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الباب الثالث

طريقة البحث

تصميم البحث.1

كمتغريلعبة بلضبط الكلمة  هذا البحث يتكون من املتغريين ؛ فعالية طريقة القراءة باستخدام 

xأو املتغري احلر. ومهارة القراءة كمتغريY املتوسطة أو املتغري املقيد. هذا البحث يقام به ىف املدرسة

الصف األول "أ" والصف . وهذا الصف يتكون من الصفني ؛ كمباراإلسالمية باتو برسورت مبنطقة  

والصف األول لعبة بلضبط الكلمة " يستخدم طريقة القراءة باستخدام األول "ب". فالصف األول "ب

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

واالختبار البعديتصميم البحث بمراقبة مجموعة االختبار القبلي 

االختبار البعديالمعالجةاالختبار القبليالصف
T1XT2التجرييب

T1-T2املراقب

مكان البحث وزمانه.2

مبنطقة كمبار.باتو برسورت"دارالسكينة"املتوسطة اإلسالميةهذا البحث يقام به ىف املدرسة 

.م2014مايو 24ابريل حىت 19ىف التاريخ وهذا البحث يقام به 
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أفرد البحث وموضوعه.3

دارالسكينة" "املتوسطة اإلسالمية وأما فرد البحث فهو طالب الصف الثامن ىف املدرسة 

لرتقية لعبة ضبط الكلمة , وموضوع البحث فعالية طريقة القراءة باستخدام كمبارمبنطقة  برسورت باتو 

.مهارة القراءة

مجتمع البحث وعينته.4

دار السكينة" البحث فهو طالب الصف الثامن ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية "وأما جمتمع 

وعددهم عشرون طالبا. 2013/2014سنة دراسية باتو برسورت مبنطقة كمبار 

دارالسكينة" باتو برسورت  عدد جمتمع الطالب الصف الثامن ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية "

كمبار

المجموعةالصفالرقم
20الثامن "أ"الصف1
20الصف الثامن "ب"2

40المجموعة

وأما عينة البحث فهي طالب الصف الثامن وعددهم عشرون طالبا. والعينة املستخدمة عينة 

عشوائية بالصف التجرييب والصف املراقب.

طريقة جمع البيانات.5

:وطريقة مجع البيان املستخدمة ىف هذا البحث فيما يلى
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المالحظة.1

املالحظة جلمع البيانات واملباشرة ستكون للحصول على بيانات حول تطبيق تستخدم الباحثة 

.لعبة بلضبط الكلمةطريقة القراءة باستخدام 

االختبار.2

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

.رفة مهارة القراءة لدى الطالبعإىل موبعد استخدامها. وهذا االختبار يهدف 

طريقة تحليل البيانات.6

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. % 1

: جيد٧٥%- ٥٦. 2%

: ناقص٥٥% - ٤۰. 3%

: غري جيد%۳۹- ۰. 4%
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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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