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 الخامسالباب 

 البحث

 
يف ىذا الباب يقدم تصوير البحث ادلناسب بنتائج البحث ويف ىذا ادلباحثة سيتخد  

ارتبط نتئج البحث بالنظرية ادلوجودة الباحث نتائج البحث بنالظرية ادلعرضة يف الباب السابق، 

 وتباحث كما يلي:

التالميذ على تطبيق  استجابة ب( رة الكتابةاتطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  ىف مه خطواتأ( 

يف مهارة الكتابة  طريقة اخلريطة الذىنية طريقة اخلريطة الذىنية  يف مهارة الكتابة. ج( إسهام تطبيق 

 مهارة الكتابة اخلريطة الذىنية  ىفمشكالت تطبيق طريقة و د( 

 

 تطبيق طريقة الخريطة الذهنية  فى مهارة الكتابة خطوات أ.

توزيع عملية تدريس اللغة العربية بثالثة حصص يف األسبوع. حيتاج تطبيقة طريقة  

يف تدريس مهارة الكتابة لتكون عملية تدريس مهارة الكتابة سلتلفة. تأسيسا  اخلريطة الذىنية 

مراقبة الباحث أن ادلدرس جيب عليو أن يأخذ اإلستعداد خبطة التدريس وأن حيلل ادلواد علي 

الدراسية الىت سريمسها باخلريطة. يأسس تطوير طريقة التسجيل باخلريطة الذىنية  بطريقة عمل 

الدماغ عند هنج ادلعلومات. وعندما تلقا ادلعلومات، يأخذ الدماغ عدة اإلشارات يف شكل 

ين الصورة والصوت والرائحة والفكر، واحلّس. وبعد ذلك، بإنشاء اخلريطة الذىنية  سلتلف، يع
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سجلت ادلعلومات على شكل الرمز واخلط والكلمة واللون. واخلرييطة الذىنية  اجليدة 

 ستصور منط الفكرة ادلتعالقة يف فروعها.

نشاء ادلسودة اخلريطة الذىنية ىي ألة التفكر الفعالية إلهنا تعطي الفرصة إلينا إل 

عن عدة األفكار الرئيسية وجتعلنا ناظرا  بوضضيح كيف تكون األفكار متعالقة. كأن الطريقة 

اخلريطة الذىنية  تستعد ادلرحلة الالئقة بني عملية التفكري وتصببو إيل شكل الكلمة احلقيقة 

 1على الورقة.

 عند الدماغ لعم طريقة كيف األساس على الذىنية باخلريطة النسخ طريقة تطور 

 يعين متنوع شكل يف اإلشارات تعدد الدماغ سيأخذ ادلعلومات إلقاء مدة. ادلعلومات هنج

 برمز ادلعلومات تسجل الذىنية اخلريطة وبوسيطة. وحس وفكرة ورائح وصوت صورة من

 يف ادلرابطة الفكرية النمط تصور ان تستطيع الصحيحة الذىنية اخلريطة. ولون وكلمة وخط

 عن ادلخطط جلعل الفرصة تعطينا ألهنها الفعلي التفكري الة ىي الذىنية اخلريطة. فروعها

 متعالق السابقة الفكرات ان وسريع بوضوح ننظر ان نستطيع ان وتسببنا الرئيسية الفكرة تعدد

 الكلمة الشكل على فكرنا وبذل التفكري عملية بني الئقة مرحلة تستعد وكأهنا. ومًتابة

 2ةالورق على احلقيقة

 وأما كيفية إنشائ اخلريطة الذىنية  فكما يلي: 

 إبدأ من وسط الورقة على طول اجلانب وضعت شقة   .1

 إستخدم الصور لفكر مركوي .2
                                                           

1
 Tony Buzan, Buku Pintar...,  4 

2
 Ibid, 4 
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 إستخدم األلوان .3

اىل الصػػورة ادلركزيػػػة وربػػط فػػػروع الطبقػػة الثانيػػػة والثالثػػة اىل الطبقػػػة  الرئيسػػػية الفػػروع ربػػط .4

 الثانية وىلم جرا

 اإلتصال ادلتقوس ليس اخلط ادلستقيمرسم خط  .5

 إستخدم كلمة رئيسية لكل خط .6

 3إستخدم الصور .7

يف مدرسة عانًتو ادلتوسطة خطوات يف تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  تكان 

اإلسالمية احلكومية بعانًتو تولونج أجوج ومدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 ة بالنظريات خاصة يف خطوات إنشاء اخلريطة الذىنية.مناسب بعونوت تولونج أجونج

 

 التالميذ على تطبيق طريقة الخريطة الذهنية  في مهارة الكتابة استجابة ب.

عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية يف مدرسة  يف ىذا البحث ظهر يف ادلوقني يعين 

 كومية بعونوتادلتوسطة اإلسالمية احل مدرسة بولوساريو  تولونج أجونج احلكومية بعانًتو

أن التالميذ يكونون فارحني وزلمسني إيل تدريس مهارة الكتابة بتطبيق طريقة  تولونج أجونج

اخلريطة الذىنية ، ألن التالميذ مطلبون ليكونوا فاعليني ومبتكرين. يلحص التالميذ ادلواد 

 الدراسية علي إبداعهم.

                                                           
3
 Ibid, 15-16 
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ة ادلعلومات وتذكريىا  بتعالق جانيب الدماغ فيكون الشخص ساىال لتنظيم سللتف 

ابية كانت أم شفاىية. بتمزيج األلوان والرموز واألشكال وغريىا فيكون الدماغ ساىال يف تك

استيعاب ادلعلومات ادلقدمة. ودتكن اخلريطة الذىنية الىت أنشأىا التالميذ ان تكون سلتلفة يف  

ميذ يف كل وقت كل مادة. تسبب ىذه بإختالؼ العواطف وادلشاعر الواردة يف نفس التال

وحني. اجلو ادلفرح الذي ينالو التالميذ يف عملية التدريس يف الفصل الدراسي سيأثر يف إنشاء 

 اخلريطة الذىنية. 

وهبذا، يرجى على ادلدرس أن يكون اجلو ادلدافع حالة تعلم التالميذ خاصة يف  

قة ببيئة تعلمو. إذا  . عملية التعلم اليت يفعلها الشخص متعلعملية إنشاء اخلريطة الذىنية 

كانت بيئة التعلم تؤيت اإلقًتاحات اإلجابية فيكون األثر يف عملية التدريس جيدا. وكذلك 

العكس، إذا كانت بيئة التعلم تؤيت اإلقًتاحات السلبية فيكون األثر يف عملية التدريس 

 قبيحة.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             إسهام تطبيق طريقة الخريطة الذهنية  في مهارة الكتابة           ج.

يف مهارة الكتابة   تدل البيانات يف ىذا البحث أن  لتطبيق طريقة اخلريطة الذىنية 

إسهام كثرية. يعين ميكن تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  أن يسهل ويطلق عملية تدريس مهارة 

ة الكتابة إذا كان إستخدام طريقة اخلريطة الذىنية  مناسبة بتوزيع األوقات، وميكن تطبيق

 طريقة اخلريطة الذىنية  أن ينمي إبداع التالميذ وإبتكارىم.
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  2223سنة  22رقم  (SISDIKNAS)كانت الًتبية يف قنون مفهوم الًتبية القومية  

كما يلي: "الًتبية ىي جهدة واعية ومصممة لتحقيق جو التعلم وعملية التدريس ليكون 

 والشخصية،الديين وضبط النفس ادلتعلم فعليا يف تطوير إمكانت نفسو وليملك الروح 

 4.والدولة واألمة واجملتمع لو، احملتاجة وادلهارات واحلرؼ، والذكاء،

أن عملية التدريس  (SISDIKNAS)كما بينو يف يف قنون مفهوم الًتبية القومية  

وجو التعلم جيب ان حتقق جبهد واعي ليكون ادلتعلم قادرا يف تطوير إمكانات نفسو جيدا. 

 طريقة التدريس ادلناسبة سلتاجة جدا. وبذلك، أن

طريقة سلتارة للباحث، ألن تلك الطريقة تعمل  تكون طريقة اخلريطة الذىنية  

مناسبة بطريقة عمل الدماغ. كان دماغ اإلنسان يتكون من نصفني، يعن الدماغ األيسر 

تحليل وادلنطق . ويرتبط الدماغ األيسر مع األنشطة مثل اللغة واألرقام والوالدماغ األمين. 

وتسلسل، عد، وىلم جرا. يف حني أن الدماغ األمين يرتبط مع أشياء مثل اإلبداع، 

ادلفاىيمي، الفن / اللون، وادلوسيقى، والعاطفة واخليال، وىكذا دواليك. الدماغ األمين لديو 

ة على ذاكرة طويلة األمد بادلقارنة مع الدماغ األيسر الذي حيتوي على السمة ادلميزة اللذاكر 

وكانت  5.ادلدى القصري. لذا، ال عجب إذا الدروس اليت مت حفظها خالل أسبوع ختتفي

اليت تستخدم مزج األلوان واألشكال جتذب التالميذ يف تعلم ادلواد  طريقة اخلريطة الذىنية 

 الدراسية.

 

 

 
                                                           

4
 Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Bandung: Focus 

Media, 2009), 2. 
5
 Maurizal Alamsyah, Kiat Jitu Meningkatkan Prestasi dengan Mind Mapping (Jogjakarta: Mitra 

Pelajar, 2009),  14-15 
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 وأما فوائد اخلريطة الذىنية  عند التالميذ ىي:

 كانت ام مجعية.  ترقية اإلبداع واألنشطة فردية .1

عندما يعتود التالميذ ان يستخدموا ىذه طريقة اخلريطة الذىنية  يف تسػجيل  

معلومات التدريس الىت ينالوهنا، فسيكون التالميذ اكثر نشاط وإبداع. اسػتخدامهم يف 

الرمػػػز والصػػػورة وخيػػػار الكلمػػػة الرئيسػػػية ادلعينػػػة ا رمسهػػػم وكتػػػابتهم يف اخلريطػػػة الذىنيػػػة 

 فز الفكر اإلبداعييستطيع ان حي

 تسهيل الدماغ لفهم ادلعلومات وقبضها سريعا .2

دتكن ادلالحظات بطريقة اخلريطة الذىنية   أن تسهل فهمهػا عنػد األخػرين،  

السيم عند منشئها، ىي جتعل التلميػذ أن يعػني العالقػات بػني عناصػر اخلريطػة الذىنيػة 

 ريعا.، وىذه تسهل التالميذ ليفهموا ويقبضوا ادلعلومات س

 استيعاب وجهات النظرة ادلمختلفة إىل ادلعلومات .3

فطبعػػػا، أن كػػػل التالميػػػذ لػػػديهم رلموعػػػة متنوعػػػة مػػػن وجهػػػات النظػػػر   

حػػػول ادلعلومػػػات ادلقدمػػػة مػػػن قبػػػل ادلػػػدرس أو مػػػا ينالونػػػو مػػػن مصػػػادر الػػػتعلم األخػػػرى. 

يف تنػػوع وجهػػات النظػػر ميكػػن ذلػػم تفسػػري ىػػذه ادلعلومػػات منوذجيػػا وتسػػكب منزذجيػػا  

 اخلريطة الذىنية لكل منهم.

 تركيز إىتمام التالميذ .4

كػػان يف مػػدة عمليػػة تصػػنيع اخلريطػػة الذىنيػػة ،  سػػيًتكز إىتمػػام التالميػػذ إيل  

 فهم ادلعلومات وتفسريىا اليت ينالوهنا. وهبذا ستكون عملية التدريس أكثر فعالية 
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 التسجيل بطريقة اخلريطة الذىنية مريح .5

ى ال حيػػػب درس الرسػػػم عنػػػدما يف مرحلػػػة الطفولػػػة  بػػػل يف أي التلميػػػذ الػػػذ   

مرحلػػػػة الكبػػػػار اليزالػػػػون ان حيبػػػػوا الرسػػػػم. فطبعػػػػا، طريقػػػػة الكتابػػػػة باخلريطػػػػة الذىنيػػػػة ، 

ستسػػرىم، لػػو كانػػت قػػدر م يف رسػػم الرمػػوز قبيحػػة. واألنشػػطة ادلرحيػػة بعػػدىا سػػتؤدي 

 اجلو اإلجايب يف عملية التدريس.

 دتكن مجيع أجزاء الدماغ .6

حػػػػػالل تسػػػػػجيلها بطريقػػػػػة اخلريطػػػػػة الذىنيػػػػػة فسيحسػػػػػن نصػػػػػفان الػػػػػدماغ يف  

اسػػتخدامو. ال يسػػتخدم التالميػػذ قسػػم الػػدماغ األيسػػر الػػذي يػػرتبط باألفكػػار ادلنطقيػػة 

فحسب، بل يستخدمون قسم الػدماغ األميػن ويصػبون معاشػرىم وعػواطفهم يف األلػوان 

 و الرموز ادلعينة حالل صناعة اخلريطة الذىنية.

 من فوائدىا األخرى ىي :و   

 يستطيع التلميذ أن يرسم باخلريطة ما ناقشو مع أصدقائو .1

 يستطيع التلميذ أن يرسم باخلريطة عملية ادلراقبة ونتيجتها الىت قد عملو .2

 يستطيع التلميذ أن يرسم باخلريطة ما قرأه .3

 يستطيع التلميذ أن يرسم باخلريطة ما مسعو .4

 ما سوؼ يقدمو يف الفصل.يستطيع التلميذ أن يرسم باخلريطة  .5

يستطيع التلميذ أن يرسم باخلريطة متعددة فعالية التعلم، الىت تتعلق بتخطيط  .6

 تعلمو وتطبيقو ونتيجتو.
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 في مهارة الكتابة تطبيق طريقة الخريطة الذهنية  تمشكال د.

مشكالت، وكما تطبيق طريقة اخلريطػة الذىنيػة لًتقيػة لو كل تطبيق طريقة التدريس  

 لتعلم يف مهارة الكتابة.محاسة ا

يف مهػارة الكتابػػة، إمػا مػػن  طريقػة اخلريطػػة الذىنيػة كػان عػدة ادلشػػكالت يف تطبيػق  

. العوامػل ادلعرقلػة مػن ناحيػة ادلػتعلم اخلريطػة الذىنيػة ناحية ا نفسو أو مػن ناحيػة عمليػة إنشػاء 

ذي  يسػػتخدم دتكػػن أن تعػػرؼ مػػن خلفيػػة ادلػػتعلم  ادلختلفػػة. جبانػػب ذلػػك، عػػادة التالميػػذ الػػ

مباشػرة دون معرفػة زلتػوى  اخلريطػة الذىنيػة أحد نصفني دماغهم فحسب لتعلم حيت ينشػؤون 

 ادلواد الدراسية ادلتعلمة.

 تظهر مشكالت تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  عامة ىي: 

 تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  حيتاج إيل وقت طويل .1

 اوت كثرية كالورقة واألقالم ادللمونةتطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  حيتاج إيل أد .2

 ال دتكن أن تلقا ادلعلومات تفصيلية ألن طريقة اخلريطة الذىنية تستخدم الرموز .3

 وأما حل مشكالت تطبيق طريقة الذىنية  فكما يلي: 

 توزيع األوقات إلناشاء اخلريطة الذىنية  جيدا .1

 ء  اخلريطة الذىنية توفرت  ادلدرسة  األدوات  والوسائل  ادلدافعة  على   إنشا .2

 يشرح ادلدرس ادلواد الدراسية بعد إنشاء اخلريطة الذىنية تفصيليا .3

  

 


