formulated two 

hypotheses. The first, there was no statistically significant difference at the 

level of (0.05) between the average score of the students of the experimental 

group who studied according to strategic priority hierarchy and the students' 

average score of the control group who studied according to the ordinary 

method in the Biology test. Second, there was no statistically significant 

difference at the level of (0.05) between the students' average score of the 

experimental group who studied according to strategic priority hierarchy and 

the students' average score of the control group who studied according to the 

ordinary method of detective thinking skills test. 

In order to verify the research hypotheses, the following points have 

been carried out: 

1- Choosing the experimental design that had the two parallel sets of pre-

test and post-test for the variable of detective thinking and the post-test 

of subject collection. 

2- The research community and data have been collected from the public 

high school female students that are belonging to the General 

Directorate for the Education in Diwaniyah. 

3- To be specific, the sample has 60 female students; all of them are from 

Al-Oroba High School, fourth year. They are distributed by equal 

number: (30) students for the experimental group and (30) students for 

the control group. 

4- The two research groups have been dealt with the following variables: 

age by months, intelligence, previous collection in Biology lesson, and 

detective thinking skills. 



5- Chapters' number 7, 8, 9, 10, and 11 have been assigned to be the 

scientific material of the Biology course for High School, fourth year 

female students, scientific branch. In this regard, the researcher has 

analysed (272) behavioural targets. 

6- Preparation of (24) lesson activities for the experimental group and (24) 

lesson activities for the control group. The researcher has studied the 

experimental group according to strategic priority hierarchy the strategy 

and the control group according to the ordinary method. 

7- The researcher prepared two methods: first, the detective test that 

consists of (40) points distributed by (34) objective points and (6) 

theoretical points; second, the deductive thinking test that consists of 

(40) objective points in MCQ (Multiple Choices Questions). The validity 

and reliability of the instruments, the calculation of the difficulty and 

discrimination coefficient and the effectiveness of the false alternatives 

all have been verified.and The research has been applied in the academic year 

(2016-2017), the second semester. The actual teaching beginning was at the 2nd 

of march., 2016 and the end at the 2 of may, 2016 

8- The researcher applied the tests of both experimental and control 

groups and analyzed by using (SPSS-10) program and (Microsoft Excel). The 

results have shown that the strategic priority hierarchy is an effective 

method in Biology subject and detective thinking for the subject 

students. 

Based on the results of the study, the researcher has recommended the 

necessity of teaching with the strategic priority hierarchy because of its 

great advantages in increasing the abilities of female students in 

achievement and detective thinking. In addition, it is necessary to train 

teachers on how to teach using this method. Finally, it is suggested that 

more studies can be carried out using other variables such as gender, 

creative thinking, scientific tendencies, and others.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


