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 ملخص الدراسة
 الجاذبيةالمفاهيم البديلة التي يحملها طلبة الفيزياء في الجامعات الفلسطينية حول موضوع 

هدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن المفاهيم البديلة التي يحملها طلبة الفيزياء في الجامعات الفلسطينية حول 

موضوع الجاذبية. وتكمن أهمية الدراسة بتطبيقها على طلبة الجامعات، حيث أن الشريحة األكثر استقطابًا 

ما هي المفاهيم  األسئلة االتية:راسة إلى اإلجابة عن سعت الدكما هي "طلبة المدارس". السابقة  للدراسات

البديلة حول الجاذبية عند طالب السنة الثانية في دائرة الفيزياء في كل من جامعات بيرزيت والنجاح الوطنية 

 ما هي المفاهيم البديلة حول الجاذبية عند طالب السنة الرابعة في دائرة الفيزياء فيو  والقدس وفلسطين التقنية؟

هل هناك تطور في المفاهيم عند طالب و  كل من الجامعات بيرزيت والنجاح الوطنية والقدس وفلسطين التقنية؟

واستندت الدراسة في إطارها النظري الى  ثانية في الجامعات األربعة معًا؟السنة الرابعة مقارنًة بطالب السنة ال

.  ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار المنهج الكمي الوصفي النظرة البنائية وطبيعة المفاهيم البديلة وكيفية نشوئها

(، وشّكل طلبة الفيزياء السنة الثانية والسنة الرابعة المسجلين Descriptive Analysis Designالتحليلي )

طالبًا وطالبة  147عينة الدراسة األساسية، فتكونت العينة من  2016-2015للفصل الثاني من العام الدراسي 

طالبًا وطالبة سنة رابعة(، وتمثلت أداة الدراسة باختبار كتابي مكون من  54بًا وطالبة سنة ثانية وطال 93)

 ثالٍث وثالثين فقرة تنوعت بين األسئلة اإلنشائية واألسئلة الموضوعية. 

 كشفت الدراسة عن وجود أحد عشرة مفهومًا بدياًل حول موضوع الجاذبية عند طلبة الجامعات، بينما لم تجد

 الدراسة فروق ذات داللة إحصائية بين مفاهيم طلبة السنة الثانية وطلبة السنة الرابعة.



 ز
 

وانبثق عن الدراسة عدد من التوصيات الموجهة الى الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية في محاولة 

حثين مستقبليين للبحث لتعديل طرق التدريس التي من شأنها تعديل مفاهيم الطلبة، باإلضافة الى توصيات لبا

 بطرق تعديل المفاهيم عند معلمي الفيزياء المستقبليين.
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Abstract 
 

Alternative concepts about gravity held by physics students 

at Palestinian universities  

This study aimed to identify the alternative concepts about gravity held by physics 

students at Palestinian universities. The importance of the study lies in investigating 

the conception of university students since most of previous studies have 

investigated these conceptions at school level. The study tried to answer three main 

questions. What are the alternative conceptions about gravity held by the second-

year students in the physics department in each university Birzeit, An-najah, 

Jerusalem and Palestine Technical? What are the alternative conceptions about 

gravity held by the fourth-year students in the physics department in each of these 

universities? Is there any development in the concepts held by fourth year students 

compared to students in the second year? The theoretical framework was based on 

constructivism and the nature of alternative concepts and how they arise. To achieve 

the objective of this study, a quantitative descriptive analytical method was selected. 

The second year and fourth year students of physics department enrolled for the 

second semester of the academic year 2015-2016 formed the sample of the study, 

which contained 147 students (93 second year students and 54 fourth year students). 

The study used a written test which consisted of thirty-three items. 

The study revealed the existence of eleven alternative concept about gravity held by 

university students. Additionally the study did not find statistically significant 

differences between the percentages of concepts of the second year students and 

students of the fourth year. 

The study offered a number of recommendations addressed to the faculty at 

universities in the attempt to introduce teaching methods that will modify students' 

concepts, as well as recommendations for prospective researchers to investigate 

methods of modifying concepts of pre-service physics teachers. 
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طارها النظري والفصل األ   ل: مشكلة الدراسة وا 

 المقدمة: 1:1

لى مراحل التعلم منذ الطفولة أو ، حيث تبدأ يختلف إدراك األفراد لألمور المحيطة باختالف المرحلة العمرية  

فهم العالم من حوله  لاو يحفالطفل ، دراك الحسيللبيئة المحيطة على المشاهدة واإلالمبكرة فيعتمد إدراك الطفل 

تفسيرات منطقية تشبع  إلىالوصول  محاولته أثناءوظواهر، و  حداثأخالل تفسير ما يدور من حوله من  من

ن الطفل تفسيرات محدودة تتنا األسئلةفضوله وتجيب عن  فى مع التفسيرات العلمية التي تدور في ذهنه قد يكوّ 

يكمل سنواته الخمس بعد، وجد مغناطيسًا صغيرًا منذ فترة  هم الذي لمأيفعلى سبيل المثال ابني  ،الصحيحة

. وبعد أن قمت بتصحيح أي الذي يلتصق باألشياء؛ بالثالجة أطلق عليه اسم" اللزاق"قصيرة، وألنه يلتصق 

خبرته "هذا مغناطيس" تطور تفكيره ليتجه نحو معرفة األشياء التي يجذبها المغناطيس واألشياء التي أمعلوماته و 

لية تتكون عند الفرد كنتيجة لتفاعله مع و يجذبها المغناطيس، من خالل اتباعه أسلوب التجربة. فالمفاهيم األال 

حداث في تفسير األ لي وغير واعٍ العالم المحيط ومن خالل الخبرات المكتسبة، وباستخدامها المتكرر بشكل آ

تتعارض هذه التفسيرات وقد  (.Procedural Knowledgeورسم التوقعات، تصبح هذه المعرفة معرفة إجرائية )

بشكل جزئي مع التفسيرات العليمة المقبولة، ويدل هذا التناقض بين  أوليها المتعلم بشكل كلي إالتي توصل 

العلمية الصحيحة على وجود "مفاهيم بديلة" تعيق التعليم الفَعال والنضج  فكارالتي يحملها المتعلم واأل فكاراأل

ديلة على (. وال يقتصر امتالك هذه المفاهيم البHashweh, 1986لم وتطوير مفاهيمه )المعرفي عند المتع

تهتم الدراسة الحالية بدراسة مفاهيم س والجامعات وكثير من البالغين. المدار  طلبة إلىاألطفال، بل يتعداهم 

 طلبة الفيزياء في الجامعات الفلسطينية حول موضوع الجاذبية.



2 
 

 األسئلةليه الدراسة، ومشكلة الدارسة، وأهميتها، وأهدافها و إلفصل اإلطار النظري الذي استندت يتضمن هذا ا

 ومحدداتها، وتعريف المصطلحات. دها حدو  إلىعنها، وافتراضات الدارسة، باإلضافة  اإلجابة لاو تحالتي 

طارها النظري  1:2  :خلفية الدارسة وا 

ن  إلىيعيش المتعلم في بيئة مليئة باألحداث والظواهر التي تثير فضوله ويسعى  تفسيرها ومعرفة ماهيتها، فيكوّ 

تطوير معرفته وتفسير الظواهر واألحداث  إلىفيسعى الطالب  ؛حداث والظواهرخاصة به حول هذه األ اً أفكار 

( Piaget, 1932بياجيه ) هاعرف يالت( خاصة به. و Schemataمن حوله من خالل بناء مخططات ذهنية)

على ما يالحظه الطالب وما  فكارالمنظمة في بنية الطالب الذهنية، وتعتمد هذه األ فكاربأنها مجموعة من األ

 فكار( البنية الذهنية بأنها شبكة من األHashweh, 1986يختبره ويدركه ويتنبأ به. كما عّرف الحشوة )

 والمفاهيم التي لها عالقة بموضوع معين.

ما يدعوه البعض بالمفاهيم  أولية، و المدرسة حاملين بعض المفاهيم األ إلىفالطلبة، بطبيعة الحال، يأتون 

لية هي وسيلة الفرد في تقليل و والمفاهيم األ فكارالبديلة، التي تناقض النظريات العلمية المثبتة. لعل هذه األ

ت كاله اليومية، وُمعين له على تعلُّم األحداث واألشياء الموجود في العالم من حولنا وحل المشالتعقيد في حيات

ر التي تواجهه. واعتمادًا على النظ جديدة من أخرى قديمة يربط بينها من خالل  اً أفكار رة البنائية فإن المتعلم يطوّ 

 (. Cepni, 2007تعلُّمه )
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 واالجتماعية( البنائية )المعرفية النظرة 1:2:1

من بناء معنى خاص به للمعرفة  المتعلم يحدث عند تقديم المساعدة التي تمكن رآى المفكر سقراط أن التعّلم

وليس تلقينه المعرفة بشكل سلبي، وهنا كانت بداية النظرة البنائية. وقد استمر بعد سقراط عدد كبير من الباحثين 

ل ديوي الذي اقترح بأن تبدأ العملية التعليمية من المعرفة السابقة مثاأبويين في تطوير النظرة البنائية التر 

عن النظرة . وانبثق الموجودة عند المتعلم مع األخذ بعين االعتبار اهتماماته وميوله، ومن ثم تطوير هذه المعرفة

 مفكريها فيجوتسكي.وأهم  االجتماعية وأهم مفكريها بياجية، والبنائية المعرفية هما: البنائية اتجاهانالبنائية 

أن الفرد يبني معرفته بنفسه  ا يرى نضجه العقلي وعمره الزمني، كمفقد ربط بياجيه بين النمو المعرفي للفرد و  

ه واكتساب أنماط تفكير جديدة، وتستغرق عملية بناء الفرد لمعرفته بشكل ذاتي فترة من أفكار من خالل تنظيم 

 ة المحيطة. وتتضمن عملية التكيف:التكيف مع البيئ إلىالزمن يسعى خاللها 

ل العالقة بين الخبرات الجديدة التي يتعرض لها (: يجد المتعلم من خالل التمثAssimilationل)التمث -1

مع المخطط الذهني الذي بناه مسبقا بناًء على خبرات سابقة، فيدمج بينهما، ويدخل التعديالت على 

 م مع بنيته الذهنية الموجودة مسبقًا.المدركات الخارجية التي يتعرض لها بما يتالء

تعديل المخطط الذهني األصلي لديه ليتناسب  إلى(: يسعى المتعَلم بها Accommodationمة)ءالموا -2

 مع المعرفة الجديدة بعد أن تعجز بنيته الذهنية السابقة من تقديم التفسير المالئم لهذه الخبرة الجديد.

 وبين من ناحية طلبةوال المعلم بين االجتماعي خالل التفاعل من يتم المعرفة اكتساب يرى أنف فيجوتسكي أما

أنفسهم من ناحية أخرى، كما أن اللغة هي وسيلة التواصل األساسية مع البيئة المحيطة لذلك تعتبر اللغة  طلبةال

في السياق االجتماعي أكثر إذا تم ربطه  الركيزة األساسية في التطور المعرفي عند األفراد، والتعلُّم يكون فعَّاالً 



4 
 

. فالنظرة البنائية ترتكز على أربعة مبادئ (De Angelo, Touchman &ClarK, 2009)والثقافي للمتعلم 

 ( في دراستين منفصلتين:Bodner,2001; Galsersfeld, 1996بودنر وجلسرفيلد )الباحثين تحدث عنها 

ن أني معرفته بنفسه بشكل ذاتي، كما متعلم نشط يبال: الفرد يبني معرفته وال يتلقاها بشكل سلبي: فالفرد أو 

 الفرد يعمل على إعادة تنظيم المعرفة التي يتلقاها من اآلخرين ويعالجها لتناسب بنيته الذهنية.

الحقيقة  إلىثانيا: الهدف من معرفة الفرد هو تمكينه من التكيف مع البيئة التي يعيش فيها وليس التوصل 

 ه السابقة لمعرفة كيفية التكيُّف معها. أفكار توظيف  إلىخبرات جديدة تدفعه  إلىض الفرد فتعرُّ  ؛المطلقة

 باالعتمادثالثًا: معرفة الفرد السااااابقة هي الركن األساااااسااااي ألي معرفة جديدة، فالفرد يبني معرفته ويطورها 

 على ما يمتلكه من خبرات سابقة.

جانب  إلىخرين، مع البيئة المحيطة واألفراد اآل يرابعًا: يبني الفرد معرفته من خالل التفاعل االجتماع

 قيامه بأنشطة ذاتية.

ن المعرفة الجديدة عند األفراد تتكون من خالل خبراتهم المكتسبة من حياتهم اليومية أوهكذا تؤكد النظرة البنائية 

 إلىالب يأتي . كما تدعي النظرة البنائية أَن الطPrawat & Folden, 1994 )والتجارب التي مَروا فيها )

خاصة ونماذج ذهنية ومعتقدات حول العالم المحيط به، وتأتي عملية التعليم كعملية  أفكارالغرفة الصفية ب

إعادة تنظيم معرفة المتعلم السابقة وتطويرها من خالل تعلُّم المعرفة الجديدة في  إلى تسعى نشطة ومستمرة

تؤمن البنائية أن التعَلم خرين. التفاعل االجتماعي مع اآل إلىسياق الحياة الواقعية التي يعيشها الفرد، باإلضافة 

بالمعرفة بشكل ذاتي والتعلم الفعال ذو المعنى يستند بشكل أساسي على التفاعل االجتماعي، ويحدث التطور 

 ,Driverذو المعنى عندما يتمكن المتعلم من الربط بين معرفته السابقة والمعرفة الجديدة التي اكتسبها، )
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1989; Murphy & Alexander, 2006بمعزل عن  دثن يحأرولف أن التعلم ال يمكن  ت(، كما أكد

 (.Rolloff, 2010)د اعي والثقافي الذي يعيش فيه الفر السياق االجتم

ويأتي دور المعلم بشكل أساسي في الكشف عن معرفة الطالب السابقة ومن ثم مساعدته على بناء معرفة 

على المعلم خلق بيئة تعليمية تعتمد باألساس على  .خريناألنشطة المختلفة وتفاعله مع اآل جديدة بمساعدة

ليتمكن المتعلم من بناء المفهوم الجديد في بنيته الذهنية وتساعده على اكتساب المعرفة  األسئلةالتدرج في طرح 

 (.Garmston & Wellman, 2009; Rolloff, 2010الجديدة )

 البديلة وكيفية نشوئها: العلمية طبيعة المفاهيم 1:2:2
 

رأى فريق أن المتعلم يبني معرفته من خالل تطوير يف ؛فريقين حول طبيعة المفاهيم البديلة إلىن و انقسم الباحث

ن  ه حول موضوع ما من خالل أطر أفكار نظريات ووضع فرضيات لفحص هذه النظريات، وبأن المتعلم يكوّ 

لية منظمة ضمن إطار معرفي يستطيع من خالله تفسير أي معرفة أو فالمتعلم هنا يمتلك معرفة  ؛معرفية منظمة

ى أن المتعلم يعمل على انتقاء ر يالتعديل على بنيته المعرفية. أما الفريق الثاني فجديده تواجهه من خالل 

ال أن هذه البنية تخلو من الترابط إعناصر شبه مستقلة بينها تفاعل عشوائي ليكون منها بنية معرفية جديدة، 

 (.Özdemir & Clark, 2007بين عناصرها، فيصعب تعديل هذه البنية فيما بعد لتناسب أي معرفة جديدة )

ن المفاهيم البديلة بداًل عن المفاهيم  ةَ هناك ثالث أنَّ في دراسة لهم  آخرون وقد وجد لي و  أسباب على األقل لتكوُّ

اًل: يجد الطلبة صعوبة في التفسير المجرد المستخدم من قبل العلماء، ثانيًا: يهتم الطلبة بتفسير أو  .الصحيحة

تكوين  إلى طلبةالعلماء، ثالثا: اللغة اليومية المستخدمة في المجتمع تقود البعض األحداث دون غيرها بعكس 

 (.(Lee, Nurulazam, Zain, & Sulaiman,1992 آراء مختلفة عن اآلراء العلمية
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ما  لفهم تهمحاولو لتفسير العالم من حوله  تهمحاول أثناءفان الفرد يبني معرفته بنفسه  ،وكما جاء فيما سبق

الصحيحة، وتسمى هذه  فكارًا قد ال تتوافق مع التفسيرات العلمية واألأفكار يجري، فيبني بنى ذهنية تحمل 

البديلة بطريقة  فكارمن خالل الربط بين األ طارًا مفاهيماً إد بالمفاهيم البديلة، التي قد يكون منها الفر  فكاراأل

. ترك التربويون االعتقاد الذي ساد )1998لها )الخالدي،  معالجته للخبرات الجديدة التي يتعرض أثناءخاطئة، 

فارغة خالية من أي معرفة سابقة، وذلك بعد تبنيهم للنظرة  ذهنية ببنية الصف إلى يأتي لفترة طويلة بأن الطالب

نها بشكل اً أفكار البنائية في تعليم العلوم، فعقل الطالب ليس صفحة بيضاء، بل أن هناك   يحملها الطالب كوَّ

تفسرها. وتؤثر هذه  لاو وحذاتي حول ما يدور حوله في حياته العملية الواقعية والظواهر الطبيعية التي شاهدها 

لية مع و الطالب األ أفكارطريقة بناء الطالب لمعرفته الالحقة، في بعض األحيان قد تتفق  فيفكار السابقة األ

 الذيالتفسير العلمي المتفق عليه و ال تقدم  فكارالتفسير العلمي الصحيح، وفي أحيان أخرى نجد أن هذه األ

(. وتؤكد الباحثة فوسينيادو Bybee & Sund, 1982; Kabapinar, 2005توصلت اليه التجارب واألبحاث )

ن الطالب يبني نظرية ساذجة للفيزياء، ترتكز هذه النظرية على مالحظاتهم اليومية للظواهر الطبيعية من أ

 (Vosniadou, 2014) معرفة العلمية في غرفة الصفحولهم، وقبل تعرضهم لل

، المفاهيم misconceptionsوقد تعددت التسميات لهذه المفاهيم وكان أكثرها استخداما: المفاهيم الخاطئة 

.ال يفضل العديد من alternative frameworks، واألطر البديلة alternative conceptionsالبديلة 

المفاهيم الخاطئة"، فهو يجزم وجود معرفة علمية خاطئة عند المتعلم يجب تصحيحها. تعبير "  استخدامالباحثين 

أطر معرفية تنتج عن مجموعة من المفاهيم التي تتعارض ككل مع  إلىأما تعبير األطر البديلة فهو يشير 

مصطلح  اما) .1998المفاهيم الصحيحة، وتكون هذه األطر راسخة عند المتعلم ويصعب تعديلها )الخالدي، 
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المفاهيم البديلة فيرى الحشوة أنها التسمية المناسبة لهذه المفاهيم، ووصفها بأنها مفاهيم تكون منطقية ضمن 

 (. Hashweh, 1986) سياق معين

وقد اتفق شونك مع الحشوة بوصف المفاهيم العلمية بأنها مجموعة من األمور التي تشترك فيما بينها بخصائص 

 تفسير على المتعلم وتساعد المختلفة للمواقف التعليمية التعلم أثر انتقال في تعلمها أهمية معينة، وتكمن

 ن المفاهيم العلميةأ إلىالمحيطة من خالل معرفة الخصائص التي تميّ ز المفهوم وتعميمها، وأشار  الظواهر

 .((Schunk, 2000مجردة  تكون  وقد محسوسة تكون  قد

 & Givryاها جفري وتايبرغين )كما سمَ  أوها الطالب قبل تعلٌّمه تي يمتلكفالمفاهيم هي القاعدة المعرفية ال

Tiberghein, 2005 " ) لفهم العالم من حولهم والتصرف بناًء عليه. ووجد  اً مرجعي اً هم". فهي تشكل إطار أفكار

معزولة من المعرفة لكنها مترابطة معا ككل  اً ( أن المفاهيم حول معرفة معينة ليست قطعWatts,1982واطس)

أن المفاهيم  إلى( وأشارت Vosniadou, 1990و هذا الزعم )دانيل منطق خاص بها. وقد أكدت فوسيمن خال

، ”:Presuppositionsليةأو أجزاء تنتج من تراكيب معرفية أكبر وأكثر تعقيدًا أطلقت عليها اسم " افتراضات 

" Phenomenological Primitiveلي: أو خرين: " تفسير ظواهر آمن قبل -أيضا-عليها ُأطل ق

(Disessa,1988 .) 

المتعلم يكتسب هذه المفاهيم بغض النظر عن مصدرها،  :بعد الحديث عن طبيعة المفاهيم البديلة يمكن القول

همها وتفسيرها، إلدراكها وف تهمحاولو ه الخاصة التي بناها من خالل مالحظته للظواهر أفكار فقد تكون ناشئة من 

كما تلعب اللغة المستخدمة والبيئة الثقافية واألقران ووسائل اإلعالم دورًا اساسيًا في نشوء هذه المفاهيم البديلة 

المنهاج التعليمي الذي يشمل المعلمين والكتاب المقرر وطرق  إلى. باإلضافة )1998عند المتعلم )الخالدي،

 ,Blumenfeld, Marx, Patrickاب نشوء المفاهيم البديلة عند المتعلم )التدريس التقليدية، فالمنهاج أحد أسب
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Krajcik, & Soloway, 1997 عالمية، ال ترتبط  المفاهيم البديلة بعض أن إلى(. وتشير النظرة البنائية

حيث تختلف طريقة نشوء المفاهيم البديلة من فرد  ؛طريقة نشوئها عند المتعلم نما تختلف فيإبثقافة معينة 

 ,Wandersee, Mintez, & Novackآلخر بحسب العوامل الشخصية واالجتماعية المحيطة بالمتعلم نفسه )

قافية فراد في طريقة اكتساب المفاهيم البديلة واختالف في الخلفية الث(. وبالرغم من االختالف بين األ1994

 اً أفكار من الدراسات التي تم إجراؤها في حقلي تعليم الرياضيات والعلوم أظهرت بأن هناك  اً ال أن عددإ، طلبةلل

 ;Bar, Zinn, & Rubin, 1997)حول مفهوم ما قبل دخولهم غرفة الصف ) طلبةسابقة مشتركة بين ال

Galili, 2001 

(، وإلكساب Qualitativeكيفية)َ ( ومعلومات Quantitativeمعلومات كمية) إلىتنقسم المعلومات الفيزيائية 

نه ال أ( (Mazur, 1996الطالب المفاهيم الفيزيائية الصحيحة والنظريات الفيزيائية بشكل فّعال، يرى مازور 

ن الصورة الصحيحة  بد من أن يدمج المتعلم بين المعلومات الكيفية والمعلومات الكمية الخاصة بمفهوم ما ويكوّ 

كن المتعلم من استيعاب المعلومات الكمية بشكل صحيح ويعجز عن فهم المعلومات المتكاملة في ذهنه، فقد يتم

وماذا ينتج  ،الكيفية، وقد يحصل العكس. كما أن ف هم الطالب لظاهرة فيزيائية معينة يعني معرفة ما يسببها

ة معينة بنية ذهني إلى(، فالطالب بحاجة Greca & Moreira, 1997نتجنبها ) أووكيف نؤثر عليها  ،عنها

الطلبة من حفظ المعادالت بعض (. وبالرغم من تمكُّن Besson, 2010يفهم من خاللها الظواهر الفيزيائية )

في حل المسائل إال أن تحصيلهم في االختبارات التي تقيس فهمهم للمفاهيم يكون  بشكل صحيح واستخدامها

ن الطالب تصور (Mazur, 1996 اً متدني تعلمها وهو الظواهر والمفاهيم الفيزيائية التي سيحول ًا أوليَّ  اً (. فيكوّ 

زيادة صعوبة تعديل  إلىدراكه للمفهوم الصحيح، وتراكم هذه التصورات البديلة يؤدي إتصور خاطئ ويؤثر على 

 .Pfundt & Duit, 1991)هذا التصور الخاطئ )
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التغيير المفاهيمي، فمفاهيمهم مدعَّمة بالخبرات التي  ماو تقكما أجمعت عدة دراسات أن البنية الذهنية للطلبة 

ذهانهم ومن الصعب أيجعلها مفاهيم ثابته وراسخة في  مما ؛اكتسبوها من مشاهداتهم اليومية وتجاربهم الحياتية

 ;Borun, Massey, & Lutter, 1993) تعديلها وبخاصة باستخدام أساليب التعليم التقليدية أوتغييرها 

, 1994)Wandersee, Mintzes, Novak2002; Murphy & Alexander, 2006;  Campanario,  

خمسة  إلى( سبب ثبات هذه المفاهيم البديلة عند المتعلم وصعوبة تغييرها Hashweh, 1986وأسند الحشوة )

 هي: عوامل

ية، فهي المفاهيم البديلة هي مفاهيم كّونها المتعلم من خبرته في الحياة ومن خالل ممارساته اليوم -1

لىمفاهيم إجرائية ضمنية يستخدمها دون وعي وبشكل متكرر، كما أنها أقرب بالنسبة لطبيعة الفرد و   ا 

 .Common-sense epistemologyمنطقه األبستمولوجي 

ق معين وتكون بال فائدة انها مفاهيم ليست خاطئة بشكل مطلق إنما يمكن أن تكون صحيحة في سيا -2

 خر.آفي سياق 

 المتعلم أكثر من مفهوم واحد لتفسير وضعية معينة مثل:استخدام  -3

 التفسيرات الميتافيزيقية. -أ

 العالقات السببية الخاطئة. -ب

 دلة تدعم وجهة نظره ورفض األدلة التي ال تؤيد وجهة نظره.أالبحث عن  -ت

 عامل البيئة الصفية ويشمل: -4

 بالدرس. لمام المعلم بالمفاهيم البديلة التي يحملها الطلبة قبل البدءإعدم  -أ

 عدم استخدام أساليب تقييم تساعد بالكشف عن هذه المفاهيم البديلة. -ب
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 عدم تقييم أنماط تفكير الطلبة. -ت

 عامل البيئة االجتماعية ويتضمن: -5

 المعتقدات السائدة في تلك البيئة  -أ

 اللغة المستخدمة في إيصال المعرفة. -ب

 إلىيم البديلة وثباتها عند المتعلم يعود أن عمق المفاه إلى( Campanario, 2002أشار كذلك كامبناريو )

استخدام اللغة اليومية التي تتعارض مع اللغة العلمية، ليتفق بذلك مع  إلىطرق التدريس التقليدية، باإلضافة 

صعوبة تغيير المفاهيم  آخرون (. كما أسند بوسنر و Hashweh, 1986ما جاء بالعوامل التي ذكرها الحشوة )

أنَّ هذه المفاهيم نابعة من أبستمولوجيا الطالب نفسه ومعتقداته والمعرفة التي بناها  لىإالبديلة عند الطالب 

 (.Posner, Strike, Hewson, & Gertzog, 1982لتفسير ما يدور حوله من ظواهر ذاتياً ) تهمحاولخالل 

ن صعوبة التغيير المفاهيمي يكمن في أنه يتطلب خلق أ إلى( أشارت Vosniadou, 2014) ونياداأما فوس

 بنائية.  (Epistemology) جديدة، تمثيالت جديدة، وتطوير ابستمولوجيا( ontologyكينونة )

التي ينتمي  لكينونةقالت في اعدة ن إلىن التغيير المفاهيمي لكي يحدث يحتاج أ( Chi, 2008وذكر تشي )

 عتبر التغيير المفاهيمي عملية صعبة.ا يها المفهوم الواحد، وهذا السبب لإ

فإن استخدام نماذج التعليم التقليدية قد ينتج عنها عدم تغيير كامل للمفهوم، حيث يميل  ،ما سبق إلىباإلضافة 

 ركب من المفهومين القديم والجديدتطوير مفهوم مزدوج يت إلى طلبةالعديد من ال

(Duit, Gropengießer, & Kattmann, 2005.)  ( وفي دراسة الحقة للباحثين دويت وتريجستDuit 

& Treagust, 2003 ( أكدا بأنه قد يتكون عند الطلبة مفهوم مزدوج )يجمع الطالب بين المفهوم الخاطئ
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أنه  إلىرة والمفهوم العلمي الصحيح(، بحيث يستخدم كل مفهوم في الظروف التي تناسبه أكثر. ويجدر اإلشا

 وجد من ذي(، والLave, 1988قد تم إثبات تكوين الطالب لمفاهيم مزدوجة من قبل في دراسة أجراها الفي )

فراد يستخدمون مهاراتهم التي تتناسب مع المواقف التي يمرون فيها في الحياة العملية، مثل إجراء ن األأخاللها 

ار هذه المهارات عند عمل نفس العمليات في اختبارات التسوق بشكل صحيح وانهي أثناءالعمليات الحسابية 

" معرفة ظرفية" أوخاصة بمواقف محددة  هذه الفروق كنشاطات ذهنية آخرون الرياضيات. وصّنف باحثون 

(Greeno, Collins, & Resnick, 1996 كما قد يقوم المتعلم بتبني .) أخرى بعد اكتسابه  ةه السابقة مر أفكار

أخرى في بنيته الذهنية من جهة  أفكارللمعرفة الصحيحة بسبب ارتباطها بحياته اليومية بشكل وثيق من جهة وب

 واالجتماعيةلمام بكافة المفاهيم المرتبطة بحياة المتعلم العملية وبيئته الثقافية اإلأخرى، ومن هنا يظهر أهمية 

(Özdemir & Clark, 2007.) 

النظرية البنائية التي تؤمن أن اكتساب المعرفة  الى طارها النظري إاسة الحالية في الصة، تستند الدر وفي الخ

 لاو ويحعند المتعلم بشكل أساسي يكون ذاتيًا، فالفرد يبني معرفته ذاتيا من خالل تفاعله مع البيئة المحيطة 

ر من خاللها ما يصادفه من ظواهر في بيئته المحيطة، ويعمل على تعديل هذه  بناء بنى ذهنية خاصة به يفسّ 

ن الطالب و البنى الذهنية إذا صادف ظواهر ال تفسرها البنى األ جديدة  اً أفكار لية التي يمتلكها، وقد يحدث أن يكوّ 

 (. Piaget, 1964من تفاعله مع األقران ) أومن خالل المعرفة الجديدة التي يتلقاها بالمدرسة 

ضرورة الكشف عن مفاهيم الطلبة البديلة حول المواضيع العلمية المختلفة وتشخيصها، لمعرفة  ،يظهر مما سبق

االستراتيجية المناسبة لتعديلها والكشف عن بنية الطالب الذهنية ومدى ترابط عناصرها. لذلك جاءت هذه 

 زياء في جامعات فلسطين.الدراسة للكشف عن المفاهيم البديلة حول موضوع قوة الجاذبية عند طلبة دوائر الفي
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 مشكلة الدراسة 1:3

هم ومعتقداتهم أفكار أن المفاهيم البديلة راسخة، فال يترك الطلبة سابقًا ذكرها  تم الصفات المهمة التي إحدى 

 إلى(. فالطالب يميل Worth,2000ن هناك من يعارض معتقداتهم)أل أو، لمجرد أن أحدهم قال لهم ذلك

 & Gunstoneبالرغم من إثبات عدم صحتها وتقديم األدلة على ذلك خالل الدروس )هم أفكار االلتزام ب

White, 1981بل التغيير في النظريات التي تم (. وكذلك األمر بخصوص الراشدين فلديهم مشكلة في تق

 (.Worth, 2000ثباتها بالتجارب )إ

عيق يهذه المفاهيم الخاطئة وسيطرتها سانتشار ، و طلبةكون لديها تأثير جدي على تعلُّم اليفالمفاهيم البديلة قد 

لم ال ا أكثر صعوبة. فإذا كان فهمهم أصبح تعديله مة، وكلما بنوا توقعات أكثرالمفاهيم المتطورة والمتقد طلبةتعُّ

ساسي غير مترابط يمكن أن يفشلوا في إدراك مفاهيم جديدة ومعلومات تعرض في غرفة الصف، وقد يتعلمون األ

(. Donovan, 1999لية خارج غرفة الصف )و مفاهيمهم األ إلىاالمتحان لكن بالنهاية يرتدُّون فقط من أجل 

الالحق مبني عليها وما ُيبنى على خطأ سيكون خطأ.  طلبةحيث تكمن خطورة المفاهيم البديلة في أن تعلُّم ال

هم من بعدهم، تطلبعلى معرفة كلية العلوم ال تقتصر على معرفتهم فقط بل  طلبةوخطورة المفاهيم البديلة عند 

ال أنهم يحملون مفاهيم بديلة. فتصحيح إالمساقات العلمية والنجاح فيها  فبالرغم من اجتياز طلبة الجامعات

ح ايننبخ ) طلبةالمفاهيم البديلة عند ال  ,Ennenbachوبناء مفاهيم صحيحة هو أحد أهداف التربية كما وضَّ

1983.) 

دوائر الفيزياء في الجامعات  طلبةهذا يوضح ضرورة تشخيص المفاهيم العلمية البديلة التي قد يحملها 

أمام تعلُّم  اً الفلسطينية، فامتالك معلمي المستقبل لمادة الفيزياء مفاهيم بديلة حول موضوع الجاذبية يشكل عائق

والكشف عن المفاهيم البديلة عند طلبة دوائر المدارس المفاهيم بشكل سليم. فالوقوف على هذه المشكلة  طلبة
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ة تعديل محاولذ من الممكن تفادي المشكلة و إل مفاهيم طلبة المدارس البديلة، الفيزياء يجنبنا من ضرورة تعدي

 هذه المفاهيم عند المعلمين في دراسات الحقة.

 اسئلة الدراسة: 1:4

جامعات ية في دائرة الفيزياء في كل من الثانالسنة  طلبةما هي المفاهيم البديلة حول الجاذبية عند  -1
 بيرزيت والنجاح الوطنية والقدس وفلسطين التقنية؟

جامعات عة في دائرة الفيزياء في كل من السنة الراب طلبةما هي المفاهيم البديلة حول الجاذبية عند  -2
 بيرزيت والنجاح الوطنية والقدس وفلسطين التقنية؟

 سنة ثانية في الجامعات األربعة معًا؟ طلبةسنة رابعة مقارنًة ب طلبةد هل هناك تطور في المفاهيم عن -3

 أهمية الدراسة: 1:5

تكمن أهمية الدراسة الحالية في الكشف عن المفاهيم البديلة التي يحملها طلبة السنة الثانية والسنة الرابعة في 

عن التطور الحاصل في المفاهيم دوائر الفيزياء في الجامعات الفلسطينية حول موضوع الجاذبية، والكشف 

ن وجد(. وهذه الشريحة من معلمي المستقبل إذا ثبت إة خالل سنوات الدراسة الجامعية )حول موضوع الجاذبي

فاهيم بديلة السبب الرئيسي في نشوء ملبي على طلبة المدارس. فوجود مفاهيم بديلة عندها سيكون لها تأثير س

 ن أنفسهم.مو عند الطلبة هو المعل

القليل من الدراسات العربية واألجنبية، فمعظم الدراسات  لتهاو تنما تأتي هذه الدراسة لتبحث في موضوع ك

موضوع البحث الحالي على طلبة المدارس والقليل منها اهتم بفحص مفاهيم طلبة الجامعات  لتاو تناألجنبية 

لة في من الدراسات حول المفاهيم البديحول موضوع الجاذبية. أما الدراسات العربية فبالرغم من الكم الكبير 

جانب مفاهيم علمية أخرى،  إلىموضوع الجاذبية  لتاو تن أن دراسة واحدة فقط إالمجاالت مختلفة من العلوم 

 حدى كليات الرياضإما قبل الخدمة في وقامت هذه الدراسة بفحص المفاهيم العلمية البديلة عند مدرسي العلوم 
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دوائر الفيزياء حول موضوع الجاذبية تتيح للدراسات طلبة (. فتحديد المفاهيم البديلة التي يحملها 2002)الراشد، 

 المدارس. طلبة إلىالالحقة من تعديلها والحد من انتقالها 

 أهداف الدراسة 1:6

دائرة الفيزياء في مرحلة  طلبةلكشف عن المفاهيم البديلة حول موضوع الجاذبية عند إلى اتهدف هذه الدراسة 

ربع بيرزيت والنجاح الوطنية والقدس وفلسطين لة السنة الرابعة في الجامعات األالسنة الجامعية الثانية ومرح

 التقنية. وذلك ضمن األهداف الفرعية التالية:

 ة الفيزياء في كل منلى في دائر و السنة األ طلبةالكشف عن المفاهيم البديلة حول الجاذبية عند  -أ

 ربع بيرزيت والنجاح الوطنية والقدس وفلسطين التقنية.الجامعات األ

ة الفيزياء في كل من السنة الرابعة في دائر  طلبةالكشف عن المفاهيم البديلة حول الجاذبية عند  -ب

 ربع بيرزيت والنجاح الوطنية والقدس وفلسطين التقنية.الجامعات األ

سنة ثانية في الجامعات  طلبةسنة رابعة مقارنًة ب لبةطالكشف إذا ما هناك تطور في المفاهيم عند  -ت

 األربعة معًا.

 حدود الدراسة: 1:7

سنة ثانية  طلبةة الكشف عن المفاهيم الخاطئة في موضوع الجاذبية عند محاولاقتصرت هذه الدراسة على 

دد من الطلبة للدراسة التي تستقطب سنويا أكبر علسطينية فقط وسنة رابعة في دوائر الفيزياء في أربع جامعات ف

جامعات  إلىعلى مستوى الضفة بيرزيت والنجاح الوطنية والقدس وفلسطين التقنية، وذلك لصعوبة الوصول 

 .2015/2016غزة، وتم تطبيق الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي 
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 محددات الدراسة 1:8

المدة الزمنية لالختبار كانت محددة بما سمح به أساتذة الشعب التي تم تطبيق االختبار فيها، فبعض  -1

وهي مدة ) وأربعين دقيقة بخمسٍ  واسمح آخرون األساتذة لم يسمح بأكثر من عشرين دقيقة، بينما 

 المحاضرة كاملة(.

ما قلل من ؛ وعدم تقديم االمتحان االعتذار إلىمن الطلبة  اً حرية الطلبة في أداء االختبار دفع عدد -2

 حجم العينة.

 عدم االطالع على حجم المجتمع الكلي في بعض الجامعات، العتباره معلومات سرية -3

 عمل مقابالت. طلبةاالكتفاء باالختبار الكتابي، وعدم عمل مقابالت مع رفض نسبة كبيرة من ال -4

 تعريف المصطلحات: 1:9

المفاهيم البديلة: هي المفاهيم التي يكتسبها اإلنسان بسبب تفاعله مع البيئة التي يعيش بها، وما يمتلكه من 

  مع المفهوم العلمي الذي اتفق عليه العلماء جزئياً  أوخبرات حياتية، وقد تتعارض هذه المفاهيم كليًا 

)6Hashweh, 198.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 

 مراجعة األدبيات
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 الفصل الثاني: مراجعة األدبيات

 المقدمة 2:1
الفيزياء في جامعات  ة حول الجاذبية عند طلبة دوائربديلالكشف عن المفاهيم ال إلىلحالية الدراسة ا هدفت

من خالل الجامعات األربعة، وذلك المستويات المختلفة في  ةبومقارنة نسب هذه المفاهيم عند طل، فلسطين

في التغيير المفاهيمي، وبناء بنية ذهنية  خطوة أساسيةكشف عن المفاهيم البديلة الكتابي.  اختباراستخدام 

ال بد من التعرف على المفاهيم الخاطئة قبل البدء بعملية فديم التفسير العلمي الصحيح، جديدة قادرة على تق

( 1994Wandersee, Mintzes & Novak; Dykstra, 2004 ,لباحثين )التدريس، لذلك قام عدد من ا

المفتوحة  األسئلةة، بالت العياديَّ ابتطوير طرق مناسبة للكشف عن هذه المفاهيم منها: الخرائط المفاهيمية، المق

وأسئلة االختيار من متعدد، االستبانات وكتابة المالحظات الصفية، والنقاشات الصفية وطريقة: اعرض... 

ومن المهم االطالع على المنهجية التي اتبعتها األبحاث في الكشف عن المفاهيم البديلة الحظ.....فسر...، 

 حول موضوع الجاذبية عند الطلبة.

 حسب الموضوع محاور ةثالثمراجعة لألدبيات في ب قامت الباحثةاسة بشكل أعمق ومن أجل فهم موضوع الدر 

 :هذه األدبيات تناولتهالذي 

 وجهة النظر العلمية حول الجاذبية. لتاو تندراسات ل: والمحور األ 

 .موضوع الجاذبيةحول  طلبة المدارس المفاهيم البديلة التي يحملها لتاو تندراسات المحور الثاني:        

 .موضوع الجاذبيةحول  جامعاتطلبة ال المفاهيم البديلة التي يحملها لتاو تندراسات المحور الثالث: 
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 وجهة النظر العلمية حول الجاذبية. لتاو تندراسات  2:2

ة على مدار السنوات ر موضوع الجاذبية مرات عدَّ (، Galilei, 2001) تغيرت وجهات النظر العلمية التي تفسّ 

األرض هي مركز الكون، وبأن الجاذبية  اعتبرت" التي The Aristotelian viewبالنظرة األرسطوطالية "بدأت 

بأنها  األجسامكما وفسرت هذه النظرة حركة  .(النار، الهواء، الماء ،للمعانتعتمد على نوع المادة )اللون، ا

فمثال أي كتله  ؛المكان على طبيعة الجسمعتمد هذا وي ،ليهإمكانها الطبيعي الذي تنتمي  إلىالوصول  لاو تح

ذا كان الجسم خليطتجاه سطح األرض ألااء ستسقط بمن الطين في الهو  من الهواء  اً نها أصال من األرض، وا 

الكتلة األكبر تسقط ذات  األجسام ستنتاج أناوخرجت هذه النظرة ب .ط بسرعة أقلمثل الريشة( فسيسق) واألرض

 (.Hewitt, 2014) سنه 2000فسير مهيمنًا ألكثر من ستمر هذا التا، و أسرعبشكل 

" التي أظهرت النظرة األرسطوطالية Newtonian viewبرزت وجهة النظر النيوتونيَّة " عشرَ  في القرن السادَس 

مي في تفسير الظواهر (، فقد شاع في بدايات القرن استخدام األسلوب الكChandler, 1994)خاطئة بأنها 

التي ال يوجد بينها  األجساموجود قوة جذب بين  إلىوقد توصلت  ،لنظرة النيوتونيةعليه ا عتمدتا األمر الذي 

". وآمن نيوتن بأن قوة الجذب هي قوة غير Action at distanceبينها مسافة(" )تفصل فيزيائيأي اتصال 

تزانه االخلق ليحافظ على ترتيب الكون و  ستمرارية وجود هللا بعداة بل هي قوة روحانية، تبرهن على ميكانيكي

(Chandler, 1994). 

، الساقطة األجساموتفسير حركة  ستخدم العلماء قانون نيوتن للجاذبية لمئات السنين كقاعدة لتطوير العلموقد ا 

 ؛نفقد تفوقت عليها النظرية النسبية ألينشتاي ،وبالرغم من ذلك .واعتمدوا عليها في إطالق الصواريخ للفضاء

سرعة الضوء ال يمكن االعتماد من سرعتها  تقترب أوكبيرة جدًا  األجسامث تكون كتلة ففي بعض الحاالت حي

التي تصف  ألينشتاينخذ بعين االعتبار مبادئ النظرية النسبية بد من األالإذ  ؛وحدهقانون نيوتن للجاذبية على 
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-the curvature of fourالزمكاني( رباعي األبعاد" ) الجاذبية باستخدام منحنى الوقت الفضائي

dimensional space-time" (Hartle, 2003) وقد تم التركيز في الدراسة الحالية على فهم الطلبة .

 سيكية ولم يتم التطرق للنظرية النسبية.كالللجاذبية حسب الميكانيكا ال

 موضوع الجاذبيةحول  طلبة المدارس المفاهيم البديلة التي يحملها لتاو تندراسات  2:3

م و الموضوع الجاذبية، ولعل الدراسة التي أجرتها الباحثتان نوسب المدارس طلبةمن الدراسات في فهم  اً حثت عددب

، تعتبر "إسرائيل"( على عينة من طلبة الصف الثاني االبتدائي في Nussbaum & Novak, 1976ونوفاك )

ن خارطة من ا على ما نتج عن هذه الدراسة وضع الباحثبهذا الموضوع. وبناءً ل الدراسات التي عنيت أو من 

 هي: فكاروهذه األ (،Nussbaum & Novak, 1976يحملها الطلبة حول موضوع األرض ) أفكار خمس  

 سمه فضاءاوال يوجد شيء  مسطحةاألرض  -1

 األرض عبارة عن كرة في الفضاء ونحن نعيش على الجزء المسطح داخل الكرة.  -2

 األرض كرة بالفضاء ونحن نعيش أعلى هذه الكرة. -3

 أسفل هذه الكرة. إلىتسقط  األجسامرض كرة بالفضاء يعيش الناس على كل جزء منها، و األ -4

 تجاه مركزها. ام دائري تسقط األشياء على سطحه باألرض جس -5

جنسيات مختلفة، حيث  كبر سنًا ومناأل طلبة المدارسوتبع هذه الدراسة ثالث دراسات أخرى تم إجراؤها على 

تم خالل هذه الدراسات الثالث عمل مقابالت مع الطلبة تم سؤالهم خاللها عن تصورهم لطبيعة الكرة األرضية 

 مو انوسب قام-مثال-لىو الدراسة األ رض بناًء على هذه التصورات.الساقطة على سطح األ األجساموحركة 

(Nussbaum, 1979)  من ) تمتد عبر الكرة األرضية في حفرة اً بطرح سؤال: ماذا سيحصل لو أسقطنا حجر

في مفاهيم الطلبة  اً ن في الدراسات الثالث السابق ذكرها أن هناك تطور و القاع(، وقد وجد الباحث إلىلسطح ا
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فيها نفس األداة المستخدمة التي استخدما )الدراسة الثانية( دراسة مالي وهوي  إلى باإلضافةكلما كانوا أكبر سنًا. 

سنة من  12و 8في عمر طلبة(، ولكن على عينة من Nussbaum & Novak, 1976لى )و في الدراسة األ

استنتجا من خاللها أنه كلما كان الطالب أكبر سنًا امتلك ، سنوات في أمريكا 8في عمر  طلبةو  منطقة نيبال

وعتي لصحيحة. كما وجد الباحثان أنه بالرغم من كون مجمالمفاهيم العلمية ا إلىمفاهيم متطورة أكثر وأقرب 

 ال أنهم يملكون مفاهيم بديلة متقاربة.الطلبة من بيئتين مختلفتين إ

حول  طلبة المدارستصورات  في-أيضا–( التي بحثت (Sneider & Poulos, 1983الدراسة الثالثة  أما

الطلبة يعتقدون بأن الجاذبية تنتهي عند الخروج ن العديد من أ إلىشارت أة، شكل األرض وموضوع الجاذبي

ن الجاذبية داخل هذه أل من الغالف الجوي األرضي، وبأن رواد الفضاء يطفون داخل المركبات الفضائية

 .اً صفر  تساوي  المركبات

يحملون مفاهيم بديلة مشتركة حول موضوع األرض  طلبة المدارسأن  الثالث السابقة، وجدت الدراساتوقد 

اعتقادهم بأن األرض هي مركز  إلىاذبية، وقد أسندت الدراسات وجود هذه المفاهيم البديلة عند الطلبة والج

الكون. أما طلبة الصفوف المتوسطة والثانوية فهم يحملون مفاهيم بديلة أكثر تعقيدًا، مثل اعتقادهم أن الجاذبية 

فكرة تأثُّر الجاذبية بعوامل أهمها: القوة  أو ،األجسامالهواء مثال( لتؤثر ب) وجود وسط مادي إلىبحاجة 

 الدوران.و المغناطيسية 

ففي  ؛الجاذبية وفي بيئات وظروف مختلفةن في دراسة أخرى أسئلة حول وجود و طرح الباحثوامتدادًا لما سبق 

، مثل الجاذبية قوةن للكشف عن مفهومهم لو سنة سعى الباحث 14بعمر  اً بريطانيًا لباط 125استطالع شمل 

%  80ُأفل ت من يد رائد فضاء يقف على سطح القمر، وكانت إجابة  إذاؤالهم عما سيحصل لمفتاح براغي س

أن الطالب ب اإلجابةت الدراسة هذه وبرر  .يطفو بعيدا" أووف يبقى في مكانه من الطلبة "إن مفتاح البراغي س
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حيط به غالف يعتقد أن الكوكب الذي ال ي، فهو يربط بين وجود الغالف الجوي ووجود قوة الجاذبية على القمر

نتائج  (. وقد اتسقتWatts & Zylbersztajn, 1981)نحو سطحه  األجسامجوي ال يملك قوة يجذب بها 

طاليا، إيفي مدارس  13-12ح أعمارهم بين أو تتر  طلبةعلى  (Ruggiero, 1985) هذه الدراسة مع نتائج دراسة

 .(,1991Berg & Brouwerة من الصف التاسع )ُأجريت في كندا على طلب لثةاسة ثاودر 

( أن هذا السؤال يعتبر معقدًا نوعًا ما Noce, Torosantucci & Vicentini, 1988ووجدت دراسة أخرى )

، االبتدائيةالمرحلة  وحتى على طلبة الجامعة ومدرسي سنة(13-12) على طلبة المرحلة المدرسية المتوسطة

إيجابية من العينات على طلبة المرحلة الثانوية، وكانت نتائج هذه العينة أكثر  االستطالعبإجراء  الذلك قامو 

وقد دلت هذه النتيجة على أنهم لم  .بشكل صحيح األسئلةن الطلبة على % م50فقد أجاب  .األصغر سناً 

ي يحملها الطلبة المفهوم بشكل جيد بعد، وبناًء على تحليل إجابات الطلبة تم تقسيم المفاهيم البديلة الت ايتعلمو 

 أربع فئات بحسب فهمهم للجاذبية: إلى

 .الجاذبية قوة تنتمي فقط لألرض 
 الجاذبية تعتمد على وجود الهواء 
  تأثيراتهاالجاذبية قوة تعرَّف بناًء على. 
  وذات عالقة بمسبب.تأثيراتهاالجاذبية قوة تعرَّف بناًء على ، 

ال إزيلبير سزتاجن، مشابهة لما طرحه الباحثان واتس و  ةفي دراس آخرون و  التي طرحها نوس األسئلةوبعض 
على  األسئلة، بل تم طرح والقلم سئلة الورقةأعن طريق على الطلبة بشكل منفصل  األسئلةأن نوس لم يطرح 

 .األسئلةعن هذه  اإلجابةفي  من الصعب مقارنة أداء الطلبة مما جعل شكل نقاش بين الطلبة؛

كما ركزت دراسات ُأخرى على ما إذا هناك قوة جاذبية في بيئات مختلفة مثل القمر، األقمار الصناعية التي 

(  كشفت عن عدد Ameh, 1987تحت الماء، فمثال دراسة آلمي)  أوتدور بالفضاء، في المركبات الفضائية، 

يوجد جاذبية  أوجد جاذبية على القمر يو  من المفاهيم الخاطئة عند الطلبة حول الجاذبية على القمر منها: ال
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أن الجسم ليس له وزن على القمر،  إلىلعدم وجود هواء عليه، باإلضافة  أو ،بعيد جدًا عن األرض ألنهقليلة 

من تفسيرات  اً ا عددو ( فعرضGalili, 1995غاليلي)و  (Stead & Osborne, 1981) زبورن أو و   أما ستيد

 حيث سأل ستيد  ؛تدور في الفضاء و كذلك على القمرعدمها في مركبة فضائية  أوالطلبة لوجود الجاذبية 

عدمها في عدة أماكن، وكانت  أوالطلبة من الصف الثالث وحتى الصف السابع عن وجود الجاذبية زبورن أو و 

رة خص يقفز بالمظلة من طائشعند سؤال الطلبة عن إجابات الطلبة تتحسن كلما كانوا بصفوف أكبر. فمثاًل 

 الصحيحة وهي اإلجابة أجابوا( اً طالب 257) % من طلبة الصف الثالث26الجاذبية المؤثرة عليه فإن مقدار و 

 فارتفعت( اً لبطا 74) ما طلبة الصف السابعأقوة الجاذبية على األرض،  تساوي أن قوة الجاذبية المؤثرة عليه 

رائد فضاء يقف السؤال على الطلبة بسياق مختلف )وبتكرار . 65 إلىبشكل صحيح  أجابوانسبة الطلبة الذين 

في  ى رائد الفضاءللجاذبية عل اً هناك تأثير  أدركوا أن % من طلبة الصف الثالث19(، جانب قمر صناعي إلى

 .صف السابع% من طلبة ال65حين أدرك ذلك 

كخطوة . و للدراسة اً شيق اً ل اتجاه قوة الجاذبية بالرغم من كونه موضوعو االدراسات تن من قليالً  اً اال أن عدد

تقدير وزن صندوق على سطح  طلبة( بوضع سؤال يطلب من الMaloney, 1984متقدمة أكثر قام مالوني )

سيختلف على سطح القمر عن  كانت إجاباتهم أن وزن الصندوق والعاشر الصف التاسع  طلبة% من 68القمر،

بينما عندما أعاد الباحث طرح . قل على القمرأ أووزنه على سطح األرض، دون تحديد إذا كان الون أكبر 

ارتفعت نسبة الطلبة  ،طالب(( 135) 12-11)صفوف  أكثر تقدماً في مستويات  آخرين طلبة السؤال على

ر الطلبة هذا % 76 إلىبشكل صحيح  أجابواالذين  وذلك بأن وزن الصندوق سيتغير على سطح القمر، وفسَّ

 .رضسدس جاذبية األتساوي التغيير بأن جاذبية القمر 
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( Vosniadou, 1990سنة في اليونان ) عشرةَ  خمسوفي إحدى الدراسات التي تم إجراؤها على طلبة بعمر 

أن الطلبة يرتكزون على عدة أنظمة تفسيرية من أجل فهم هذه الظاهرة باالعتماد على مكان  ةالباحث توجد

 حدوثها، من هذه التفسيرات:

 التي تتواجد على األرض.السقوط يحصل بسبب الجاذبية  -أ

تسبح وال تسقط لألسفل  األجسامبالفضاء الخارجي حيث ال يوجد غالف جوي،  أوعلى سطح القمر  -ب

 ألنها موجودة بالفراغ.

 اً نها تحتل موقعإفاألرض حالة خاصة حيث ، ليست معممة "الجاذبية"لبة فإن ظاهرة السقوط وبحسب اعتقاد الط

 إلىينظرون من الفضاء، كما أنه حتى نهاية المرحلة األساسية فإن الطلبة اليونانيين ال  اً وال ُيعتبر جزء اً مميز 

 ، بل أنها جسم فيزيائي يخضع لقوانينه الخاصة.باألرض بأنها كوك

( أن فكرة " األرض جزء من الجنة" مشتركة بين العديد من الطلبة من مختلف Baldy,2007) كما وجد بالدي 

من أجل تطوير و ية متشابهة، و ال من اعتبر أن الظواهر األرضية والسمأو أن غاليليو هو  األعمار، وبالحقيقة

تسقط في جميع  األجساماالستنتاج أن  إلىتوجيه الطلبة  اقترح الباحثقطة السا األجساممفهوم الطلبة حول 

 األماكن في الكون بسبب الجاذبية، أي أن الجاذبية ظاهرة كونية.

ودارت  الكشف عن فهم الطلبة لموضوع الجاذبية كانت قليلة إلىالدراسات التي سعت وفي الخالصة نجد أن 

على جرائها في سنوات مختلفة و إ، وبالرغم من معظمها حول فهم الطلبة لموضوع الجاذبية على سطح القمر

من  اً عدد اجراء الدراسة عليهم أظهرو إن الطلبة الذين تم أال إفئات عمرية مختلفة ومناطق عديدة عينات من 

كما اختلفت هذه الدراسات في األدوات التي استخدمتها للكشف  ذهانهم،أالتي يحملونها في  المتشابهةالمفاهيم 
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وجود مفاهيم بديلة حول موضوع الجاذبية  إلىعن المفاهيم البديلة حول الجاذبية. وقد أشارت هذه الدراسات 

طلبة مراحل مختلفة )االبتدائية، األساسية، الثانوية( وجدت  المدارس، وعند مقارنة هذه المفاهيم عند طلبةعند 

الدراسات أن الطالب في المرحلة الثانية يتطور فهمه لموضوع الجاذبية عن فهم طالب المرحلة األساسية 

 والمرحلة االبتدائية. 

 .موضوع الجاذبيةحول  جامعاتطلبة الالمفاهيم البديلة التي يحملها  لتو ادراسات تن 2:4

 إلىلت موضوع المفاهيم البديلة حول موضوع الجاذبية قليلة، باإلضافة و ان الدراسات التي تنكما ورد سابقًا، فإ

ن عينة هذه الدراسات كانت فئة طلبة المدارس، أما طلبة المرحلة الجامعية فمثلوا عينة لعدد قليل من الدراسات أ

حول المفاهيم البديلة عند طلبة الجامعات حول موضوع ن الدراسات أ إلىاألجنبية والعربية. وتجدر اإلشارة 

مثل  الجاذبية استخدمت نفس الطرق التي استخدمت للكشف عن مفاهيم طلبة المدارس حول موضوع الجاذبية،

 جاباتهم.ت الطلبة عليها وطريقتهم بتفسير إالتي يتم تحليل إجاباالمزودة بالرسومات  األسئلة

( دراسة على طلبة الفيزياء في جامعة Piburn, Baker & Treagust, 1988)آخرون فبدايًة أجرى بيبيورن و 

بالحجم وببعدها  اً بعضوعة من الكواكب تختلف عن بعضها خاصة، واستخدموا فيها سلسلة من الرسومات لمجم

سهل؟  ووجد الباحثون اكب سيكون انطالق صاروخ عن سطحه أعن الشمس، وطرح على الطلبة سؤال: أي الكو 

 إلى% الطلبة يربطون بين جاذبية الكوكب ووجود الشمس وبعد هذا الكوكب عنها، كما أشارت النتائج 63أن 

 عدد من المفاهيم البديلة العميقة عند الطلبة حول موضوع الجاذبية وهي: 

 الجاذبية تنبعث من الشمس. -1

، وبعده عن ة مادتهكثافجاذبية الكوكب تعتمد على عوامل مختلفة: مغناطيسية الكوكب، درجة حرارته،  -2

 الشمس.
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( الطلبة في Sharma, Millar, Smith & Sefton, 2004) آخرون كذلك في دراسة أخرى سأل شارما و 
 الفئات التالية: إلىجامعة سيدني عن وجود الجاذبية في مركبة فضائية تدور وقاموا بتصنيف إجابات الطلبة 

 .(طلبةمن ال %60) اً صفر  تساوي أن الجاذبية  أجابواطلبة لى: و الفئة األ
 .(طلبةمن ال%10) أن الجاذبية قريبة من الصفر أجابواطلبة الفئة الثانية: 
 .من الطلبة( %30) لها قيمة في داخل المركبة أجابواطلبة الفئة الثالثة: 

أن معظم الطلبة يعتقدون أن قانون الجذب العام لنيوتن ينطبق فقط على  إلىوأسند الباحثون هذه النتيجة 
 في مجال الجاذبية األرضية فقط )داخل الغالف الجوي األرضي( األجسام

(، طلبا Gunstone& White, 1980; Gunstone & White, 1981لوايت وجنستون ) دراستيبينما في 

حدى الجامعات مقارنة سقوط أجسام ذات كتل مختلفة من ارتفاعات مختلفة فيها من طلبة دائرة الفيزياء في إ

ذات الكتلة األكبر  األجسامض في داخل غرفة الصف. وتوقع الطلبة )قبل عمل التجربة( أن عن سطح األر 

ستنجذب نحو األرض بشكل أكبر من تلك األقل كتلًة بالرغم من أن الكتلة األكبر تقع على مسافة من سطح 

التجربة، اال أن  أثناءاالرض أعلى من موقع الجسم األقل كتلة، واختلفت هذه التوقعات تمامًا مع ما حصل 

عدم إدراك الطلبة أن  إلىأسند الباحثان هذه النتيجة  الساقطة. األجساميتقبلوا التفسير العلمي لحركة الطلبة لم 

 ستون نوايت وجقوة الجذب تتناسب طرديا مع مقدار الكتل المتجاذبة وعكسيًا مع مربع المسافة بينهما. كما طرح 

(Gunstone & White, 1981 ًسؤاال )  ميزان نابضي موضوعة في دلو التنبؤ بحركة إبرة  إلىيدعو الطلبة

 458لى )و ة األالجامعات السن طلبة٪ من 29، فقط قمة جبل ايفرست إلىمن غرفة الصف من الرمل تم نقله 

الجاذبية فكرة أن لبة يمتلكون الط ليجد الباحثان أن( توقع أنه سيكون هناك تغيُّر ملحوظ بشكل صحيح. اً طالب

ربطوا االنخفاض بالوزن باختالف الضغط بسبب اختالف طول عمود الهواء ال أنهم إتقل كلما زاد االرتفاع 

 اً ( اللذان استخدما سيناريو مشابهGraham & Berry, 1993مر في دراسة أخرى )وكذلك األ .على الميزان
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ن المقارنة بين حركة كرة تسقط من مع اختالف في السياق، حيث طلبا من طلبة جامعيي األسئلةفي طرح 

بة في إجاباتهم ارتفاع معين عن سطح األرض وكرة أخرى تسقط من نفس العلو عن سطح القمر. وانقسم الطل

 ثالث مجموعات:  إلى

 من الطلبة ان الكرة ستسقط على سطح األرض لكنها لن تسقط على 67لى: أجاب و المجموعة األ %

 فليس عليه جاذبية. اً جوي اً القمر ال يملك غالفسطح القمر )ستطفو(، وبما أن 

  ط على سطح القمر وعلى سطح األرض إال % من الطلبة بان الكرة ستسق20المجموعة الثانية: أجاب

 سدس جاذبية األرض. تساوي ن جاذبية القمر على سطح القمر ستكون أقل، وذلك ألسقوطها  أن سرعة

  قانون الجذب  إلى% من الطلبة أن الكرة ستسقط على سطح القمر استنادًا 13المجموعة الثالثة: أجاب

  العام.

التي استخدمتها  األسئلةمن  اً ( عددAsghar & Librakin, 2010من ناحية أخرى استخدم أسغار وليبراكن )

ة بالمرحلة االبتدائية ( في دراستها لفحص فهم طلبNussbaum, 1976; Nussbaum, 1979م )و انسب

ديلة التي مساقات علم األرض. ووجدا أن المفاهيم الب ة، وطبقاها على طلبة جامعيين في أحدلموضوع الجاذبي

ائية، غال ن حول موضوع الجاذبية أكثر تعقيدا من تلك التي يحملها طلبة المرحلة االبتديحملها الطلبة الجامعيو 

بين الطلبة، فمثال ربط معظم الطلبة الجامعيين الجاذبية بالمغناطيسية والدوران زالت سائدة أن المفاهيم البديلة ما

 % من الطلبة الجامعيين حملوا مفاهيم علمية صحيحة دون أخطاء.12والضغط الجوي، بينما 

. دكتوراهجراها كرسالة أمريكا في دراسة أ لى في علم الفضاء فيأو ( طلبة سنة Feeley, 2007كما درس فيلي )

فالتها بالون مملوء بغاز الهيليوم( عند إ)قلم، ريشة،  األجسامحول تنبؤ الطلبة لحركة بعض  األسئلةرت ودا

 نموذجين: إلىالطلبة  أفكارعلى بعد معين من سطح القمر، وبعد جمع إجابات الطلبة صنف الباحث 
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ن اعتقدوا بأن القمر (: ينتمي لهذا النموذج الطلبة الذيAir-Gravity Modelالجاذبية )-نموذج الهواء -1

 ال يملك قوة جذب ألنه يخلو من الهواء.

الجسم تعتمد  (: ينتمي لهذا النموذج الطلبة الذين اعتقدوا أن حركةThreshold Modelنموذج العتبة ) -2

ذات الكتلة القليلة  ة ستسقط نحو سطح القمر، بينما األجساماألكثر كتل على كتلته، وبأن األجسام

 قيمة معينة للكتلة التي تظهر عندها قوة جذب القمر.ستطفو، وكأن هناك 

في األدوات المستخدمة لكشف مفاهيم الطلبة البديلة حول موضوع الجاذبية،  اً ويظهر مما سبق أن هناك تنوع

بين أسئلة االختيار فبعض الدراسات استخدمت اختبارات موضوعية )أسئلة اختيار من متعدد(، وبعضها دمج 

خر كشف عن هذه المفاهيم من خالل توزيع الطلبة ات النهايات المفتوحة، والبعض اآلذ ةمن متعدد واألسئل

ضرورة الكشف بشكل دقيق عن المفاهيم البديلة التي  إلىللنقاش بينهم. ونظرًا  األسئلةفي مجموعات وطرح 

يحملها الطلبة، أجرى الباحثان كالتاكي وديديس دراسة على معلمي قبل الخدمة لمادة الفيزياء، لتحديد الطريقة 

 .(Kaltakçi & Didiş, 2007) األمثل في الكشف عن المفاهيم البديلة التي يحملونها وبنسبة خطأ أقل

ن أفضل أداة مستخدمة في كشف مفاهيم الطلبة حول الجاذبية هي اختبار من ثالث درجات ووجد الباحثان أ

3-Tier Misconception Test  نشائية، بحيث يتكون السؤال األسئلة الموضوعية واإلوهو اختبار يدمج بين

 من ثالث فقرات:

 ها صحيحة.التي يرى أن اإلجابةلى: سؤال اختيار من متعدد، يختار الطالب و الفقرة األ

 لى.و اختياره لإلجابة التي أعطاها في الفقرة األ طلبةالفقرة الثانية: يبرر ال

 لى والثانية.و الفقرة الثالثة: يذكر الطالب مدى تأكده من إجاباته على الفقرتين األ
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سيرا عطى تفلى بإجابة صحيحة إال أنه أ و وُيستدل على وجود مفهوم بديل عند الطالب إذا أجاب عن الفقرة األ

الفقرتين  إذا أجاب بشكل خاطئ على كلتا أومن صحة إجابته.  اً غير علميًا في الفقرة الثانية، وكان متأكد

. فبهذه الطريقة يتمكن الباحث من تمييز اإلجابةلى والثانية وذكر في الفقرة الثالثة أنه متأكد من صحة و األ

ن إجابة الطالب على من عدم اإللمام بالمعرفة. حيث إ اإلجابة الخاطئة الناتجةد الطالب من نالمفهوم البديل ع

هذه في دراسة اتبع دوستال تدل على أنه ال يمتلك المعرفة بالموضوع. و  اإلجابةالفقرة الثالثة بعدم التأكد من 

دائرة الفيزياء، وخالل لى في و لمفاهيم البديلة التي يحملها طلبة السنة األل( في فحص Dostal, 2005)الطريقة 

الصحيحة بالفقرة  اإلجابة( أعطوا %82يانات المجموعة وجد الباحث أن نسبة عالية من الطلبة )حليل البت

رة الثالثة قالفقرة الثانية، وأعرب الطلبة في الف % عند إجابتهم عن38 إلىلى، بينما انخفضت هذه النسبة و األ

لون مفاهيم بديلة حول موضوع، كما % من هؤالء الطلبة يحم62ن من تأكدهم من إجاباتهم؛ ما يدل على أ

 المدارس وهي: طلبةحد كبير المفاهيم التي يحملها  إلىشابهت تذكر الباحث أن هذه المفاهيم 

 (.%45قوة الجاذبية توجد فقط على األرض ) -1

 (.%67ال يحيط به غالف جوي ) أوال يملك القمر جاذبية لخلوه من الهواء،  -2

 (.%32وبعده عن الشمس )هناك عالقة بين قوة جذب الكوكب  -3

 (.%55) هناك عالقة بين قوة جذب الكوكب وقوته المغناطيسية، دورانه، ضغطه الجوي، كثافة مادته -4

( الباحثة وتكنز في دراستها على طلبة الفيزياء في جامعة بيوزي Dostal, 2005وأعادت استخدام هذه األداة )

وكانت نتائجها متقاربة  .(Watkins,2014جاذبية عندهم ))أمريكا( في تحديد المفاهيم البديلة حول موضوع ال

ال أن الطلبة في دراسة وتكنز أبدوا تطورًا أكبر في فهم ي المفاهيم التي يحملها الطلبة، إمع دراسة دوستال ف
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جاباتهم على الفقرة تفسيرات علمية صحيحة في تفسيرهم إ% من الطلبة 56حيث أعطى  ؛موضوع الجاذبية

 لى. و األ

من  اً مكون اً لى( استخدم الباحثان فيها اختبار و جراؤها على طلبة علم الفضاء )السنة األدراسة أخرى تم إوفي 

أسئلة ذات نهايات مفتوحة وُيعتبر هذا االختبار ثنائي الدرجات  إلىجزئين: أسئلة اختيار من متعدد باإلضافة 

(2-Tier test) Williamson& Willoughby, 2012)) وتبع االختبار مقابالت فردية مع عينة مختارة .

% من الطلبة فقط يعتقدون بأن كل جسم يملك قوة جذب بغض النظر عن 35من الطلبة، ووجد الباحثان أن 

 إلىمفهوم أن هناك عتبة للكتلة التي تملك قوة جذب. باإلضافة  ةصغيرة، بينما حمل بقية الطلب أوكتلته كبيرة 

، الذين ربطوا قوة جذب الكواكب بخصائص مختلفة )المغناطيسية، الدوران، الضغط بةطلارتفاع في نسب ال

وجود  إلى% من الطلبة أن الكتلة مقدار ثابت في كل مكان. باإلضافة 62(، كما لم يدرك البعد عن الشمس

بين % من الطلبة عدم ربط الطلبة 54% من الطلبة، وأشارت إجابات 34سوء في تطبيق قانون الجذب عند 

 قوة الجذب المتبادلة بين جسمين ومقدار المسافة الفاصلة بينهما.

 خالصة الفصل: 2:5

الكشف عن المفاهيم البديلة حول موضوع  إلىبين الدراسات التي سعت  اً جماعيظهر مما سبق أن هناك إ

الجاذبية التي يحملها طلبة المدارس وطلبة المرحلة الجامعية على مجموعة من المفاهيم البديلة، وتنوعت 

ملخص المفاهيم البديلة حول موضوع الجاذبية  2.1الدراسات في طرق كشفها عن هذه المفاهيم. ُيظهر الجدول 

 السابقة: ها الدراسات يلإالتي توصلت 
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 المفاهيم البديلة التي توصلت اليها الدراسات السابقة حول موضوع الجاذبية 2.1جدول 

 المفهوم البديل
 الدراسات التي كشفت المفهوم 

 العينة: طلبة الجامعات العينة: طلبة المدارس

قوة الجاذبية موجودة على  -1
 سطح األرض فقط

( Ameh, 1987; Sneider & 
Poulos, 1983; Vosniadou, 1990) 

(Dostal, 2005; Sharma, et 
al., 2004; Watkins, 2014) 

ال يوجد جاذبية على  -2
القمر ألنه ال يمتلك غالف 
جوي غالف جوي )ال يوجد 

 هواء(

( Ameh, 1987; Berg & Brouwer, 
1991; Noce, et al., 1988;  
Ruggiero, 1985; Sneider & 
Poulos, 1983; Vosniadou, 1990; 
Watts & Zylbersztajn, 1981) 

(Dostal, 2005; Feeley, 
2007; Graham & Berry, 
1993; Watkins,2014) 

الربط بين قوة جذب  -3
 الكوكب وبعده عن الشمس 

  
(Dostal, 2005; Piburn, et 

al., 1988; Watkins, 2014;  

Williamson & 

Willoughby, 2012) 

الربط بين قوة جذب -4
الكوكب وخصائص مختلفة 
)القوة المغناطيسية، الدوران، 

الضغط، كثافة مادة 
 الكوكب(.

 
 
 

(Sneider & Poulos, 1983) 

(Asghar & Librakin, 2010; 
Dostal, 2005;  Graham & 
Berry, 1993; Piburn et al., 

1988  ;  Watkins, 2014;  

Williamson & 

Willoughby, 2012) 
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 المفهوم البديل
 الدراسات التي كشفت المفهوم 

 العينة: طلبة الجامعات العينة: طلبة المدارس

عدم إدراك العالقة   -5
العكسية بين قوة الجاذبية 

ومربع المسافة الفاصلة بين 
 .األجسام

  
(Gunstone& White, 1980; 
Gunstone & White, 1981;  
Williamson & 

Willoughby, 2012) 

الكتلة عدم إدراك ان   -6
 مقدار ثابت في كل مكان.

  Williamson& Willoughby, 

2012; ) 

االعتقاد ضرورة امتالك   -7
الجسم حد أدني من الكتلة 

 ليجذب جسم آخر.
  

(Feeley, 2007; 
Williamson& Willoughby, 

2012)   

عدم تطبيق قانون   -8
 الجذب العام بشكل صحيح

  Williamson& Willoughby, 

2012)) 
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أكبر  وفهمهم لموضوع الجاذبية كلما كانواأنه تتطور مفاهيم الطلبة  إلىكما توصلت مجموعة من الدراسات 

سنًا، فعند فحص وجود المفاهيم ذاتها عند طلبة من المرحلة االبتدائية وطلبة من المرحلة المتوسطة ومرة 

  األكبر العمرية الفئة إلىأخرى على طلبة المرحلة الثانوية تتطور المفاهيم كلما انتقل الباحث 

(Ameh, 1987; Maloney, 1984; Noce, et al., 1988; Nussbaum, 1979; Nussbaum 

& Novak, 1976; Sneider & Poulos, 1983;  Stead & Osborne, 1981). 
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 المنهجية وتصميم الدراسة
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 الفصل الثالث: المنهجية وتصميم الدراسة

:المقدمة 3:1  

الكشف عن المفاهيم البديلة حول موضوع الجاذبية التي يحملها طلبة دوائر الفيزياء  إلىهدفت الدراسة الحالية 

في الجامعات الفلسطينية التالية: بيزيت والنجاح الوطنية والقدس وفلسطين التقنية، وبخاصة طلبة السنة الثانية 

عدد من الخطوات التي سيتم عرضها من خالل الفصل . ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة برابعةوالسنة ال

-أيضا–الحالي، حيث سيعرض الفصل الثالث وصفًا لمنهجية الدراسة، ولمجتمع الدراسة وعينتها، كما يصف 

المعالجة اإلحصائية لتحليل البيانات  توضيح إلىأدوات الدراسة وطرق التأكد من صدقها وثباتها، باإلضافة 

 التي جمعتها الباحثة.

 منهجية الدراسة: 3:2

لتحقيق هدف الدراسة في الكشف عن المفاهيم البديلة وتشخيصها اتبعت الباحثة المنهج الكمي الوصفي 

يتضمن أسئلة كتابي )جمع البيانات من خالل اختبار  .تم (Descriptive Analysis Designالتحليلي )

ن االختبار من ثالثة وثالثين ، فقد تكوَّ اإلجابةطلب تفسير تنشائية تإأسئلة  إلىاختيار من متعدد باإلضافة 

الجامعة  طلبةوتحليلها كيفياً لالستدالل على المفاهيم الخاطئة التي يحملها نشائي والموضوعي(  يشمل اإلسؤاالً 

في كل - طلبةتحليلها كميًا من خالل اإلحصاء الوصفي البسيط إليجاد نسب ال تمفي موضوع الجاذبية، كما 

 جاباتهم على مفهوم خاطئ.إدلَّت  أوبشكل خاطئ  أوبشكل صحيح  أجابواالذين  -رحلةم

 

 

 



33 
 

 
  

مجتمع وعينة الدراسة: :33  

دائرة الفيزياء المسجلين للفصل الثاني من السنة الثانية والسنة الرابعة في ن مجتمع هذه الدراسة من طلبة تكوَّ 

الفلسطينية. في حين اقتصرت عينة الدراسة على طلبة أربع  اتجامعالفي  2015/2016العام الدراسي 

فلسطين التقنية. وقد تم اختيار هذه الجامعات على وجه و  القدسالنجاح و بيرزيت و  :جامعات فقط وهي

األكثر استقطابا -أيضا-برتالخصوص ألنها الجامعات التي تطرح تخصص الفيزياء كتخصص رئيسي وتع

على مستوى  الطلبة المسجلين في كلياتها أكثر من أعدادهم في الجامعات األخرى للطلبة سنويا، وأعداد 

 جامعات غزة. إلىصعوبة الوصول  إلىفلسطين، باإلضافة 

العينة التي تم تطبيق الدراسة الحالية موزعة حسب الجامعات والمرحلة الدراسية. ويجدر  3.1ويظهر بالجدول 

 قل من الحجم الكلي للمجتمع.جعل حجم العينة أ ماعن أداء االختبار؛ الطلبة اعتذر من  اً ن عددأ إلىالذكر 

 عينة الدراسة 3.1الجدول 

 الجامعة السنة

 المجموع بيرزيت النجاح الوطنية القدس فلسطين التقنية 
 89 24 47 9 9 الثانية

 58 12 24 5 17 الرابعة

 147 36 71 14 26 المجموع
 

 شباط العينة، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجامعات، في شهرتم تطبيق االختبار على هذه و 

 . 2015/2016 من الفصل الثاني في العام الدراسي
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ل للعام الدراسي و وطالبة دائرة األحياء المسجلين للفصل األ اً طالب 34أما العينة االستطالعية فتكونت من 

طالبة من السنة الثانية  24العينة االستطالعية على في جامعة بيرزيت، حيث اشتملت هذه  2015/2016

 طالبات سنة رابعة. عشرةو 

  أدوات الدراسة 3:4

( كتابي اختبار) تم خاللها تطوير األداة المناسبةلى و األمرحلتين أساسيتين هما  تضمنت الدراسة الحالية

ن داة الرئيسة والوحيدة للكشف عاالختبار هو األوكان  للكشف عن المفاهيم البديلة حول موضوع الجاذبية.

)  سئلة االختبار من ثالث دراسات سابقةأباقتباس  وقد قامت الباحثة .المفاهيم البديلة حول الجاذبية

(Dostal, 2005; Feeley, 2007; Williamson & Willoughby, 2012  بحثت في مفاهيم الطلبة

  .لغة العربيةال إلى ترجمتها ، ومن ثمّ مختلفةفئات عمرية ين حول الجاذبية وتنوعت عيناتها ب البديلة

بعاد دقيقة، إل 20-15ال يحتاج أكثر من  نسبياً  اً االختبار قصير  تم مراعاة أن يكون  تطوير أداة الدراسة أثناءو 

ن  .ي وليس باستهتاروجدّ   عنها بشكل واعٍ  اإلجابة، وحتى يتم داءاال أثناءالطلبة عن الشعور بالملل  تكوَّ

. وبعد تطبيق االختبار على العربية باللغة اختيار من متعدد سؤال ستة عشرمن  لىو بنسخته األ االختبار

أسئلة  ة بند يفسر الطالب من خالله سبب إجابته على معظمالعينة االستطالعية تم تعديل االختبار بإضاف

نشائي البديلة، وسؤال إ فاهيماالختيار من متعدد، كما تم إضافة سؤالين جديدين لتعزيز الكشف عن بعض الم

عطائه المجال لإلجابة بلغته الخاصة، ذهن الطالب حول موضوع الجاذبية وا  يبدأ االختبار لمعرفة ما يدور ب

وثالثين فقرة. وفي المرحلة الثانية تم تطبيق االختبار، وكانت  اً من ثالثٍ ليصبح االختبار بصورته األخيرة مكون

)وبعض الطلبة لم يتمكن من اخذ  سئلةاألعن  اإلجابةستغرقه الطلبة في ( للوقت الذي اmodeقيم المنوال )

 :3.2كما بالجدول  الوقت الكافي بسبب عدم سماح أستاذ المحاضرة اال بوقت قصير(
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 الوقت الذي استغرقه الطلبة في اإلجابة على االختبار 3.2جدول 

 

 

 

 

 

حد عشر ، حيث يتضمن الجدول أ3.3 فحص وجود المفاهيم البديلة المدرجة بالجدول إلىسعى االختبار و 
)والخيارات( التي دلَّت على هذا  األسئلةرقام ل، أما العمود الثاني فيحتوي أو مفهومًا مدرجًا في العمود األ

 االتي:المفهوم، كما هو موضح في الجدول 

 المفاهيم البديلة التي دلت عليها بنود االختبار 3.3جدول 

 المفهوم البديل رقم السؤال

2(c، d) , 7(a، c، d) 
وجود غالف جوي للكوكب يعني انعدام جاذبيته )وجود الهواء  عدم-1

 شرط أساسي لوجود جاذبية على سطح الكوكب(

2 (b) , 15(c) 
فهم العالقة بين المسافة وقوة الجاذبية )جانب من قانون نيوتن  عدم-2

 للجذب العام(.

3(a، b، d) , 10(a), 
12(a، b) 13(a، b) 

)قوة لألجسام وجود خصائص أخرى للكوكب تؤثر على قوة جذبه -3
 مجاله المغناطيسي، كثافة مادته، ضغطه الجوي، سرعة دورانه(.

 

 الجامعة
 المدة الزمنية )دقيقة( منوال

 الرابعة السنة السنة الثانية

 25 40 بيرزيت

 40 50 النجاح

 30 30 القدس

 25 30 فلسطين التقنية
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 المفهوم البديل رقم السؤال

8 (a, b, c) 
قوة الجذب حسب موقع الجسم على سطح الكرة األرضية  تختلف-4

 )قريب من خط االستواء، عند األقطاب(

10 ( b, c) 
جذب الكوكب للجسم يعتمد على بعد الجسم عن سطح الكوكب  قوة-5

 وليس البعد عن المركز

4 (a, b, d) 6-ن الكتلة مقدار ثابت في كل مكانأدراك اإل عدم  

9 (b، c, d), 17 (b)  
 اً من الكتلة ليجذب جسم ىضرورة امتالك الجسم حد أدن العتقاد-7

 آخر.

14 (a, c, d) 8-تعاكس بالمقدار و  تساوي  آلخرأن قوة جذب جسم  إدراك عدم
ل.و خر للجسم األباالتجاه قوة جذب الجسم اآل  

16 (b, c, d), 18(b) 9-تطبيق قانون الجذب العام بالشكل الصحيح. عدم 

)من خالل تفسير  6
 الطلبة(.

الربط بين وجود حياة على الكوكب ووجود جاذبية على سطحه -10
 باألرض(.)ربط الجاذبية فقط 

)من خالل تفسير  5
 الطلبة(.

 الربط بين بعد الكوكب عن الشمس ومقدار قوة جاذبيته.-11

 

ة في أسئلة الصحيح اإلجابة بهداف الدراسة الحالية )ُيشار بجاناالختبار الذي تم توظيفه لتحقيق أ وفيما يلي 
 *(:االختيار من متعدد ب 
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 لموضوع الجاذبية فهم الطلبة اختبار

 
 --------------الجنس:                                                  2016التاريخ: __/__/

 --------التخصص:                                        ---------------الجامعي: الرقم 

                           ----------الجامعة:                                  ----------------الدراسي: المستوى 

 

 :درجة الماجستير من كلية التربية في جامعة بيرزيت تقوم الطالبة بإجراء بحث بعنوان لمتطلباتاستكمااًل 

"المفاهيم البديلة التي يحملها طلبة الفيزياء في الجامعات الفلسطينية حول موضوع الجاذبية". ُيعَتبر هذا 

عداد البحث، علماً بأن اإلجابات والبيانات الخاصة في الطالب المتقدم إمن أحد البنود األساسية في  االختبار

 .االختبارسوف يتم استخدامها ألغراض البحث العلمي فقط مع مراعاة السريَّة التامة في تصحيح  لالختبار

 زية.عالمات مكافأة رم الحاصلين على أعلى ثالث طلبة** مالحظة: سيتم منح ال

 تعليمات االختبار: 

 أما السؤال الثاني فيتكون من ستّ  ل له فرع واحد،و من سؤالين رئيسيين، السؤال األ يتكون االختبار -1

 فقرة اختيار من متعدد بعضها يتطلب منك/ي تفسير إجابتك. ةعشر 

التعديل على بالترتيب، وعدم ترك أي سؤال إلجابته الحقَا، إذ ال ُيسمح  األسئلة نع اإلجابةالرجاء  -2

 إجابة سؤال بعد االطالع على الذي يليه.
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 ل: والسؤال األ 

 ؟"gravitational forceماذا تعني لك/ي قوة الجاذبية" 

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني:

 الصحيحة: اإلجابةاختر/ اختاري رمز 

 أنك تقف على سطح القمر وتحمل بيدك تفاحة، إذا قمت بإفالت التفاحة، بأي اتجاه ستتحرك؟ افترض-1

 ستطفو التفاحة لألعلى مبتعدًة عن سطح القمر. -أ

 ، مع بقائها على نفس االرتفاع من سطح القمر وبنفس المكان.التفاحة بالجوارستطفو  -ب

 ستطفو التفاحة بالجوار، لكن أيضا ستتحرك افقيًا مبتعدة. -ت

 )*(  ستسقط التفاحة باتجاه سطح القمر. -ث

ر إجابتك:   فسّ 
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 عن سطح األرض، ماذا سيحصل لقوة الجاذبية المؤثرة عليك؟ أعلى مبتعداً  إلىصعدت عاموديًا  إذا-2

 )*(  الصفر أبدًا. إلىقوة الجاذبية ستقل، لكنها لن تصل  -أ

 قوة الجاذبية ستزيد. -ب

 الصفر. إلىقوة الجاذبية ستقل، حتى تغادر الغالف الجوي لألرض وتصل  -ت

 الصفر. إلىتصل ى تغادر الغالف الجوي لألرض حت قوة الجاذبية ستبقى نفسها، -ث

ر إجابتك:    فسّ 

______________________________________________________________ 

 (:3-5) األسئلةاستخدم المعلومات التالية لإلجابة عن 

يطلق في بعض األحيان على كوكب الزهرة اسم" الكوكب األخت لألرض"، وهو ثاني الكواكب بعدًا عن 

 243الشمس. وهو تقريبا بنفس حجم األرض وكتلتها، لكن كوكب الزهرة يدور حول محوره مرة واحدة كل 

يا ال يمتلك مجال مرة من الضغط الجوي على األرض، وعمل 90، وضغطه الجوي أكثر ب اً أرضي اً يوم

 .اً حقيقي اً مغناطيسي

 تمكنت من قياس وزنك على كوكب الزهرة، باستخدام الميزان البيتي العادي، سيكون وزنك: إذا-3

 أكثر بكثير من وزنك على األرض. -أ

 أقل بكثير من وزنك على األرض. -ب

 )*( تقريبا نفسه. -ت

 ال يوجد معلومات كافية لإلجابة عن السؤال. -ث

ر إجابتك:   فسّ 
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 على كوكب الزهرة ستكون: كتلتك-4

 أكثر بكثير. -أ

 أقل بكثير. -ب

 )*(  )نفسها بالضبط(. مطابقة لها -ت

 ال يوجد معلومات كافية لإلجابة عن السؤال. -ث

ر إجابتك:   فسّ 

 

 

 

 الجاذبية على كوكب الزهرة_______ من قوة الجاذبية على األرض قوة-5

 أكثر بكثير. -أ

 أقل بكثير. -ب

 )*(  تقريبا نفسها. -ت

 يوجد معلومات كافية لإلجابة عن السؤال.ال  -ث

ر إجابتك  فسّ 
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والناس يعيشون على سطح القمر بداخل قبة ضخمة جدًا. هذه القباب مملوءة بالهواء  2156عام  إنه-6

يقف داخل القبة  اً ارتداء بدلة رائد الفضاء. افترض أن هناك شخص إلىويمكن للناس العيش فيها دون الحاجة 

 التفاحة؟ أفلت إذااذا سيحصل وبيده تفاحة، م

 ستطفو التفاحة لألعلى مبتعدًة عن سطح القمر. -أ

 ستطفو التفاحة بالجوار، مع بقائها على نفس االرتفاع من سطح القمر وبنفس المكان. -ب

 فقيًا مبتعدة.أأيضا ستتحرك  ستطفو التفاحة بالجوار، لكن -ت

 )*( ستسقط التفاحة باتجاه سطح القمر. -ث

ر إجابتك:   فسّ 

________________________________________________________________ 

قمنا بإفراغها كليًا من الهواء، ماذا سيحصل  إذابالستيكية محكمة اإلغالق ومليئة بالهواء وبداخلها قلم.  قَبة-7

 للقلم؟

 سيطفو لألعلى. -أ

 )*(  سيبقى بموقعه. -ب

 سيطفو لألعلى حتى يلتصق بسقف القبة. -ت

 بأحد الجدران الجانبية للقبة.سيلتصق  -ث

ر إجابتك:   فسّ 
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)افترض أن األشخاص أكبر؟ من األشخاص بالشكل التالي تؤثر عليه قوة الجاذبية األرضية بشكل  أي-8

 لهم نفس الكتلة، وبأن األرض كروية تمامًا(.

 
 (.Cالشخص ) -أ

 (.D( والشخص)Aالشخص) -ب

 (.Bالشخص) -ت

 )*(  كوكب األرض.الجاذبية هي نفسها في كل مكان على  -ث

ر إجابتك:   فسّ 

______________________________________________________________ 

 مقدار الكتلة التي يجب أن يمتلكها الجسم حتى يكون له مجال جاذبيه خاص به؟ ما-9

 )*(  كل جسم له مجال جاذبية بسيط. -أ

 أن تكون كتلته كبيرة جدًا جدًا. -ب

 بناية كبيرة.أن تكون كتلته ككتلة  -ت

 أن تكون كتلته ككتلة كوكب األرض. -ث

ر إجابتك:   فسّ 
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(، ولكن كل كوكب يتكون من مادة ذات كثافة مختلفة، فاللون Mية لها نفس الكتلة)تمن الكواكب اآل كل-10

(، وكل صاروخ Dاألقل كثافة وهو  إلى، Aمن األكثر كثافة وهو  ابتداءً )كثافة األغمق يدل على مادة أكثر 

 عن مركز الكوكب. أي صاروخ سيتأثر بقوة جاذبية أكبر؟ Rيقع على مسافة 

 

 

 
 ن الكوكب األكثر كثافة يجذب بقوة أكبر.، ألA -أ

 ، ألن الصاروخ يقع على مسافة أبعد من سطح الكوكب.A -ب

 ، ألن الصاروخ يقع على المسافة األقرب من سطح الكوكب.D -ت

 )*(  ة.تساويالصواريخ مقوة الجاذبية المؤثرة على  -ث

متراً عن سطح البحر(،  8848)افريست استخدام الميزان البيتي العادي لمعرفة وزن جسم ما على قمة  تم-11

متر تحت مستوى سطح البحر( بنفس  400)الميت ومرة أخرى تم قياس وزن هذا الجسم على شاطئ البحر 

 الموقعين المذكورين أعاله؟ ولماذا؟ في قراءة الميزان في اختالفهل سيكون هناك  الميزان.
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نه كلما زاد عدد إ. حيث ) قوةاألقل  إلىي قوة الجاذبية لكل من الكواكب التالية )من األكثر قوة /رتب-12

كل الكواكب بالسؤال نفس لالخطوط حول الكوكب دلَّ ذلك على وجود مجال مغناطيسي أقوى، مع العلم أن 

 الكتلة ونصف القطر.

 
 ، ألن المجال المغناطيسي األقوى ينتج عنه قوة جاذبية أكبر. Aثم  Bثم  Cيليها  D -أ

 ن المجال المغناطيسي يلغي الجاذبية.، ألDثم  Cثم  Bيليها  A -ب

 )*( ن المغناطيسية ليس لها تأثير.كل الكواكب لها نفس الجاذبية أل -ت

 ال يوجد معلومات كافية لإلجابة عن السؤال. -ث

تظهر عليها أسهم. كلما زادت األسهم فإن ذلك يدل على أن سرعة دورانها تزداد. وتمتلك  التالية الكواكب-13

 األقل. إلىهذه الكواكب نفس الكتلة ونفس نصف القطر، رتب/ي هذه الكواكب من األكثر جاذبية 

 

 ن الدوران األسرع ينتج عنه قوة جاذبية أكبر.، ألAثم  Bيليها  D=C -أ

 الدوران األقل ينتج عنه قوة جاذبية أكبر.ن ، ألC=Dثم  Bيليها  A -ب

 )*( لها نفس الجاذبية. -ت

 ال يوجد معلومات كافية لإلجابة عن السؤال. -ث
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14-A م من الجسم 12كغم( على ُبعد 5معلَّق كتلته ) جسمB  كغم(. ما العالقة بين مقدار 500كتلته)الذي

 (؟Aللكتلة  Bجذب الكتلة  )قوة2ق ومقدار القوة( Bللكتلة  Aجذب الكتلة  )قوة1القوة ق

 

 .2ق 10= 1ق -أ

 )*(  .2=ق1ق -ب

 .1ق 10=2ق -ت

 .1ق 100= 2ق -ث

ر إجابتك:   فسّ 
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 م، فإن قوة جاذبية الجسم بكتلة 36(، إذا زادت المسافة بين الجسمين لتصبح 14السؤال السابق) في-15

 كغم( تصبح:500كغم للكتلة األخرى) 5

 أكبر بتسعة أضعاف من السابق. -أ

 أضعاف من السابق. ةبثالثأكبر  -ب

 تبقى نفسها. -ت

 القيمة السابقة. 1/3 -ث

 )*(  القيمة السابقة. 1/9 -ج

ر إجابتك:   فسّ 
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لكل حالة بشكل أفقي(. تكون  انظر) اً بعضومستقلة عن بعضها  حاالت مختلفة الشكل التالي ثالث في-16
 الحالة:كغم( أكبر في 3لى)و قوة الجذب المؤثرة على الكتلة األ

 )*(  I -أ
 II -ب
 III -ت
 ة في جميع الحاالت.تساويم -ث

 

ر إجابتك:   فسّ 
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م، هل هناك قوة  0.5لة تفصلهما مسافة و اكغم، وضعتا على ط 40ن قيمة كل منهما اتتساويم نكتلتا-17

 جذب بينهما؟

 .نعم )*( 

 .ال 

ر إجابتك:   فسّ 

 

 

كغم، هل يمكن معرفة  100000كتلته كويكب م من 500كغم، تقف على بعد  50فضاء كتلتها  رائدة-18
 مقدار قوة الجذب التي يمارسها الكويكب على رائدة الفضاء؟

 .نعم )*( 
 .ال 

ر إجابتك:  فسّ 

 

 

 هل لديك مانع من إجراء مقابلة من ق َبل الباحثة فيما بعد؟

  ،مانع.أنعم 
 ال، ال أمانع 
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صدق وثبات األداة: :53  

والثبات، قامت الباحثة بالتحقق من صدق وثبات األداة لتي استخدمتها للحصول على نتائج تتسم بالصدق 

يق الهدف المرجو من الدراسة، وتم ذلك من خالل ما يأتي:قمن أجل تح  

 صدق األداة 3:5:1

هم: مشرف الرسالة وأعضاء لجنة و محكمين  ةعلى أربع من خالل عرضه تم التحقق من صدق االختبار

 دكتور في دائرة الفيزياء في جامعة بيرزيت. إلىشراف، باإلضافة اإل

 Pilot) للتطبيق على العينة االستطالعية اً عديل بعض فقرات االختبار ليصبح جاهز ت تموبناًء على توجيهاتهم 

study). قبل تطبيقه على 2015/2016ل من العام الدراسي و بالفصل األيها حيث تم تطبيق االختبار عل ،

تم التعديل مره أخرى على االختبار ليصبح بصورته النهائية  هاوبناًء على نتائج عينة الدراسة األساسية.

 المعروضة سابقا.

 ثبات األداة: 3:5:2

للتحقق من ثبات األداة قامت الباحثة بحساب معامل الثبات )كرومباخ ألفا( باستخدام البيانات من كافة أفراد 

وثالثين، فتم  بار لتكون عالمته الكلية من ثالثاالخت العينة التي قامت بأداء االختبار، حيث تم تصحيح

وثالثين فقرة  ن فقرات االختبار المكون من ثالثٍ إعطاء وزن عالمة واحدة لكل إجابة صحيحة على كل فقرة م

ًا طالب 54سنة ثانية ووطالبة  اً طالب 93)موضوعية وانشائية(. وكانت قيمة معامل الثبات لبيانات العينة )

 ، وهي قيمة جيدة تدل على ثبات األداة.0.86رابعة(  سنة وطالبة

 

 



50 
 

 
  

 3:6 المعالجة االحصائية:

ل والثاني حول المفاهيم البديلة التي يحملها الطلبة في السنوات الثانية و السؤالين األ نع اإلجابةقامت الباحثة ب

من متعدد إجابة صحيحة  والرابعة من خالل إجابات الطلبة على فقرات االختبار، حيث شملت فقرات االختيار

ير واحدة وباقي الخيارات قد تكون خاطئة وقد تدل على مفاهيم خاطئة، كما طلبت الباحثة من الطلبة تبر 

حليل إجابات الطلبة على الجزء ، وقامت بت3.3حد المفاهيم المدرجة بالجدول اختيارهم كداعم لحمل الطالب أل

، شمل الجدول على وزن 3.4لمختلفة كما يظهر بالجدول ، حيث صنفت إجابات الطلبة انشائي كيفياً اإل

العالمة المعطاة لكل إجابة. كما تم احتساب نسبة طلبة السنة الثانية والسنة الرابعة الذين يحملون كل مفهوم 

الجزء  ، تم مقارنة إجابات الطلبة عنما سبق إلىل منفصلة. باإلضافة و ادراجها في جدبشكل منفصل وا   بديل

السؤالين بشكل صحيح يدل على  كالن إجابة الطالب على ل والسادس، حيث إو للسؤالين األالموضوعي 

السؤال  تهنحو سطحه(، أما إجاب األجسامامتالكه المفهوم الصحيح )القمر يملك قوة جذب خاصة به يجذب بها 

( أنك تقف على سطح القمر وتحمل بيدك تفاحة، إذا قمت بإفالت التفاحة، بأي اتجاه ستتحرك؟ )افترض األول

والناس يعيشون على سطح  2156عام  إنهوأجاب على السؤال السادس ) )ستطفو التفاحة( بشكل خاطئ

ارتداء  إلى القمر بداخل قبة ضخمة جدًا. هذه القباب مملوءة بالهواء ويمكن للناس العيش فيها دون الحاجة

( التفاحة؟ أفلت إذايقف داخل القبة وبيده تفاحة، ماذا سيحصل  اً بدلة رائد الفضاء. افترض أن هناك شخص

باعتقاده أنه ال جاذبية على القمر  اً خاطئ اً ومبشكل صحيح )ستسقط التفاحة(، دلَّ على أن الطالب يحمل مفه

حية أخرى تم مقارنة إجابات الطلبة على الجزء . ومن ناأو عدم وجود غالف جوي بسبب عدم وجود الهواء 

للسؤالين دلَّ على ان الطالب يدرك أن الوزن  اإلجابة، فاختيار نفس لموضوعي للسؤالين الثالث والخامسا



51 
 

 
  

جابتين مختلفتين دلَّ على اعتقاد الطالب أن الوزن وقوة الجذب قيمتان قوة الجذب، بينما اختيار إ يساوي 

 مختلفتان.

 تصحيح األسئلة االنشائية معايير 3.4

 العالمة المستحقة إجابات الطلبة السؤال
 لو القسم األ

 

 

A : قوة الجذب هي القوة المتبادلة بين جسمين لكل
منهما كتلة معينة وتفصلهما مسافة )قانون الجذب 

 العام(

2 

B 0 عن السؤال اإلجابة: لم يتم 
C0 : هي قوة جذب األرض لألجسام 
D 0 خرآ: قوة جذب جسم لجسم 
E قوة جذب األرض لألجسام وسببها المجال :

 المغناطيسي.
0 

 (1)القسم الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A :1 يمتلك القمر كتلة لذلك فهو يمتلك قوة جذب 
B 0 عن السؤال اإلجابة: لم يتم 
C0 : ألنه ال يوجد جاذبية على سطح القمر 
D=من جاذبية األرض ولكن غير  1/6: جاذبية القمر

 .األجسامكافية لجذب 
0 

E0 : بسبب عدم وجود غالف جوي للقمر 
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 العالمة المستحقة إجابات الطلبة السؤال
(2) A :1 قوة الجذب عالقتها عكسية مع مربع المسافة 

B 0 عن السؤال اإلجابة: لم يتم 
C وتنتهي بالخروج من : كلما ارتفعنا تقل الجاذبية

 الغالف الجوي األرضي
0 

D الجاذبية ثابتة على كل االرتفاعات حتى مغادرة :
 .اً الغالف الجوي تصبح صفر 

0 

(3) A : الكوكبين  كلتاالوزن يعتمد على الكتلة فقط وُكتل
 متقاربة.

1 

B 0 عن السؤال اإلجابة: لم يتم 
C 0 د الوزن : كلما زاد الضغط يز 
D0 اً حقيقي اً مغناطيسي الزهرة ال يملك مجاالً ن : أل 

(4) A :.1 الكتلة مقدار ثابت في كل مكان 
B 0 عن السؤال اإلجابة: لم يتم 
C.0 : بسبب اختالف الضغط الجوي 
D0 : ألنه ال يوجد مجال مغناطيسي على الزهرة 
E.0 : بسبب سرعة دوران الزهرة 

(5) 
 
 
 
 
 
 

A : كلتاقوة الجذب تعتمد على الكتلة فقط وُكتل 
 الكوكبين متقاربة.

1 

B 0 عن السؤال اإلجابة: لم يتم 
C0 الشمس إلىقرب أالزهرة ن : أل 
D0 : ألنه ال يوجد مجال مغناطيسي على الزهرة 
E0 كبرأن الضغط الجوي : أل 
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 العالمة المستحقة إجابات الطلبة السؤال
(6) A : 1 على قوة الجذب. اً الهواء ال يحدث فرقوجود 

B 0 عن السؤال. اإلجابة: لم يتم 
C 0 هناك جاذبية. اً ذإنه هناك حياة داخل القبة ا: بما 
D.0 : بسبب وجود هواء 
E.0 : بسبب توفر الضغط الجوي 

(7) A : عدم وجود الهواء ال يؤثر على مقدار الجاذبية
 والمسافة بينها(. األجسام)الجاذبية تعتمد على كتل 

1 

B 0 عن السؤال. اإلجابة: لم يتم 
C.0 : بسبب الضغط 
D 0 تفريغها من الجاذبية. إلى: تفريغها من الهواء أدى 
E.0 : تنهار القبة عند تفريغها من الهواء 

(8) A : قوة الجذب تعتمد على بعد الجسم عن مركز
 الكوكب

1 

B 0 عن السؤال. اإلجابة: لم يتم 
Cن الجاذبية مقدار ثابت وال تعتمد على شيء : أل

 )الكتلة، المسافة(
0 

D.0 : ألنه يقف على خط االستواء 
E.0 : ألنه يقف على مركز المجال المغناطيسي 

(9) 
 
 
 
 

A : األجسامتتناسب قوة الجذب طرديا مع كتل 
 وعكسيًا مع مربع المسافة بينها.

1 

B 0 عن السؤال. اإلجابة: لم يتم 
C.0 : الكتلة األكبر تجذب بقوة أكبر 
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 العالمة المستحقة إجابات الطلبة السؤال
(11) A :.2 نعم، فالوزن يعتمد على البعد عن مركز األرض 

B 0 عن السؤال. اإلجابة: لم يتم 
C.0 : بسبب اختالف الضغط الجوي 
D.0 : بسبب اختالف تسارع الجاذبية 
E0 ن قوة الجاذبية مقدار ثابت ال تعتمد على شيء.: أل 

 (14) A : القوة المتبادلة بين أي كتلتين تفصلهما مسافة
 ة بالمقدار ومتعاكسة باالتجاه.تساويم

1 

B 0 عن السؤال. اإلجابة: لم يتم 
C0 ن مقدار الكتلة الثانية أكبر.: أل 

 (15) A : 1 مربع المسافةقوة الجاذبية تتناسب عكسيًا مع 
B 0 عن السؤال. اإلجابة: لم يتم 
C.0 : المسافة ال عالقة لها بالجاذبية 
D 0 : العالقة عكسية مع المسافة وليس مربع المسافة 

 (16) A :.1 تطبيق قانون الجذب العام 
B 0 عن السؤال. اإلجابة: لم يتم 
C.0 : محصلة القوى أكبر 
D 0 أبعد(. أو: بسبب اختالف المسافة )أقرب 
E.0 : اختالف الكتلة ال يؤثر على الجاذبية 

 (17) A :1 تطبيق قانون الجذب العام 
B 0 عن السؤال. اإلجابة: لم يتم 
C 0 .اً : محصلة القوى=صفر 
D0 ن الكتلة صغيرة: أل 
E.0 : ألن المسافة صغيرة 
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 العالمة المستحقة إجابات الطلبة السؤال
 (18) A :.1 تطبيق قانون الجذب العام 

B 0 عن السؤال. اإلجابة: لم يتم 
C.0 : تسارع الكويكب غير معروف 
D.0 : جاذبية الكويكب غير معروفة 
E0 ن المسافة ومقدار الكتلة قيمها صغيرة جدا.: أل 

 

عن تلك السنة الثانية لدراسة الثالث حول تطور المفاهيم التي يحملها طلبة عن سؤال ا اإلجابةومن أجل 

االختبار من قبل الباحثة حسب المعايير التي الجزء الموضوعي من تصحيح تم  التي يحملها طلبة السنة

جامعة  طلبة( في دراسة أجرتها استكماال لدرجة الماجستير على Watkins,2014قامت باستخدامها وتكنز)

فقد منح الطلبة  ؛في والية ايداهو في الواليات المتحدة االمريكية( Boise State University) ي وز بي

 األسئلةتصحيح  إلى، باإلضافة عالمة على كل اجابة صحيحة من إجابات أسئلة االختيار من متعدد

بشكل  أجابواحلتين الذين المر  ك من اجل إيجاد نسب الطلبة من كلتا، وذل3.4االنشائية حسب الجدول 

على فقرات االختبار بشكل  أجابواكل سؤال. قارنت الباحثة بين نسب طلبة السنة الثانية الذين  صحيح عن

صحيح مع ما يقابلها من نسب طلبة السنة الرابعة. كما قامت الباحثة بعمل جدول تقارن من خالله بين 

مع نسب طلبة  3.3من المفاهيم البديلة المدرجة بالجدول نسب طلبة السنة الثانية الذين يحملون كل مفهوم 

ر لتكون ما سبق قامت الباحثة بتصحيح االختبا إلىالسنة الرابعة الذين يحملون المفاهيم ذاتها. باإلضافة 

 :3.5وثالثين عالمة، وتم توزيع العالمات كما بالجدول  العالمة الكلية من ثمانٍ 

 



56 
 

 
  

 ر توزيع العالمات على االختبا 3.5

 مجموع العالمات  العالمة  السؤال 

 .األجسام: الجاذبية تعتمد على كتل 1: 2 لو القسم األ

 األجسام: الجاذبية تعتمد على المسافة بين 1    

 2 

 القسم الثاني: 

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،

7 ،8 ،9 ،14 ،15 ،

16 ،17 ،18 

 الصحيحة. اإلجابة: اختيار 1: 2

 : إعطاء التفسير الصحيح.1   

 

  

 

28 

 القسم الثاني:

10 ،12 ،13 
 الصحيحة. اإلجابة: اختيار 2

  

6 

 ب "نعم هناك اختالف". اإلجابة: 1: 2 11القسم الثاني: 

 : إعطاء التفسير الصحيح.1    

  

2 

 العالمة الكلية :38

وتطبيقها في استخدام عالمات الطلبة  المرحلتين في االختبار تم وبعد احتساب تحصيل كل طالب من كلتا

إيجاد الفروق بين المفاهيم البديلة التي  إلى، وهدف االختبار Independent sample T-testاختبار ت 

داللة  عة وتحديد إذا ما كان االختالف ذايحملها طلبة سنة ثانية والمفاهيم البديلة التي يحملها طلبة السنة الراب

 إحصائية.
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 خالصة الفصل 3.7

 Descriptive Analysisعن منهجية الدراسة وهي المنهج الكمي الوصفي التحليلي )تحدث الفصل الحالي 

Design وصفه لمجتمع الدراسة وعينتها التي تكونت من طلبة الجامعات األربعة: النجاح  إلى(، باإلضافة

المرحلتين. كما جاء بالفصل  ة من كلتاوطالب اً طالب 147وبيرزيت والقدس وفلسطين التقنية، وبلغ حجم العينة 

وصف لطرق تحليل  إلىعرض ألداة الدراسة وكيفية تطويرها، طرق التحقق من صدقها وثباتها. باإلضافة 

عن أسئلة الدراسة. وسيتم بالفصل الالحق )الفصل  اإلجابةجل راءات التي قامت بها الباحثة من أالبيانات واإلج

 الرابع( عرض لنتائج تحليل البيانات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الرابع
 

 

 نتائج الدراسة
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 نتائج الدراسةالفصل الرابع: 

 المقدمة 4.1

 عن أسئلة الدراسة التالية: اإلجابة إلىالدراسة الحالية  تهدف

السنة الثانية في دائرة الفيزياء في كل من  طلبةما هي المفاهيم البديلة حول موضوع الجاذبية عند  -1

 الجامعات بيرزيت والنجاح الوطنية والقدس وفلسطين التقنية؟

السنة الرابعة في دائرة الفيزياء في كل من  طلبةما هي المفاهيم البديلة حول موضوع الجاذبية عند  -2

 الجامعات بيرزيت والنجاح الوطنية والقدس وفلسطين التقنية؟

 ؟الجامعات األربعة معاً  سنة ثانية في طلبةسنة رابعة مقارنًة ب طلبةطور في المفاهيم عند تما مدى ال -3

عن أسئلة الدراسة من خالل تحليل إجابات الطلبة على االختبار الكتابي الذي  اإلجابةوسيتم في هذا الفصل 

 خضع له طلبة السنة الثانية والسنة الرابعة في الجامعات األربعة.

 

السنة الثانية في دائرة الفيزياء في كل من  طلبةما هي المفاهيم البديلة حول موضوع الجاذبية عند  4.2

 الجامعات بيرزيت والنجاح الوطنية والقدس وفلسطين التقنية؟

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتصنيف إجابات الطلبة على أسئلة االختيار من متعدد لمعرفة نسبة 

نشائي حليل إجابات الطلبة على الجزء اإلت إلىباإلضافة ن يحملون كل مفهوم من المفاهيم البديلة. الطلبة الذي

 هوماً مف عشر أحدوجدت الباحثة  جابه الطلبة بالجزء الموضوعي. وقدلتكون داعمة لما أمن االختبار كيفيًا 

 :4.1كما بالجدول بناًء على اجاباتهم على أسئلة االختيار من متعدد عند طلبة السنة الثانية  بديالً 
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 من االختبارموضوعي الجزء المفهوم بديل كما أشار الحاملين لكل السنة الثانية  طلبة: نسب 4.1جدول 

 رقم السؤال المفهوم البديل
التي  اإلجابة
 فهوممتحمل ال

 البديل

طلبة السنة الثانية الذين  
 يحملون المفهوم البديل 

 العدد )النسبة%(

متوسط 
 النسبة )%(

عدم وجود غالف جوي للكوكب يعني -1
انعدام جاذبيته )وجود الهواء شرط أساسي 

 لوجود جاذبية على سطح الكوكب(
 

2 C,D (74) 69 71 

7 A,C,D (67) 62  

الجاذبية عدم فهم العالقة بين المسافة وقوة -2
 )جانب من قانون نيوتن للجذب العام(.

 
15 C  (40) 37  

 
وجود خصائص أخرى للكوكب تؤثر على -3

قوة جذبه لألجسام )قوة مجاله المغناطيسي، 
 كثافة مادته، ضغطه الجوي، سرعة دورانه(.

)عدة  3
 خصائص(

A,B,D  (82) 76  

)كثافة  10
 المادة(

A  (41) 38  

)المجال 12
 المغناطيسي(

A,B 
 (65) 60  

 
  A,B  (67) 63 )الدوران(13

تختلف قوة الجذب حسب موقع الجسم على -4
سطح الكرة األرضية )قريب من خط االستواء، 

 عند األقطاب(
8 A,B,C (23) 21  

قوة جذب الكوكب للجسم يعتمد على بعد -5
الجسم عن سطح الكوكب وليس البعد عن 

 المركز
10 B,C (19) 18  
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 رقم السؤال المفهوم البديل
التي  اإلجابة
 فهوممتحمل ال

 البديل

طلبة السنة الثانية الذين  
 يحملون المفهوم البديل 

 العدد )النسبة%(

متوسط 
لكل النسبة 
 )%(مفهوم 

ن الكتلة مقدار ثابت في كل أدراك عدم اإل-6
 مكان

4 A,B,D (40) 37   

 ىحد أدن عتقاد ضرورة امتالك الجسماال-7
 آخر. اً من الكتلة ليجذب جسم

9 B,C,D (28) 26 
30.5 

17 B (33) 31 
 تساوي عدم إدراك أن قوة جذب جسم آلخر -8

تعاكس باالتجاه قوة جذب الجسم بالمقدار و 
 ل.و خر للجسم األاآل

14 A,B,D (65) 61  

عدم تطبيق قانون الجذب العام بالشكل -9
 الصحيح.

16 B,C,D (72) 67 
52 

18 B (32) 30 
الربط بين وجود حياة على الكوكب -10

ووجود جاذبية على سطحه )ربط الجاذبية فقط 
 باألرض(.

6 
من خالل 
(19) 11 تفسير الطلبة   

الربط بين بعد الكوكب عن الشمس -11
 ومقدار قوة جاذبيته.

5 
من خالل 
تفسيرات 
 الطلبة

6 (13)   

 

االنشائي ووجدت نسب الطلبة الذين أعطوا تفسيرات مختلفة كما  وصنفت الباحثة إجابات الطلبة على الجزء

 :4.2بالجدول 
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 من االختباراإلنشائي الجزء لكل مفهوم بديل كما أشار  السنة الثانية طلبةنسب  :4.2

رقم  المفهوم البديل
 السؤال

اإلجابة التي 
 تحمل المفهوم

طلبة السنة الثانية الذين  
متوسط النسبة  يحملون المفهوم البديل

)%(  
 العدد )النسبة%(

عدم وجود غالف جوي للكوكب يعني انعدام -1
جاذبيته )وجود الهواء شرط أساسي لوجود جاذبية 

 على سطح الكوكب(
2 c,d  (73) 53 (73) 

عدم فهم قانون نيوتن للجذب )ال عالقة بين -2
 المسافة والقوة(.

11 e  (22) 14 (22) 

للكوكب تؤثر على قوة  وجود خصائص أخرى -3
جذبه لألجسام )قوة مجاله المغناطيسي، كثافة 

 مادته، ضغطه الجوي، سرعة دورانه(.

3 c,d  (83) 53 
 5 d,e  (67) 32 

7 c  (45) 19 
تختلف قوة الجذب حسب موقع الجسم على  -4

سطح الكرة األرضية )قريب من خط االستواء، 
 عند األقطاب(

ال 
    يوجد

جذب الكوكب للجسم يعتمد على بعد  قوة -5
 الجسم عن سطح الكوكب وليس البعد عن المركز

ال 
 يوجد

   

عدم االدراك أن الكتلة مقدارًا ثابتًا في كل -6
 مكان

4 c,d,e  (59) 10  

االعتقاد ضرورة امتالك الجسم حد أدنى من -7
  c  (21)9 9 الكتلة ليجذب جسمًا آخر.

جسم آلخر تساوي عدم إدراك أن قوة جذب -8
بالمقدار وتعاكس باالتجاه قوة جذب الجسم اآلخر 

 للجسم األول.

ال 
 يوجد

   

عدم تطبيق قانون الجذب العام بالشكل  -9
 الصحيح.

14 c  (46) 24 
(39) 16 c,e  (32) 15 
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رقم  المفهوم البديل
 السؤال

اإلجابة التي 
 تحمل المفهوم

 البديل

طلبة السنة الثانية الذين  
متوسط النسبة  يحملون المفهوم البديل

  )%(لكل مفهوم 
 العدد )النسبة%(

الربط بين وجود حياة على الكوكب ووجود -10
 جاذبية على سطحه )ربط الجاذبية فقط باألرض(

6 c  (19) 11  

الربط بين بعد الكوكب عن الشمس ومقدار -11
 قوة جاذبيته

5 c  (13) 6  

 

بوجود خصائص مختلفة تتأثر بها قوة  الثانية يعتقدون طلبة السنة  أخماس ةأربعأن  4.1 جدولاليظهر من 

(، وأكدت هذه النتيجة نسبة قوة مجاله المغناطيسي، كثافة مادته، ضغطه الجوي، سرعة دورانهجذب الكوكب )

وقد . 4.2الطلبة الحاملين للمفهوم الثالث التي دّلت عليها إجابات الطلبة عن الجزء االنشائي كما بالجدول 

 تعددت التفسيرات التي أجاب بها الطلبة على الجزء االنشائي، منها: 

 ال يملك مجال مغناطيسي"، أو " ألنه " كلما زاد الضغط تزيد قوة الجذب" أو " الن الضغط مختلف"

، فحمل المفهوم البديل وانخفضت نسبة الطلبة الذين ربطوا بين الجاذبية ووجود الهواء أو وجود الغالف الجوي 

، وهي تساوي نسبة الطلبة الذين ربطوا بين وجود حياة على الكوكب ووجود السنة الثانية ثالث أرباع طلبة

 ( عرفوا قوة الجاذبية بالقسم األول من االمتحان3/4الطلبة ) مرتفعة منفنسبة . 4.2الجاذبية كما يبين الجدول 

: "قوة جذب األرض لألجسام" أو " القوة التي تمنع األجسام من أن تطفو وتبقيها على بأحد التعريفات اآلتية

 السطح" أو " بدون هذه القوة تنعدم الحياة على األرض"

السنة الثانية ال يدركون أن قوة جذب جسم لجسم آخر تساوي أن ثالثة أخماس طلبة  4.1كما بين الجدول 

ائي بالمقدار وتعاكس باالتجاه قوة جذب الجسم اآلخر للجسم األول، إال أن إجابات الطلبة على الجزء اإلنش
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فهم  عدمحمل المفهوم الثاني ) 4.1كما بيَّن الجدول  مسي الطلبة فقط.أشارت الى وجود المفهوم عند خُ 

 4.2( ُخمسي الطلبة، أما في الجدول نب من قانون نيوتن للجذب العام(العالقة بين المسافة وقوة الجاذبية )جا

فُخمس الطلبة فقط من مجموع الطلبة الذين أجابوا عن هذا السؤال حملوا المفهوم، ومن اإلجابات التي عبر 

 عنها الطلبة:

 كلما زادت المسافة تزيد قوة الجاذبية "". 

 ."ال يوجد عالقة بين قوة الجاذبية والمسافة" أو " ال تؤثر المسافة على الوزن " 

كما لم يتمكن نصف طلبة السنة الثانية تقريبًا من تطبيق قانون الجذب العام بالشكل الصحيح، وهو ما ظهر 

( من 4.2( وعن الجزء االنشائي )الجدول 4.1من خالل إجابات الطلبة عن الجزء الموضوعي )الجدول 

 فإحدى اإلجابات التي تكررت في الجزء االنشائي: "يوجد قانون ولكنني ال أعرفه" األسئلة.

؛ فحملها الطلبة بنسبة قليلة نسبيًا، فمثال حمل 4.2و 4.1أما ما تبقى من المفاهيم البديلة المدرجة بالجدولين 

كشف الجزء كما  بالبعد عن الشمس(.ما يقارب ربع الطلبة فقط المفهوم البديل األخير )ربط الجاذبية 

تختلف قوة الجذب من طلبة السنة الثانية يعتقدون أن  ربع الطلبة أيضاً الثامن أن  السؤال الموضوعي من

فأحد الطلبة أجاب  .حسب موقع الجسم على سطح الكرة األرضية )قريب من خط االستواء، عند األقطاب(

 ستجذبه األرض أقل ألنه باألسفل". Dص االنشائي من هذا السؤال " الشخ ءعلى الجز 

ما سبق قامت الباحثة بعمل مقارنة بين إجابات طلبة السنة الثانية على الجزء الموضوعي من  إلىباإلضافة 

افترض أنك تقف على سطح القمر وتحمل بيدك تفاحة، إذا قمت بإفالت التفاحة، بأي اتجاه ل )و السؤال األ

والناس يعيشون على سطح القمر بداخل قبة ضخمة جدًا. هذه  2156إنه عام ( والسؤال السادس )ستتحرك؟

ارتداء بدلة رائد الفضاء. افترض أن هناك  إلىالقباب مملوءة بالهواء ويمكن للناس العيش فيها دون الحاجة 
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 كال (. بحيث إذا أجاب الطالب عنالتفاحة؟ أفلت إذايقف داخل القبة وبيده تفاحة، ماذا سيحصل  اً شخص

خاطئة بالسؤال األول السؤالين بشكل صحيح نستدل على أنه يحمل المفهوم الصحيح، بينما إذا أعطى إجابة 

جابة صحيحة بالسؤال السادس )ستسقط التفاحة(، فهو يحمل المفهوم البديل األول )عدم  )ستطفو التفاحة( وا 

وجود الهواء شرط أساسي لوجود جاذبية على السطح((. ) وجود غالف جوي للكوكب يعني انعدام جاذبيته

ل ان التفاحة ستطفو الن القمر ليس و السؤال األالسنة الثانية قد أجابوا عن طلبة  %30أن ووجدت الباحثة 

الن " بما  أوعليه جاذبية وأجاب نفس الطلبة على السؤال السادس أن التفاحة ستسقط الن " القبة بها هواء" 

 داخل القبة اذن هناك جاذبية". ان هناك حياة

 )الوزن على كوكب الزهرة( تم مقارنة إجابات طلبة السنة الثانية على الجزء الموضوعي من السؤال الثالثو 

يختارون نفس البديل في السؤالين،  ، وذلك لمعرفة إذا كان الطلبة)قوة الجذب على كوكب الزهرة( والخامس

يدركون أن الوزن % من طلبة السنة الثانية 65ي قوة الجذب، فكانت النتيجة أن و ايدركون أن الوزن يس أي

 ن الوزن وقوة الجاذبية مفهومان مختلفان.% يعتقدون أ35يساوي قوة الجذب، بينما 

 معظماعتقد و  للمفهوم نفسه. 4.2و 4.1النسب المبينة في الجدولين هناك تقارب بين  في الخالصة نجد أن

)قوة مجاله لألجسام خصائص أخرى للكوكب تؤثر على قوة جذبه  أن هناك (4/5نية )طلبة السنة الثا

هناك عالقة  اعتقد أقل من ُخمس الطلبة أنبينما  المغناطيسي، كثافة مادته، ضغطه الجوي، سرعة دورانه(.

 بعد الكوكب عن الشمس ومقدار قوة جاذبيته. بين
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السنة الرابعة في دائرة الفيزياء في كل من  طلبةما هي المفاهيم البديلة حول موضوع الجاذبية عند  4.3

 الجامعات بيرزيت والنجاح الوطنية والقدس وفلسطين التقنية؟

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتصنيف إجابات الطلبة على أسئلة االختيار من متعدد لمعرفة نسبة 

نشائي حليل إجابات الطلبة على الجزء اإلتباإلضافة إلى ن يحملون كل مفهوم من المفاهيم البديلة. الطلبة الذي

 هوماً مف أحد عشروجدت الباحثة  لتكون داعمة لما أجابه الطلبة بالجزء الموضوعي. وقدمن االختبار كيفيًا 

 :4.3كما بالجدول من متعدد  بناًء على اجاباتهم على أسئلة االختيارة رابععند طلبة السنة ال بديالً 

 من االختبارالموضوعي الجزء لكل مفهوم بديل كما أشار  السنة الرابعة طلبةنسب  :.34جدول 

 رقم السؤال المفهوم البديل

التي  اإلجابة
تحمل 

 فهوممال
 البديل

طلبة السنة الثانية الذين  
 يحملون المفهوم البديل 

 العدد )النسبة%(

متوسط 
لكل النسبة 

مفهوم 
)%( 

عدم وجود غالف جوي للكوكب يعني -1
انعدام جاذبيته )وجود الهواء شرط أساسي 

 لوجود جاذبية على سطح الكوكب(

2 C,D (63) 34 60 

7 A,C,D (57) 31  

الجاذبية و عدم فهم العالقة بين المسافة -2
 .وتن للجذب العام()جانب من قانون ني

15 C  (30) 16  

 
أخرى للكوكب تؤثر وجود خصائص -3

على قوة جذبه لألجسام )قوة مجاله 
المغناطيسي، كثافة مادته، ضغطه الجوي، 

 سرعة دورانه(.

)عدة خصائص( 3  A,B,D  (87) 47  

  A  (50) 27 )كثافة المادة( 10
)المجال 12

 المغناطيسي(
A,B  (59) 32  

 
  A,B  (67) 36 )الدوران(13
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 السؤالرقم  المفهوم البديل
التي  اإلجابة
 فهوممتحمل ال

 البديل

طلبة السنة الثانية الذين  
 يحملون المفهوم البديل 

 العدد )النسبة%(

متوسط 
لكل  النسبة
 )%( مفهوم

تختلف قوة الجذب حسب موقع الجسم -4
على سطح الكرة األرضية )قريب من خط 

 االستواء، عند األقطاب(
8 A,B,C (24) 13  

الكوكب للجسم يعتمد على قوة جذب -5
بعد الجسم عن سطح الكوكب وليس البعد 

 عن المركز
10 B,C (11) 6  

عدم االدراك ان الكتلة مقدار ثابت في -6
 كل مكان

4 A,B,D (39) 21   

االعتقاد ضرورة امتالك الجسم حد أدني -7
 من الكتلة ليجذب جسم آخر.

9 B,C,D (20) 11 
26.5 17 B (33) 18 

عدم إدراك أن قوة جذب جسم آلخر -8
بالمقدار وتعاكس باالتجاه قوة جذب  تساوي 

 ل.و الجسم االخر للجسم األ
14 A,C,D (67) 36  

عدم تطبيق قانون الجذب العام بالشكل -9
 الصحيح.

16 B,C,D (61) 30 
42.5 

18 B (24) 13 
الربط بين وجود حياة على الكوكب -10

)ربط الجاذبية ووجود جاذبية على سطحه 
 فقط باألرض(.

6 
من خالل 
تفسير 
 الطلبة

5 (15)   

الربط بين بعد الكوكب عن الشمس -11
 ومقدار قوة جاذبيته.

5 
من خالل 
تفسيرات 
 الطلبة

6 (91)   
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فت الباحثة إجابات الطلبة على الجزء اإلنشائي، ووجدت نسب الطلبة الذين أعطوا تفسيرات مختلفة تدل وصنَّ 

 :4.4مفهومًا بدياًل كما يبين الجدول على 

 من االختباراإلنشائي الجزء لكل مفهوم بديل كما أشار  السنة الرابعة طلبة: نسب 4.4

 المفهوم البديل
رقم 
 السؤال

اإلجابة التي 
 تحمل المفهوم

طلبة السنة الثانية الذين  
متوسط النسبة  يحملون المفهوم البديل

 (%العدد )النسبة  )%(

عدم وجود غالف جوي للكوكب يعني انعدام -1
جاذبيته )وجود الهواء شرط أساسي لوجود جاذبية 

 على سطح الكوكب(
2 c,d  (63) 26  

عدم فهم قانون نيوتن للجذب )ال عالقة بين -2
 المسافة والقوة(.

11 e  (27) 12  

وجود خصائص أخرى للكوكب تؤثر على قوة -3
المغناطيسي، كثافة جذبه لألجسام )قوة مجاله 

 مادته، ضغطه الجوي، سرعة دورانه(.

3 c,d  (85) 34 
 5 d,e  (56) 18 

7 c  (44) 14 
تختلف قوة الجذب حسب موقع الجسم على  -4

سطح الكرة األرضية )قريب من خط االستواء، 
 عند األقطاب(

ال 
    يوجد

قوة جذب الكوكب للجسم يعتمد على بعد  -5
 الكوكب وليس البعد عن المركزالجسم عن سطح 

ال 
 يوجد

   

عدم االدراك أن الكتلة مقدارًا ثابتًا في كل -6
 مكان

4 c,d,e  (20) 7  

االعتقاد ضرورة امتالك الجسم حد أدنى من -7
 الكتلة ليجذب جسمًا آخر.

 
9 c  (11)3  
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 المفهوم البديل
رقم 
 السؤال

اإلجابة التي 
 تحمل المفهوم

طلبة السنة الثانية الذين  
متوسط النسبة  يحملون المفهوم البديل

 (%العدد )النسبة  )%(

     
عدم إدراك أن قوة جذب جسم آلخر تساوي -8

بالمقدار وتعاكس باالتجاه قوة جذب الجسم اآلخر 
 للجسم األول.

ال 
    يوجد

تطبيق قانون الجذب العام بالشكل  عدم-9
 الصحيح.

14 c  (55) 17 
(40) 

16 c,e  (25) 6 

الربط بين وجود حياة على الكوكب ووجود -10
 جاذبية على سطحه )ربط الجاذبية فقط باألرض(

6 c  (18) 5  

الربط بين بعد الكوكب عن الشمس ومقدار -11
 قوة جاذبيته

5 c  (19) 6  

 

وجود خصائص أخرى أكبر نسبة من طلبة السنة الرابعة يحملون االعتقاد الخاطئ: أن  4.3يظهر من جدول 

(، للكوكب تؤثر على قوة جذبه لألجسام )قوة مجاله المغناطيسي، كثافة مادته، ضغطه الجوي، سرعة دورانه

 4.3جدولين وعند النظر الى الحيث شّكل الطلبة الحاملين للمفهوم أكثر من أربع أخماس طلبة السنة الرابعة، 

تقارب النسب الدالة على نفس المفهوم من خالل إجابات الطلبة عن األسئلة الموضوعية أو إجابات  نجد 4.4و

من االختبار  )ما تعريفك للجاذبية؟( بينما أظهرت إجابات الطلبة عن القسم األول الطلبة عن األسئلة اإلنشائية.

% منهم يحمل المفهوم البديل العاشر )الربط بين وجود حياة على الكوكب ووجود جاذبية على سطحه 66بأن 

فوا قوة الجاذبية بأنها "قوة جذب األرض لألجسام" أو " القوة فمعظم الطلبة عرَّ  )ربط الجاذبية فقط باألرض((.

 " أو " بدون هذه القوة تنعدم الحياة على األرض".التي تمنع األجسام من أن تطفو وتبقيها على السطح



69 
 

 
  

كما دّلت إجابات الطلبة عن الجزء الموضوعي على أن ثالث أخماس طلبة السنة الرابعة يعتقدون أنه ال بد 

من وجود غالف جوي أو وجود هواء حتى يمتلك الكوكب قوة جذب، وقد أكدت إجابات الطلبة عن الجزء 

. ولم يدرك نفس النسبة من طلبة السنة الرابعة أن قوة 4.4لنسبة كما يبين الجدول االنشائي من األسئلة هذه ا

 4.3جذب الجسم آلخر تساوي بالمقدار وتعاكس باالتجاه قوة جذب اآلخر للجسم األول، كما يظهر بالجدول 

عند الطلبة كان ًا وحمل نسبة قليلة )ربع الطلبة أو أقل( المفاهيم البديلة األخرى، ولعل أقل المفاهيم وجود

المفهوم الخامس )قوة الجذب تعتمد على البعد عن السطح وليس البعد عن المركز(، فحمل المفهوم ما يقارب 

 ُخمس الطلبة فقط.

( فكشف عنه السؤال السادس عشر بالشكل الصحيح تطبيق قانون الجذب العام عدمأما المفهوم التاسع )

نسبة مختلفة من الطلبة، حيث أن متوسط الطالبة الذين لم يتمكنوا والسؤال الثامن عشر، وكشف كل سؤال عن 

: "يوجد األسئلةالطلبة عن الجزء االنشائي من هذه  وأجا معظم %.42.5من تطبيق قانون الجذب العام بلغ 

 .قانون ولكنني ال أذكره"

لى الجزء الموضوعي من ما سبق قامت الباحثة بعمل مقارنة بين إجابات طلبة السنة الرابعة ع إلىباإلضافة 

افترض أنك تقف على سطح القمر وتحمل بيدك تفاحة، إذا قمت بإفالت التفاحة، بأي اتجاه السؤال األول )

والناس يعيشون على سطح القمر بداخل قبة ضخمة جدًا. هذه  2156إنه عام ( والسؤال السادس )ستتحرك؟

ارتداء بدلة رائد الفضاء. افترض أن هناك  إلىلحاجة القباب مملوءة بالهواء ويمكن للناس العيش فيها دون ا

(. بحيث إذا أجاب الطالب عن كال التفاحة؟ أفلت إذايقف داخل القبة وبيده تفاحة، ماذا سيحصل  اً شخص

السؤالين بشكل صحيح نستدل على أنه يحمل المفهوم الصحيح، بينما إذا أعطى إجابة خاطئة بالسؤال األول 

جابة صحيحة بالسؤال السادس )ستسقط التفاحة(، فهو يحمل المفهوم البديل األول )عدم  )ستطفو التفاحة( وا 
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اذبيته )وجود الهواء شرط أساسي لوجود جاذبية على السطح((. وجود غالف جوي للكوكب يعني انعدام ج

ن القمر بأن التفاحة ستطفو ألالسؤال األول  عن واأجاب% من طلبة السنة الرابعة قد 20ووجدت الباحثة أن 

ن " السادس أن التفاحة ستسقط ألن " القبة بها هواء" أو ألليس عليه جاذبية وأجاب نفس الطلبة على السؤال 

 ان هناك حياة داخل القبة اذن هناك جاذبية".بما 

وتم مقارنة إجابات طلبة السنة الرابعة على الجزء الموضوعي من السؤال الثالث )الوزن على كوكب الزهرة( 

والخامس )قوة الجذب على كوكب الزهرة(، وذلك لمعرفة إذا كان الطلبة يختارون نفس البديل في السؤالين، 

ة يدركون أن الوزن رابع% من طلبة السنة ال65يساوي قوة الجذب، فكانت النتيجة أن أي يدركون أن الوزن 

 % يعتقدون أن الوزن وقوة الجاذبية مفهومان مختلفان.35يساوي قوة الجذب، بينما 

للمفهوم نفسه. واعتقد معظم  4.2و 4.1هناك تقارب بين النسب المبينة في الجدولين  في الخالصة نجد أن

)قوة مجاله لألجسام خصائص أخرى للكوكب تؤثر على قوة جذبه  أن هناك (4/5الثانية )طلبة السنة 

أن قوة جذب بينما اعتقد أقل من ُخمس الطلبة  المغناطيسي، كثافة مادته، ضغطه الجوي، سرعة دورانه(.

 الكوكب للجسم يعتمد على بعد الجسم عن سطح الكوكب وليس البعد عن مركزه.

هناك تقارب بين نسبة الطلبة الذين يحملون المفهوم البديل الذي دل علية الجزء بق أن ويظهر من خالل ما س

الموضوعي من االختبار والنسبة الطلبة الذين يحملون ذلك المفهوم ذاته والذي دل عليه إجابات الطلبة على 

خصائص أخرى  هناكأن يعتقدون  الرابعةأكبر نسبة من طلبة السنة الجزء االنشائي. كما يمكن القول ان 

 )قوة مجاله المغناطيسي، كثافة مادته، ضغطه الجوي، سرعة دورانه(.لألجسام للكوكب تؤثر على قوة جذبه 

اعتقدوا قوة جذب الكوكب للجسم يعتمد على بعد الجسم عن سطح لرابعة بينما أقل نسبة من طلبة السنة ا

 الكوكب وليس البعد عن مركزه.
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 ؟الجامعات األربعة معاسنة ثانية في  طلبةسنة رابعة مقارنًة ب طلبةاهيم عند هل هناك تطور في المف 4.4

ابعة وطلبة السنة لتقارن فيه بين نسب طلبة السنة الر  4.5لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بعمل جدول 

الفرق بين نسب  تم إيجاد 4.5بشكل صحيح على أسئلة االختبار. ولغايات تحليل الجدول  أجابواالثانية الذين 

 نشائية(.ة واإل)الموضوعي األسئلةالمرحلتين في كل سؤال من  كلتا
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كل سؤال من  نبشكل صحيح ع أجابواة الثانية والسنة الرابعة الذين نسبة الطلبة من السن :4.5جدول 
 تدل على سؤال التفسير(: Bتدل على سؤال االختيار من متعدد و Aأسئلة االختبار )حيث 

 السؤال

  بشكل صحيح أجابواالطلبة الذين 

 السنة الثانية
 (%عدد الطلبة )النسبة

 السنة الرابعة
 (%عدد الطلبة )النسبة

الفرق في 
النسبة 

()% 
: تعريف لوالقسم األ 
B (22) لجاذبيةقوة االطالب ل  19 16(32)  +10  

 القسم الثاني:
حركة التفاحة على  :1

 سطح القمر.

A (27)  25  (31) 17 +4  

B (25)  22  (31) 15 
 
+6  

: التغيُّر في قوة الجاذبية 2
عند االبتعاد عن سطح 

 األرض.

A (25)  23  (35) 19 +10  

B (26)  19  (37) 15 +11  

: وزن الجسم على كوكب 3
 الزهرة.

A (18)  17  (13) 7 -5  
B (17)  11  (15) 6 -2  

كتلة الجسم على كوكب : 4
 الزهرة.

A (60)  56  (61) 33 +1  
B (88)  49  (80) 28 -8  

: قوة الجاذبية على كوكب 5
 الزهرة

A (17)  16  (19) 10 +2  
B (21)  10  (25) 8 +4  

: حركة تفاحة على سطح 6
 القمر داخل قبة فيها هواء.

A (51)  47  (44) 24 -7  
B (47)  27  (55) 18 +8  

قبة  : حركة قلم في7
بالستيكية على سطح 

 األرض ومفرغة من الهواء

A (33)  31  (43) 23 +10  

B (36)  15  (44) 14 
 
+8  
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 السؤال

  بشكل صحيح أجابواالطلبة الذين 

 السنة الثانية
 (%عدد الطلبة )النسبة

 السنة الرابعة
 (%عدد الطلبة )النسبة

الفرق في 
النسبة 

()% 
     
أماكن : قوة الجاذبية في 8

 مختلفة على سطح األرض.
A (77)  72  (76) 41 +1  
B (56)  32  (65) 26 +9  

     
: مقدار الكتلة األدنى التي 9

 تمتلك مجال جاذبية.
A (72)  67  (80) 43 +8  
B (74)  31  (89) 24 +15  

: تأثير كثافة الكوكب 10
A (40) على قوة جاذبيته.  37  (39) 21 

 
-1  

 : تأثير االرتفاع عن11
 سطح البحر على الوزن.

B (19)  12  (27) 12  
+8  

: أثر المجال 12
المغناطيسي للكوكب على 

 قوة جاذبيته.
A 26 (28)   (26) 14 

 
-2  

: أثر سرعة دوران 13
 الكوكب على قوة جاذبيته.

A (25)  23  (24) 13  
-1  

: تطبيق مباشر لقانون 14
 الجذب العام

A (34)  32  (33) 18 -1  
B (54)  28  (42) 13 -12  

: تطبيق مباشر لقانون 15
 الجذب العام

A (24)  22  (28) 15 +4  
B (43)  19  (41) 12 -2  

     
: تطبيق مباشر لقانون 16

 الجذب العام
A (28)  26  (39) 21 +11  
B (40)  19  (63) 15 +23  
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 السؤال

  بشكل صحيح أجابواالطلبة الذين 

 السنة الثانية
 (%)النسبةعدد الطلبة 

 السنة الرابعة
 (%عدد الطلبة )النسبة

الفرق في 
النسبة 

()% 

 

نشائية. وكما ة فقرة إعشر  َة فقرة موضوعية وستَّ عشر  سبع إلىوثالثين فقرة، مقسمة  يتكون االختبار من ثالثٍ 

 ىحدإ على فيأ ابات الصحيحة كانت اإلج أجابوانسبة طلبة السنة الرابعة الذين  نالحظ 4.3يظهر بالجدول 

، بشكل صحيح ةاألسئلعن تلك  أجابواالذين  الثانيةمن نسبة طلبة السنة  وعشرين فقرة من فقرات االختبار

 اإلجابةفي  نسبة طلبة السنة الرابعةمن على أ  إجابات صحيحة أجابواالذين  نسبة طلبة السنة الثانية وكانت

 . وفيما يلي تفصيل الفرق بين هذه النسب:فقرة ةحدى عشر عن إ

  بشكل صحيح عن نسبة طلبة السنة الثانية بمقدار  أجابوازادت نسبة طلبة السنة الرابعة الذين

  فقرات. 8% في 4-0%

  ا بشكل صحيح عن نسبة طلبة السنة الثانية بمقدار أجابو زادت نسبة طلبة السنة الرابعة الذين

 فقرات. 6% في 8-6%

  بشكل صحيح عن نسبة طلبة السنة الثانية بمقدار  أجابوازادت نسبة طلبة السنة الرابعة الذين

 فقرات. 8% في 23-9%

     
: تطبيق مباشر لقانون 17

 الجذب العام
A (67)  62  (67) 36 0 
B (80)  32  (64) 14 -16  

: تطبيق مباشر لقانون 18
 الجذب العام

A (68)  63  (76) 41 +8  
B (84)  31  (88) 18 +4  
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  سبة طلبة السنة الثانية بمقداربشكل صحيح عن ن أجابواقلت نسبة طلبة السنة الرابعة الذين 

 فقرات. 7% في 5-1%

  بشكل صحيح عن نسبة طلبة السنة الثانية بمقدار  أجابواقلت نسبة طلبة السنة الرابعة الذين 

 فقرات. 4% في 16-7%

في فهمهم  اً ن طلبة السنة الرابعة يظهرون تطور أ إلى، الذي يشير 4.6ويمكن تلخيص هذه النتيجة بالجدول  
 : لموضوع الجاذبية بشكل طفيف عن فهم طلبة السنة الثانية

 : نسبة األسئلة التي أجابت عليها كل مرحلة بشكل صحيح4.6

المجاب عنها بشكل  األسئلةنسبة 
 صحيح )%(

المرحلة الدراسية التي أجابت بنسبة 
 األسئلةأعلى عن هذه 

 السنة الثانية 33

 السنة الرابعة 64

 بين المرحلتين فرقَ  ال 3

 

% من أسئلة 33 ل أفضل من طلبة السنة الرابعة عنبشك أجابواان طلبة السنة الثانية  4.4ويبين الجدول 
عدم  إلى% من طلبة السنة الثانية، باإلضافة 64 طلبة السنة الرابعة بشكل أفضل عناالختبار، بينما أجاب 

 .األسئلة% من 3المرحلتين على  ق بين مستوى اجابات الطلبة من كلتاوجود فر 

أسئلة االختيار من متعدد  أجابوا بشكل صحيح عنالفروق بين نسبة الطلبة الذين  4.1ويبين الرسم البياني 
بشكل صحيح عن  أجابوايبين الفرق في النسبة بين الطلبة الذين ف 4.2المرحلتين، اما الرسم البياني  كلتامن 
 المرحلتين )السنة الرابعة والسنة الثانية(.جزء االنشائي من االختبار من كلتا ال
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 المرحلتين جابوا بشكل صحيح عن أسئلة االختيار من متعدد من كلتا: الفروق بين نسبة الطلبة الذين أ4.1
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80%

حركة : 1
ى التفاحة عل
.سطح القمر

ر التغي  : 2
في قوة 
د الجاذبية عن
االبتعاد عن
سطح 
.األرض

وزن : 3
الجسم على
كوكب 
.الزهرة

كتلة : 4
الجسم على
كوكب 
.الزهرة

قوة : 5
الجاذبية 
على كوكب
الزهرة

حركة : 6
تفاحة على
سطح القمر
داخل قبة 
.فيها هواء

حركة : 7
ة قلم في قب
ة بالستيكي

على سطح 
األرض 

ومفرغة من 
الهواء

قوة : 8
ي الجاذبية ف
أماكن 
ى مختلفة عل
سطح 
.األرض

مقدار : 9
الكتلة 

األدنى التي
تمتلك مجال

.جاذبية

تأثير: 10
كثافة 
الكوكب 
على قوة 
.جاذبيته

أثر : 12
المجال 
ي المغناطيس
للكوكب 
على قوة 
.جاذبيته

أثر : 13
سرعة 
دوران 
الكوكب 
على قوة 
.جاذبيته

ق تطبي: 14
مباشر 
لقانون 

الجذب العام

ق تطبي: 15
مباشر 
لقانون 

الجذب العام

ق تطبي: 16
مباشر 
لقانون 

الجذب العام

ق تطبي: 17
مباشر 
لقانون 

الجذب العام

ق تطبي: 18
مباشر 
لقانون 

الجذب العام

27% 25%

18%

60%

17%

51%

33%

77%

72%

40%

28%
25%

34%

24%
28%

67% 68%

31%
35%

13%

61%

19%

44%

43%

76%
80%

39%

26% 24%

33%
28% 39%

67%
76%

االجابات الصحيحة السئلة االختيار من متعدد

A السنة الثانية A السنة الرابعة
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: الفرق في النسبة بين الطلبة الذين أجابوا بشكل صحيح عن الجزء االنشائي من االختبار من كلتا المرحلتين4.2
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القسم األول حركة : 1
التفاحة على
.سطح القمر

ر في التغي  : 2
قوة الجاذبية
عند االبتعاد
عن سطح 
.األرض

وزن : 3
الجسم على 
كوكب 
.الزهرة

كتلة : 4
الجسم على 
كوكب 
.الزهرة

قوة : 5
الجاذبية على
كوكب الزهرة

حركة : 6
تفاحة على 
سطح القمر 
ها داخل قبة في
.هواء

حركة قلم : 7
في قبة 
بالستيكية
على سطح 
األرض 

ومفرغة من 
الهواء

قوة : 8
الجاذبية في
ة أماكن مختلف
على سطح 
.األرض

مقدار : 9
الكتلة األدنى
التي تمتلك
.مجال جاذبية

تأثير : 11
االرتفاع عن
سطح البحر 
.على الوزن

تطبيق : 14
ن مباشر لقانو
الجذب العام

تطبيق : 15
ن مباشر لقانو
الجذب العام

تطبيق : 16
ن مباشر لقانو
الجذب العام

تطبيق : 17
ن مباشر لقانو
الجذب العام

تطبيق : 18
ن مباشر لقانو
الجذب العام

22%
25% 26%

17%

88%

21%

47%

36%

56%

74%

19%

54%

43%
40%

80%
84%

32% 31%

37%

15%

80%

25%

55%

44%

65%

89%

27%

42%

41%

63% 64%

88%

االجابات الصحيحة لالسئلة االنشائية

السنة الثانية السنة الرابعة



78 
 

 
  

الذين المرحلتين السنة الثانية والسنة الرابعة  من كلتاة الطلب ة( فيظهر من خالله نسب4.7تي )اما الجدول اآل

. والهدف من هذا الجدول هو 4.3و 4.1، وتم تطوير الجدول بناًء على الجدولين يحملون المفاهيم البديلة

مالحظة الفرق في نسبة طلبة السنة الثانية الذين يحملون أحد المفاهيم البديلة حول موضوع الجاذبية ونسبة 

 .نفسه المفهوم عة الذين يحملون ة السنة الرابطلب

 مقارنة بين نسب الطلبة من كلتا المرحلتين الذين يحملون مفاهيم بديلة: 4.7جدول 

 المفهوم البديل
الفرق بين  نسبة الطلبة الذين يحملون المفهوم البديل )%(

 السنة الرابعة السنة الثانية )%( النسب
عدم وجود غالف جوي -1

جاذبيته للكوكب يعني انعدام 
)وجود الهواء شرط أساسي 
لوجود جاذبية على سطح 

 الكوكب(
 
 

71 60 

 

 

 

11 

 

 

عدم فهم العالقة بين -2
المسافة وقوة الجاذبية 
)جانب من قانون نيوتن 

 للجذب العام(.

40 30 10 

وجود خصائص أخرى -3
للكوكب تؤثر على قوة جذبه 

لألجسام )قوة مجاله 
المغناطيسي، كثافة مادته، 
ضغطه الجوي، سرعة 

 دورانه(.

64 66 -2 
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 المفهوم البديل
الفرق بين  نسبة الطلبة الذين يحملون المفهوم البديل )%(

 السنة الرابعة السنة الثانية )%( النسب
تختلف قوة الجذب حسب -4

موقع الجسم على سطح 
الكرة األرضية )قريب من 
خط االستواء، عند 

 األقطاب(

23 24 -1 

الكوكب للجسم  قوة جذب-5
يعتمد على بعد الجسم عن 
سطح الكوكب وليس البعد 

 عن المركز

19 11 8 

ن الكتلة عدم اإلدراك أ-6
 مقدار ثابت في كل مكان

 
 

40 39 1 

االعتقاد ضرورة امتالك -7
من الكتلة  ًا أدنىالجسم حد

 آخر. اً ليجذب جسم
30.5 26.5 4 

عدم إدراك أن قوة جذب -8
بالمقدار  تساوي جسم آلخر 

تعاكس باالتجاه قوة جذب و 
 ل.و خر للجسم األالجسم اآل

65 67  

-2 
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 المفهوم البديل
الفرق بين  نسبة الطلبة الذين يحملون المفهوم البديل )%(

 السنة الرابعة السنة الثانية النسب )%(

عدم تطبيق قانون الجذب -9
 العام بالشكل الصحيح.

52 42.5 9.5 

وجود حياة على الربط بين -10
الكوكب ووجود جاذبية على 
سطحه )ربط الجاذبية فقط 

 باألرض(.

19 15 4 

الربط بين بعد الكوكب عن -11
 الشمس ومقدار قوة جاذبيته.

13 19 -6 

 

في نسب الطلبة الذين يحملون المفاهيم البديلة باختالف المرحلة  اً أن هناك اختالف 4.6نالحظ من الجدول 

الدراسية )سنة ثانية/ سنة رابعة(. فقد زادت نسبة طلبة السنة الثانية الذين يحملون سبعة من المفاهيم المدرجة 

نسب فمتوسط الفرق بين ال اهيم الخمس؛عن نسبة طلبة السنة الرابعة الذين يحملون هذه المف 4.6بالجدول 

 . 10و 9، 7، 6، 5، 2، 1%، وتواجدت هذه الفروق في كل من المفاهيم البديلة: 6.8كان 

على من طلبة السنة الثانية، ( بنسبه أ 11و 8، 4، 3أربعة مفاهيم فقط )حمل طلبة السنة الرابعة في حين 

 أخرى  خصائص ودوجأن المفهوم الثالث ) إلى%.  وتجدر اإلشارة 2.8ن متوسط الفرق بين النسبتين حيث إ

، (دورانه سرعة الجوي، ضغطه مادته، كثافة المغناطيسي، مجاله قوة) لألجسام جذبه قوة على تؤثر للكوكب

% من طلبة السنة الرابعة 50% من طلبة السنة الرابعة، كما أن 87% من طلبة السنة الثانية و82حمله 

% من طلبة السنة الثانية حمل المفهوم األخير)عالقة 41ربط بين كثافة مادة الكوكب وقوة جذبه في حين 

أن قوة جذب الكوكب يحددها قوة % من طلبة السنة الرابعة ب59اعتقاد  إلىالكثافة بقوة الجذب(، باإلضافة 
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ت نسب الطلبة الذين و ا% تبنى هذا االعتقاد من طلبة السنة الثانية، وقد تس65مجاله المغناطيسي بينما 

(. كما بينت إجابات الطلبة عن الجزء %67المرحلتين) وران الكوكب وقوة الجاذبية من كلتايربطون بين د

% من طلبة السنة الرابعة 71% من طلبة السنة الثانية و75ن نشائي من السؤالين الخامس والثالث بأاإل

أن مقارنة إجابات الطلبة على  إلىوتجدر اإلشارة  يربطون بين خاصية الضغط للكوكب ومقدار قوة جذبه.

% من طلبة السنة الرابعة يحملون المفهوم 93ل أظهر أن و الجزء الموضوعي من السؤال السادس والسؤال األ

المرحلتين، اال أن هناك  كلتا% من طلبة السنة الثانية يحملونه. وبالرغم من ارتفاع نسب 83 ل، في حينو األ

 فروقات في هذه النسب تدل على عدم تطور فهم موضوع الجاذبية عند طلبة السنة الرابعة.

اك ي قوة الجذب، وجدت الباحثة هناو ن الوزن يسالمرحلتين حقيقة أ وعند مقارنة إدراك الطلبة من كلتا
 %.65الحاملين للمفهوم الصحيح وقد بلغت النسبة في كل مرحلة  طلبةفي نسب ال اً تساوي

 المرحلتين: الذين يحملون مفاهيم بديلة في كلتاالفروق بين نسب الطلبة  4.3ويبين الرسم البياني 
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 البديلة التي يحملونهاالفرق بين نسب طلبة المرحلتين من خالل المفاهيم : 4.3الرسم البياني 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

عدم وجود -1
غالف جوي 
للكوكب يعني 
انعدام جاذبيته 

عدم فهم العالقة-2
ة بين المسافة وقو

ن جانب م)الجاذبية 
قانون نيوتن 
(.للجذب العام

وجود خصائص -3
أخرى للكوكب 
تؤثر على قوة 
.جذبه لألجسام

تختلف قوة -4
الجذب حسب موقع
الجسم على سطح 
الكرة األرضية 

قوة جذب -5
الكوكب للجسم 
يعتمد على بعد 
الجسم عن سطح 
الكوكب وليس 
البعد عن المركز

عدم االدراك ان -6
ت الكتلة مقدار ثاب
في كل مكان

االعتقاد -7
ضرورة امتالك 
الجسم حد أدني من

سم الكتلة ليجذب ج
.آخر

عدم إدراك أن -8
قوة جذب جسم 
آلخر تساوي 
بالمقدار وتعاكس
باالتجاه قوة جذب
الجسم االخر 
.للجسم األول

عدم تطبيق -9
قانون الجذب العام
.بالشكل الصحيح

الربط بين -10
وجود حياة على 
الكوكب ووجود 
ه جاذبية على سطح

قط ربط الجاذبية ف)
(.باألرض

عد الربط بين ب-11
الكوكب عن 

الشمس ومقدار قوة
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نسب الطلبة الذين يحملون مفاهيم بديلة 

السنة الثانية السنة الرابعة
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جابها ب عالمة على مجمل اإلجابات التي أبحيث استحق كل طالكافة كما قامت الباحثة بتصحيح االختبارات 

 12.24ي و ا، وكان معدَّل طلبة السنة الثانية على االمتحان يس38ار، وكانت العالمة الكلية من في االختب

(. 7.61)انحراف معياري= 13.44ي و ابينما كان معدَّل طلبة السنة الرابعة يس(، 7.03)انحراف معياري=

( أن الفرق بين المعدالت لم يكن ذي داللة Independent Sample T-Testوتبين من اجراء اختبار "ت" )

 .P=0.33 ،t(145) =0.97إحصائية، حيث كانت 

 ملخص الفصل 4:5

المفاهيم البديلة التي يحملها طلبة أهم النتائج التي توصلت اليها حول  الحالي استعرضت الباحثة خالل الفصل

حيث كانت  دوائر الفيزياء من السنة الرابعة والسنة الثانية في الجامعات الفلسطينية حول موضوع الجاذبية،

 النتائج على النحو التالي: 

 يحمل طلبة الجامعات الفلسطينية احدى عشر مفهوم حول الجاذبية. -1

 اختالف في نسبة الطلبة الحاملين لكل مفهوم. يوجد -2

لم ف المرحلتين لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث، طلبةهذه المفاهيم بين الحديث عن الفرق بين  إلىباإلضافة 

الثانية السنتين تجد الباحثة فروق ذات داللة إحصائية تدل على تطور هذه المفاهيم البديلة في كال المستويين )

 سيتم في الفصل الخامس تفسير هذه النتائج وبعض التوصيات المتعلقة بها.  و  والرابعة(

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الخامس
 

 

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 التوصياتالفصل الخامس: مناقشة النتائج و 

 المقدمة 5:1

تشخيص المفاهيم البديلة التي يحملها طلبة تخصص الفيزياء في الجامعات الفلسطينية  إلىهدفت الدراسة الحالية 

الكشف عن التطور الحاصل في هذه المفاهيم عند طلبة السنة الرابعة  إلى باإلضافةحول موضوع الجاذبية، 

 .مقارنة بها عند طلبة السنة الثانية

السابق )الفصل الرابع( سيتم في الفصل الحالي مناقشة  وفي ضوء النتائج التي تحدثت عنها الباحثة في الفصل

نفس الموضوع. كما سيتضمن الفصل توصيات  لتاو تنهذه النتائج وربطها مع اهم نتائج الدراسات السابقة التي 

، وسيتم مستقبليةترى الباحثة انها قد تكون مفيدة في دراسات توصيات لباحثين اخرين  إلىللجامعات باإلضافة 

 نقاش النتائج ضمن محورين رئيسيين: 

 : المفاهيم البديلة التي يحملها طلبة دوائر الفيزياء في الجامعات الفلسطينية.لوالمحور األ 

: التطور الحاصل في المفاهيم البديلة التي يحملها طلبة السنة الرابعة مقارنة مع تلك التي المحور الثاني

 يحملها طلبة السنة الثانية.

 :لمفاهيم البديلة التي يحملها طلبة دوائر الفيزياء في الجامعات الفلسطينيةا 5:2

بفهمه لمفاهيم فيزيائية أخرى، مثل ضغط  يرتبط فهم الطالب لموضوع الجاذبيةيرى ويليامسون وويلوغبي أن 

فهم الطالب  المغناطيسية. ولهذا السبب فإن مفهوم الجاذبية يخدمجود غالف جوي، علم الحركة، الهواء، و 

للعديد من مفاهيم الفيزياء العامة، الجاذبية مفهوم سمع فيه الجميع ويتعامل معه االفراد في حياتهم اليومية، 

لذلك فهو نقطة بداية ممتازة لدراسة واعادة بناء البنية الذهنية للطالب، فمعرفة المفاهيم البديلة التي يحملها 
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 ,Williamson& Willoughbyعادة بناء بينيته الذهنية )لى في مساعدته على ا أو الطالب هي خطوة 

2012) 

االنشائية، واظهرت نتائج االختبار  األسئلةالموضوعية و  األسئلةواستخدمت الدراسة الحالية اختبار يدمج بين 

لسنة المرحلتين )السنة الثانية، ا كلتاوجود عدد من المفاهيم البديلة التي يحملها طلبة الجامعات الفلسطينية في 

 تصنيف هذه المفاهيم في بابين رئيسين:الرابعة(، ويمكن 

سواء  تتأثر بعوامل مختلفة، قوة الجذب بعوامل مختلفة، )اعتقاد الطلبة أنقوة الجاذبية  ربط الطلبة -1

 .(في سياق الفضاء الخارجي أو يةاألرضالكرة كانت هذه القوة في سياق 

 مجموعة من المفاهيم البديلة التي يحملها الطلبة بقانون الجذب العام. ربط -2

ربط الطلبة قوة الجاذبية بعوامل مختلفة، )اعتقاد الطلبة أن قوة الجذب تتأثر بعوامل مختلفة، سواء  5:2:1

 في سياق الفضاء الخارجي(. أوكانت هذه القوة في سياق الكرة األرضية 

ربطوا قوة طلبة المرحلة الجامعية من عالية )ما يقارب ثالثة أرباع الطلبة( بأن نسبة بينت الدراسة الحالية فقد 

الجاذبية بالكرة االرضية فقط، االمر الذي توصلت اليه كذلك ثالث دراسات ُأجريت على طلبة المدارس 

(Ameh, 1987; Sneider & Poulos, 1983; Vosniadou, 1990 وثالث دراسات أخرى على طلبة )

حيث أشارت هذه الدراسات  (.Dostal, 2005; Sharma, et al., 2004; Watkins, 2014جامعيين )

التي تسبح  األجسام خاصة بها ال تنطبق علىفيزيائية اعتقاد الطلبة بأن الكرة االرضية تخضع لقوانين  إلى

أن األرض هي مركز  عتقادهمال عند الطلبة هذا المفهومورجحت فوسينيادو سبب وجود ، بالفضاء الخارجي

 (.Vosniadou, 1990الكون )
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الهواء  وجود اعتقادهم بأن وذلك بسبب الكوكب على كما ربط طلبة الدراسة الحالية وجود الجاذبية بوجود الحياة

والغالف الجوي شرطان اساسيان ليمتلك الكوكب قوة جذب، وقد حمل المفهوم البديل ذاته طلبة المدارس كما 

 ,Ameh, 1987; Berg & Brouwer, 1991; Noce, et al., 1988;  Ruggiero )بينت الدراسات )

1985; Sneider & Poulos, 1983; Vosniadou, 1990; Watts & Zylbersztajn, 1981 ،)

 ,Dostal, 2005; Feeleyواتفقت هذه النتيجة مع ما وجدته دراسات أخرى أجريت على الطلبة الجامعيين )

2007; Graham & Berry, 1993; Watkins,2014  .) ففي كل من الدراسات المذكورة أعاله ُسئ َل

الطلبة عن سلوك جسم إذا ترك ليسقط على سطح القمر، وأجاب معظم الطلبة بأن الجسم سيطفو ولن يسقط 

 وجود الهواء يعدم جاذبية ذلك الجسم الفضائي. أوالعتقادهم بان عدم وجود غالف جوي 

الطلبة المشاركين في الدراسة الحالية بأن قوة جذب األرض لألجسام تعتمد على موقع  (2/5) خمساكما اعتقد 

، وهي نسبة منخفضة نسبيًا. كما لم يدرك الجسم على سطح األرض )قريب من خط االستواء، عند األقطاب(

كز األرض. أن قوة جذب األرض للجسم تعتمد على المسافة بين الجسم وبين مر  نسبة منخفضة أيضاً من الطلبة

)عالقة قوة الجاذبية بموقع  هذين المفهومين إلىولم تجد الباحثة خالل مراجعتها لألدبيات أي دراسة توصلت 

 الجسم على سطح الكرة األرضية، وعالقة قوة الجذب ببعد الجسم عن مركز األرض وليس البعد عن سطحها(

 عند طلبة الجامعات. أوة المدارس عند طلب

وران، الضغط، )القوة المغناطيسية، الد اخرى الربط بين قوة جذب الكوكب وخصائص يل الثالث )أما المفهوم البد

(، فقد وجدت الدراسة الحالية ان نسبة كبيرة من طلبة المرحلتين يحملونه، فهم يعتقدون مثال كثافة مادة الكوكب(

يجة مع نتيجة دراسة سنايدر وبولس انه كلما زادة مغناطيسية الكوكب تزداد قوة جاذبيته. وقد اتفقت هذه النت

(Sneider & Poulos, 1983 التي أجريت على طلبة المدارس، وكذلك دراسات أخرى أجريت على طلبة )
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 Asghar & Librakin, 2010; Dostal, 2005;  Graham & Berry, 1993; Piburnالجامعات )

et al., 1988  ;  Watkins, 2014;  Williamson & Willoughby, 2012 .) 

كما حمل طلبة الدراسة الحالية مفهوما بديال باعتقادهم أن بعد الكوكب عن الشمس يحدد مقدار قوة جاذبيته، 

 ;Dostal, 2005وقد أكدت عدد من الدراسات السابقة على وجود هذا المفهوم عند الطلبة الجامعيين )

Piburn, et al., 1988; Watkins, 2014;  Williamson & Willoughby, 2012 وقد يعود ذلك .)

 .5.1عرض صور في الكتب المدرسية تظهر فيها الشمس بأنها مركز الكون، كما يظهر بالصورة  إلى

 : النظام الشمسي كما يظهر في كتب العلوم المدرسية5.1

 
ومن ناحية أخرى ربط طلبة الدراسة الحالية بين قوة جذب جسم ما لجسم آخر وبين مقدار كتلته، حيث اعتقد 

األخرى، وهو ما جاء بدراسة فيلي  األجسامالطلبة أن هناك حد أدنى للكتلة التي تمكن الجسم من جذب 

(Feeley, 2007فاعتقد الطلبة بان هناك قيمة معينة للكتلة التي تظهر ع ،) ندها قوة الجذب واسمها عتبة

الكتلة. وحمل نفس المفهوم البديل الطلبة المشاركين في دراسة الباحثين ويليامسون وويلغوبي 

(Williamson& Willoughby, 2012.)  كون قوة الجذب المتبادلة بين  إلىومن المرجح أن ذلك يعود

الكتل الصغيرة غير مرئية وغير ظاهرة، فهي قوى صغيرة جدا ال يمكن مالحظة تأثيرها، ولعل أثرها الضئيل 
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كان  إذاولم يكن باإلمكان في الدراسة الحالية معرفة فيما  االعتقاد بأنها غير موجودة. إلىة هو ما يدفع الطلب

 صغيرة جدًا بحيث يمكن اهمالها.  أوة لكتلة دون العتبة هي صفرًا الطلبة يعتقدون أن قيمة القو 

 مجموعة من المفاهيم البديلة التي يحملها الطلبة بقانون الجذب العام. ربط 5:2:2

ان هناك مشكلة عند طلبة المرحلتين )السنة الثانية والسنة الرابعة( في تطبيق قانون الجذب  إلىاشارت النتائج 

التي تطلب تطبيق مباشر  األسئلةعلى  اإلجابةجزئي. فلم يتمكن نسبة من الطلبة من  أوالعام بشكل كلي 

𝐹) لقانون الجذب العام = 𝐺
𝑚1 𝑚2

𝑟2
(، وقد تشابهت هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة ويليامسون وويلغوبي 

(. وفي Williamson& Willoughby, 2012لى )و التي اجرياها على طلبة علم الفضاء في سنتهم األ

مشابه، أظهرت الدراسة الحالية عدم إدراك الطلبة بأن قوى الجذب المتبادلة بين أي كتلتين هي قوى  سياق

 عدم فهم قانون نيوتن الثالث. إلىة بالمقدار ومتعاكسة باالتجاه، وهذه يشير تساويم

جانب من قانون الجذب العام(. كما أظهر نسبة من الطلبة عدم فهمهم للعالقة بين المسافة وقوة الجذب )وهو 

فقد كانت إجابات بعض الطلبة بأن " ال عالقة بين المسافة وقوة الجذب" وفي أحيان أخرى كان يدرك بأنها 

عالقة عكسية ولكن مع المسافة نفسها وليس مع مربع المسافة. وأكدت هذه النتيجة مجموعة من الدراسات التي 

 ;Gunstone& White, 1980; Gunstone & White, 1981ية )تم اجراؤها على طلبة المرحلة الجامع

Williamson & Willoughby, 2012.) 

وعكسيًا مع مربع المسافة  األجسامال يدرك الطلبة بأن قوة جذب جسم لجسم اخر تتناسب طرديا مع كتل تلك 

تكمن بأن تعلٌّم الطلبة بينهما، وبأنه ال يوجد أي عوامل أخرى تؤثر على قوة الجذب. لعل المشكلة األساسية 

لى من دراستهم في كلية و السنة األ إلىلقانون الجذب العام في السنة األخيرة من دراستهم بالمدارس باإلضافة 

العلوم، ويحرص الطالب على حفظ القانون من أجل تطبيقه في االختبار واجتياز المساق بنجاح، من ثم يصبح 
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الفصل السابق حيث أظهرت ان طلبة السنة الثانية تمكنوا ذكر قانون . ويؤكد ذلك النتائج المعروضة بمهمالً 

ة، حيث أجاب معظم طلبة السنة الرابعة بجملة "ال أذكر رابعالجذب العام بشكل أفضل من طلبة السنة ال

أساليب التقييم المستخدمة في الجامعات تقتصر على االختبارات التي تقيس مخزون المعلومات القانون". كما أن 

 طالب أكثر من اهتمامها بفحص فهم الطالب للمفهوم.لدى ال

وكانت نسبة طلبة السنة الرابعة ونسبة طلبة السنة الثانية متقاربة جدا في عدم ادراكهم بأن الكتلة مقدار ثابت 

 &Williamsonجد هذه المفهوم أيضا عند طلبة علم الفضاء في دراسة ويليامسون وويلغوبي )في كل مكان، ووُ 

Willoughby, 2012). 

حد كبير مع تلك  إلىنجد ان المفاهيم البديلة التي تم الكشف عنها في الدراسة الحالية تتطابق  وفي الخالصة

لت الموضوع ذاته وعلى عينات من فئات عمرية مختلفة. كما و االمفاهيم التي توصلت اليها الدراسات التي تن

 كشفت الدراسة عن مفهومين بديلين لم يظهرا في الدراسات السابقة التي راجعتها الدراسة، وهما: 

 قوة الجذب حسب موقع الجسم على سطح الكرة األرضية )قريب من خط االستواء، عند  تختلف

 .األقطاب(

 جذب الكوكب للجسم يعتمد على بعد الجسم عن سطح الكوكب وليس البعد عن المركز قوة. 

التطور الحاصل في المفاهيم البديلة التي يحملها طلبة السنة الرابعة مقارنة مع تلك  5:3

 .التي يحملها طلبة السنة الثانية

ا على أسئلة االختبار بشكل أجابو قامت الباحثة بالفصل الرابع بعمل مقارنة بين نسبة طلبة السنة الثانية الذين 

كما قارنت الباحثة بين   .4.5ا بشكل صحيح كما يظهر بالجدول أجابو صحيح ونسبة طلبة السنة الرابعة الذين 

لتجد أن هناك في معظم األحيان  كما بالجدول لون المفهوم ذاتهالمرحلتين الذين يحم كلتانسب الطلبة من 
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انخفاض في نسبة طلبة السنة الرابعة العاملين للمفهوم البديل عن نسبة طلبة السنة الثانية لذلك المفهوم. وبالرغم 

من وجود اختالف ملحوظ في النسب لبعض المفاهيم البديلة اال أنه ما زال طلبة السنة الرابعة يحملون ذلك 

بديل وبنسبة مرتفعة أحيانا، فلم تجد الباحثة ان هناك أي مفهوم حمله طلبة السنة الثانية ولم يحمله المفهوم ال

 Independentت طلبة السنة الرابعة. وكخطوة أخيرة إلجابة السؤال الثالث قامت الباحثة بعمل اختبار 

Sample T-Testيم السنة الرابعة والسنة ، وكانت النتيجة بأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية مفاه

الثانية. وقد تعارضت النتيجة األخيرة من ناحية مع ما أجمعت عليه عدت دراسات سابقة أجريت على طلبة 

مدارس من مراحل صفية مختلفة )ابتدائية، متوسطة، ثانوية(، وذلك أن مفاهيم الطالب تتطور كلما تقدم بالسن 

 ,Mali & Howe, 1979; Maloney) أكثركتسب معرفة علمية ويحمل المفاهيم البديلة بنسبة اقل كلما ا

1984; Nussbaum, 1979; Sneider & Poulos, 1983; Stead & Osborne, 1981) 

 ,Nussbaumم )و اكما وجد أسغار ولبراكن عندما استخدما االختبار الذي كشفت من خالله الباحثة نسب

1976; Nussbaum, 1979 طلبة المرحلة االبتدائية، وأعادا تطبيقه على طلبة ( عن المفاهيم البديلة عند

(، ووجدا بدراستهما أن هناك تطور في المفاهيم عند طلبة الجامعة Asghar & Librakin, 2010جامعيين )

مقارنًة مع المرحلة االبتدائية، اال أن الطالب الجامعي ما زال يحمل تلك المفاهيم التي يحملها الطلبة األصغر 

مثل اعتقادهم بأن الجاذبية تعتمد على المغناطيسية والدوران والضغط  المفاهيم أصبحت أكثر تعقيداً هذه و سنًا، 

ولعل السبب وراء هذه النتيجة هو أن المفهوم  ، وبهذا اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة أسغار ولبراكن.الجوي 

فاهيمه التي كونها من خالل حياته الطالب يتمسك بمل فو طالب، وكما جاء بالفصل األالبديل متأصل عند ال

 (Bodner, 2001خالل التفاعل االجتماعي مع البيئة المحيطة واألفراد ) اليومية وخبرته المكتسبة بالحياة،

وقد يعود  (.Hashweh, 1986)االبستمولوجي منطقه  إلىويصعب تغيير هذه المفاهيم، فهو يجدها األقرب 
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طرق التدريس البديلة واستخدام اللغة اليومية التي تتعارض مع اللغة العلمية  إلىثبات هذه المفاهيم البديلة 

 .(Hashweh, 1986; Campanario, 2002الصحيحة )

ان هذه الدراسة أتاحت الفرصة للكشف عن المفاهيم البديلة حول موضوع  إلىلفصل تجدر اإلشارة اوفي نهاية 

فحص التطور الحاصل في هذه  إلىعات الفلسطينية، باإلضافة الجاذبية التي يحملها طلبة الفيزياء في الجام

واتصفت هذه المفاهيم بكونها مترابطة  المفاهيم عند طلبة السنة الرابعة مقارنًة بها عند طلبة السنة الثانية.

ظهر في أكثر من مفهوم بديل واحد  ومتشابكة فيما بينها، فربط الطالب من جهة الجاذبية بخصائص مختلفة

وجود غالف جوي، وجود ومن هذه الخصائص: المغناطيسية، الدوران، الضغط الجوي، البعد عن الشمس، 

الجاذبية  أوومن جهة أخرى ظهر أن الطلبة ال يدركون الرابط بين الجاذبية والمسافة هواء، ووجود الحياة. 

. ولتعديل هذه المفاهيم البديلة عند الطلبة ال بد من تعديل ذب العامالكتلة وهو يدل على عدم فهمهم لقانون الج

لو أن الباحثة شملت مدرسي الفيزياء  المفيدوكان من  شامل يشمل هذه الشبكة من المفاهيم البديلة المترابطة.

ذين كانوا دارس الفلسطينية في عينة الدراسة، فقد يكون أساس المفاهيم البديلة عند طلبة الجامعات الفي الم

ودلت البيانات التي جمعتها الباحثة على نتائج اتفقت بشكل  فيما قبل طلبة مدارس هو معلم الفيزياء نفسه.

ولو ارادت الباحثة ادخال تغيير على أداة الدراسة  السابقة التي بحثت بنفس الموضوع. كبير مع نتائج الدراسات

عمل مقابالت مع الطلبة الذين  إلىثر دقة، باإلضافة ال عطاء نتائج أك Tier Test-3الستخدمت بدراستها 

تطبيق االختبار في اختالف الوقت المتاح لكل شعبة تم  أثناءشملتهم عينة الدراسة. وواجهت الباحثة مشكلة 

تطبيق االختبار عليها، ولعل االمر كان أفضل لو تمكنت من تجميع طلبة السنة الثانية والسنة الرابعة من نفس 

 .في مكان وزمان واحد لتطبيق االختبار عليهم، منحهم ساعة كاملة لالختبارالجامعة 
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 التوصيات 5:4

على النتائج التي توصلت اليها الدراسة، والتي أظهرت وجود عدد من المفاهيم البديلة حول موضوع  بناءً 

الجاذبية عند طلبة الجامعات الفلسطيني، خرجت الباحثة بعدد من التوصيات التي قد تكون مفيد للهيئة التدريسية 

 ية من جهة أخرى.في دوائر الفيزياء في الجامعات الفلسطينية من جهة ولدراسات مستقبل

 توصيات للهيئة التدريسية في دوائر الفيزياء في الجامعات الفلسطينية: 5:4:1

دخل الهيئة التدريسية في دوائر الفيزياء أساليب تدريس حديثة تعالج هذه المفاهيم، وعدم االكتفاء أن تُ  -1

( في The rubber sheet Analogyلتقليدية، مثل استراتيجية الغطاء المطاطي )بطرق التدريس ا

(.  ,2014Watkins) تعليم الجاذبية الذي استخدمته الباحثة وتكنز في دراستها على طلبة الجامعات

 على سطح القمر. األجساممن خالل عرض فيديوهات تظهر سقوط  أو

أن تستخدم الهيئة التدريسية في دوائر الفيزياء اساليب تقييم جديدة تقيس فهم الطالب لموضوع الجاذبية  -2

 وال تكتفي بقياس تحصيله وحفظه للمادة.

 توصيات لدراسات مستقبلية: 5:4:2

على الطلبة،  تطبيق الدراسة على معلمي الفيزياء في المدارس الفلسطينية، فهم الشريحة األكثر تأثيراً  -1

فطلبة الجامعات الحاملين للمفاهيم البديلة كانوا فيما سبق طلبة مدارس، وقد يكون المعلم هو مصدر 

 ذه المفاهيم.ه

 عمل دراسات جديد تبحث في طرق تعديل هذه المفاهيم البديلة عند طلبة الجامعات. -2

ن هذه المفاهيم عند طلبة الجامعات، هل هي المدارس أم مساقات الجامعة  -3 البحث حول مصادر تكوُّ

 .في الجامعات( أو)سواء في المدارس  أم أسلوب التدريس
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دراسة تقارن بين نسبة وجود هذه المفاهيم عند طلبة الجامعات المختلفة، والبحث في سبب  اجراء -4

 االختالف.

إذا رغب أحد الباحثين بعمل نفس الدراسة والكشف  Tier Test-3استخدام اختبار ثالثي الدرجات  -5

لنوع من االختبارات ة حول موضوع الجاذبية عند الطلبة، نظراً الى أن هذا اعن المفاهيم البديلمرة أخرى 

 يظهر في الفصل الثاني(. )كمايظهر نتائج أكثر دقة 
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