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 الباب اخلامس

 ادلبحث

يصف هذا الفصل نتائج حساابت البياانت البحثية مع التحليل اإلحصائي آلاثر  

لطالب الصف  على نتائج التعليم القواعد (Mind Map)اخلريطة الذهنية  تطبيق الطريقة

للعام الدراسي  مدرسة ادلتوسطة التاسعة اإلسالمية احلكومية ابليتار يفالثامن 

 م9102/9191

لطالب  داعم قو يعلى نتائج تعل (Mind Map)  أتثري طريقة اخلريطة الذهنية . أ

للعام  مدرسة ادلتوسطة التاسعة اإلسالمية احلكومية ابليتار يفالصف الثامن 

 م9102/9191الدراسي 

أتثًن طريقة اخلريطة الذهنية على نتائج تعلم  عرفلت ا البحثأجريت هذ

مدرسة ادلتوسطة التاسعة  لطالب الصف الثامن يف مبتدأ واخلربد على مواد اعقو 

 لبحث. وقد أجريت ام9102/9191للعام الدراسي  اإلسالمية احلكومية ابليتار

اجتماعات مع معايًن الكفاءة ، والكفاءات األساسية ونفس ادلادة.  3يف فرباير مع 

األولية للطالب يف التنفيذ ، يتم إجراء اختبار ما قبل االختبار أواًل دلعرفة الشروط 
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على قدم ادلساواة أو ال. مث قام الباحثون ابلتعلم ابستخدام طريقة اخلريطة الذهنية يف 

الفصل التجرييب والتعلم التقليدي يف فصل التحكم. يف هناية الدراسة أو بعد تدريس 

ادلادة ، يتم إجراء اختبار آخر لتحديد نتائج تعلم الطالب. بناًء على البياانت اليت 

احلصول عليها ، بعد إجراء البحث. احلصول على نتائج تعليمية حمسنة للبياانت  مت

(. حتصل نتائج الفصل التجرييب t)اختبار  tيتم حتليلها بعد ذلك عن طريق اختبار 

 90.2 قدره قيمةقبل االختبار الذي يستخدم طريقة اخلريطة الذهنية على متوسط 

 أو العادلة ادلعاملة على حتصل اليت التحكم فئة ختتلف بينما ، قبلي اختبار نتائج

 نتائج 93.39 البعدي االختبار نتائج قيمة متوسط على احلصول يف احملاضرة طريقة

( يف االختبار الالحق أو االختبار النهائي t)اختبار  t اختبار مع البياانت حتليل

تدريسها بواسطة طريقة يوضح أن هناك فرقًا كبًنًا بٌن قيم الفصل التجريبية اليت مت 

اخلريطة الذهنية وفئات التحكم اليت مت تدريسها بواسطة طريقة احملاضرة التقليدية. 

 على التجريبية الدرجة حصلت. كبًن بشكل خمتلفة قيمةوهذا ما يعززه متوسط 

 قيمةحصلت فئة التحكم على متوسط  بينما 19.20 بلغ االختبار بعد ما معدل

 ميكن وبذلك t-table  = 97190و يف  37992حسايب = tأن نتيجة .93.31

 عززت. التحكم وفئة التجريبية الطبقة بٌن النتائج يف كبًنة اختالفات هناك أن القول
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م للفصل على االختالف يف خمرجات التعل t اختبار طريق عن البياانت حتليل نتائج

التعلم للفصلٌن.  ، االختالفات بشكل كبًن يف نتائجضابطةالتجرييب وطالب صف ال

 02.0أظهرت نتائج ما قبل االختبار وبعد االختبار زايدة يف الصف التجرييب بنسبة 

3. زايدة أكرب يف طالب  31.92. بينما كانت الزايدة اليت حدثت يف فئة التحكم 

و ذلك توضح أن  ذهنيةالصف التجرييب الذين مت تدريسهم بواسطة طريقة خريطة ال

طريقة  تطبيقأي أن فروض هذا البحث مقبولة. و خالصتها أن مقبول  H1مبعىن أن 

 ر يف تعليم القواعد لطالب الفصل الثامن.ؤثت (Mind Map)اخلريطة الذهنية 

 

 القواعد ميتعلعلى نتائج  ذهنيةال ةطيخر  ةقيتلخيص طر  510دل  اجل

 ملخص التفسًن معايًن التفسًن البحث نتائج غرض البحث منرة

أتثًن بٌن أّن هناك  .0

 طريقة اخلريطة الذهنية

Mind Map))   و

 نتائج التعلم القواعد

17119 Sig.<1.111 

 فهي الكبًنة
 H1مقبول 

Ho فرفض 

أّن هناك أتثًن بٌن 

 طريقة اخلريطة الذهنية

Mind Map))   و نتائج

 التعلم القواعد
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 كتبتها ايندانج رفعنيت  يالبحث العلمي الذ مع ينسبالنتائج ادلذكورة أعاله 

نية على هريطة الذخلمع رسم ا دلتباالتعليمي ادل التعلم جهن ماستخدا ًنث"أتوضوع: دلاب

ل و كومية األحلتوسطة ارسة ادلمدالسابع  الصف بةللط نتائج تعلم الريضيات

التدريس  رقعلى تعلم ط ًنكب    ثًنأتج اك هننوه (0)البحث :  نتائجو  . ول"بمجرب مس

 ضيات قيمة مدرسةخريطة العقل على التعلم فئة السابعة الراي نتائجها تبادلةادل

 تالمعد يف t_tabel بينما t_hitung   =37201  ولبمجرب ل مسو كومية األحلا توسطةادل

عند  t_tabel من قيمة أكرب t_hitung قيمة نأ ينو ما يعوه ، 9.111و هية أمه

تبادلة ادل التدريسرق ط ماستخدا ثًنأتكمية من النهج التعلم و  (9% . )2 ىمستو 

كومية حلتوسطة اادل مدرسة ضيات السابعخريطة العقل على التعلم الطبقة نتائج الراي

 .نخفضةادل جحة مع الفئةان% 61.26و ه ولبمجرب ل مسألو ا

اخلريطة أن  تعززت هذه النتائج من خالل النظرية اليت طرحها طوين بوزان

تدوين إبداعية تسهل علينا تذكر الكثًن من ادلعلومات. عند  ةقيهي طر  الذهنية

ة ، مع ادلوضوع الرئيسي يف أمناط األفكار مرتابط االنتهاء، تشكل ادلالحظات شكل

 .، يف حٌن أن ادلواضيع الفرعية والتفاصيل تصبح فروًعاالوسط
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