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الثالثالفصل

طريقة البحث

أ. تصميم البحث

أو xبتكارية كمتغريلقراءة بلعبة القراءة اإلفعالية طريقة ا؛هذا البحث يتكون من املتغريين 

أو املتغري املقيد. هذا البحث يقام به Yكمتغريقدرة الطالب ىف القراءة الكتب العربيةاملتغري احلر. و 

صف" والج"ولاألصفال؛ني صفيتكون من الصفك". وهذا الؤ ىف املدرسة العالية احلكومية "ك

" ج"ولاألصفبتكارية واللقراءة بلعبة القراءة اإل" يستخدم طريقة اه"ولاألصف". فاله"ولاأل

سريسم البحث بتصميم كما يلى :لذلك الباحثة هذه املعاجلة.بدون 

المجموعة المراقبة باالختبار القبلي واالختبار البعديالبحث تصميم 

االختبار البعديالمعالجةاالختبار القبليصفال
T۱XT۲التجرييب
T۱-T۲املراقب

مكان البحث وزمانهب.

وهذا ك مبنطقة كمبار.ؤ مبركز كك"ؤ هذا البحث يقام به ىف املدرسة العالية احلكومية "ك

.م2014مايو 17مارس حىت 29ىف التاريخ البحث يقام به 
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أفراد البحث وموضوعهج. 

ك". ؤ باملدرسة العالية احلكومية "كولاألصفالطالب ىف الد البحث فهوفر أوأما 

الطالب ىف قراءة الكتب قدرة بتكارية لرتقية إلالقراءة بلعبة القراءة اوموضوع البحث فعالية طريقة 

.العربية

د. مجتمع البحث وعينته

ك" سنة ؤ املدرسة العالية احلكومية "كاألول بالصفوأما جمتمع البحث فهو مجيع الطالب

صف"أ"، الولاألصفال؛صفوفيتكون من مخسة ولاألصف. وال۲۰۱۳/۲۰۱٤دراسية 

"ه". وعدد مجيع الطالب ولاألصف"د" والولاألصف"ج"، الولاألصف"ب"، الولاأل

طالبا.165

هلذ البحث الذى ني صفة عينة البحث. تأخذ الباحثة الولكثرة جمتمع البحث فتأخذ الباحث

وبيان عينة البحث فيما يلى :.العينة40يتكون من 

20هاألولالصف الصف التجرييب
20جاألولالصف املراقبالصف 

موع 40ا
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البياناتلجمعقة طريلاه. 

الحظةالم. ١

املالحظة جلمع البيانات واملباشرة ستكون للحصول على بيانات تستخدم الباحثة 

حول تطبيق طريقة القراءة باستخدام لعبة القراءة اإلبتكارية.

االختبار. ٢

تستخدم الباحثة االختبار جلمع البيانات. وهذا االختبار يقام به قبل استخدام 

قدرة الطالب ىف قراءة رفة عوبعد استخدامها. وهذا االختبار يهدف إىل مطريقة القراءة 

.الكتب العربية

و. طريقة تحليل البيانات

جمموعتني فهما البيانات النوعية والبيانات ةالباحثاتحليل البيانات استخدمهلوأما الطريقة 

الكمية. البيانات النوعية ستكون مكفوال من البيانات الكمية الىت يتّم تفسريها على النحو التاىل:

جيد جدا:%۱۰۰ - ٧٦. % ۱

: جيد٧٥%- ٥٦. ۲%

: ناقص٥٥% - ٤۰. ۳%

: غري جيد%۳۹-۰. %٤
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P = 100%
االيضاح:

P:املئوية

F : تردد

N :جمموعة النتائج

Test “t”.1والرمز املستخدم يف هذا البحث 
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اإليضاح : 

:toاالختبار

:Mx تغري املاملتوسط منX

:My تغري املاملتوسط منY

:SDx تغري املاالحنراف املعياري منX

:SDy تغرياملاالحنراف املعياري منY

:Nعدد الطالب
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