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  *عبداهللا بن مخيس أمبوسعيدي.د
  **روة بنت حممد اهلنائيــم. أ

א
ت البديلة للمفهومات  الفلكية لدى طلبة كليـة         دف هذه الدراسة إىل الكشف عن التصورا      

طالباً وطالبـة يف    ) ٦٣(ختصص العلوم جبامعة السلطان قابوس، وتكونت عينة الدراسة من          / التربية
أي مـا  )  م٢٠٠٧/ ٢٠٠٦(ختصص العلوم بكلية التربية جبامعة السلطان قابوس للعام الدراسـي     

  . من جمتمع الدراسة) ٪٥٥, ٣(نسبته 
هداف هذه الدراسة واإلجابة عن سؤاهلا، مت إعداد اختبار للمفهومات  الفلكية، وقد             ولتحقيق أ 

:  موزعة على ستة جماالت أساسـية هـي        اتعشر فقر ) ١٠( االختبار يف صورته النهائية من       تكون
أوجه القمر، واخلسوف والكسوف، وفصول السنة، واملد واجلزر، ومنظومـة الـشمس واألرض             

مثانيـة  ) ١٨(ومت التحقق من صدق االختبار بعرضه علـى         . وعة الشمسية والقمر، وكواكب ام  
عشر حمكما، ومت حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة ألفا لكرونباخ  لالتساق الداخلي حيـث               

  .مما يعد صاحلاً هلذه الدراسة.) ,٧١( بلغت قيمة معامل ألفا 
  :وقد أشارت أهم نتائج الدراسة إىل اآليت

ديد من الطلبة املعلمني على تقدمي التفسري العلمي الصحيح للعديد من الظـواهر             عدم قدرة الع  
من الطلبة املعلمني حددوا أن جاذبية القمر هي السبب األساسي          ) ٪٨٣(الفلكية؛ فبالرغم من  أن      

 .  فقط منهم متكن من تفسري ذلك علميا) ٪٢٥(يف حدوث املد واجلزر، إال أن 
 رمسها الطلبة املعلمون لشكل منظومة الشمس واألرض والقمر،         كما ظهرت مخسة مناذج بديلة    

وهذا قد يفسر سبب القصور يف فهم العديد من الظواهر الفلكية كأوجـه القمـر، واخلـسوف                 
  .والكسوف وغريها

واقترحت الدراسة رفع مستوى فهم الطلبة معلمي العلوم للمفهومات  الفلكية من خالل طرح              
لوم الفضاء والفلك، كما اقترحت الدراسة إجراء مزيد من الدراسـات           مقررات إجبارية يف جمال ع    

حول موضوع التصورات البديلة يف الفلك عند الطلبة، واملعلمني، ورفع مستوى املعرفة الفلكيـة              
  .لدى معلمي العلوم أثناء اخلدمة من خالل عقد الدورات واملشاغل

  .سلطنة عمان ، جامعة السلطان قابوس،كلية التربية*
  .، سلطنة عمانوزارة التربية والتعليم**
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א −١ :א
منذ بزوغ فجر اإلسالم عين املسلمون بعلم الفلك ، وازداد اهتمامهم به؛ نظراً الرتباط العبـادات                
من صالة ، وصوم، وحج وغريها بأوقات حمددة، واعتمد املسلمون على التقومي اهلجري القائم علـى                

 هو الَِّذي جعلَ الشمس ِضياًء والْقَمر نوراً وقَدره منـاِزلَ           :" اهللا تعاىل القائل   رؤية اهلالل امتثاالً ألمر   
يـونس،  (،"ِلتعلَموا عدد السِنني والِْحساب ما خلَق اللَّه ذَِلك ِإالَّ ِبالْحق يفَصلُ اآلياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ             

اإلسالم صاليت اخلسوف والكسوف عند حدوث هذه الظواهر، وقـد أبـدع            ، كما شرع     ) ٥اآلية  
العلماء املسلمون يف دراسة هذا العلم ، و انشؤوا أول مرصد فلكي يف عهد اخلليفة العباسي املـأمون،                  
كما اخترعوا العديد من اآلالت الفلكية كاإلسطرالب وغريها اليت أسهمت يف تطور هذا العلم، فقـد                

  .    حميط األرض، وضبطوا حركة الشمس، وتداخل أفالكهامتكنوا من قياس
ومع التقدم العلمي، والتكنولوجي بدأ اإلنسان بتطوير أدوات دراسـة علـم الفلـك فـاخترع                
التليسكوبات العمالقة اليت متكنه من مالحظة الكثري من األجرام  وتتبعها، كمـا اختـرع الـصواريخ              

فضاء لتعرف مكونات أجرامه عن قرب وأخـذ عينـات مـن            واملركبات الفضائية اليت أطلقها إىل ال     
وقد تسابقت الدول الكربى يف     . مكونات تلك األجرام لعله جيد كوكباً آخر مناسباً لعيشه غري األرض          

إرسال مركباا الفضائية خارج األرض،  ونتيجة لتقدم العلوم عامة وعلم الفلك خاصة تطور بتدريس               
ففي سلطنة عمان مـثال أولـت وزارة التربيـة          . الدراسية املختلفة موضوعات علم الفلك يف املراحل      

والتعليم اهتماما بالفلك من خالل تضمني موضوعات الفلك يف مناهج العلوم؛ فقد مت إضافة وحـدة                
خاصة بالفلك يف كتب الصفني اخلامس والتاسع األساسي، هذا على مستوى التعليم العام أمـا علـى                 

مل فإن تدريس الفلك حظي باهتمام ال بأس به، وان          ) معة السلطان قابوس  جا(مستوى التعليم اجلامعي    
، من خالل قيام كلية العلوم بوضع خطة لتدريس مقررات اختياريـة يف علـم                املطلوب كن بالطموح ي

الفلك باللغة العربية لطلبة التخصصات اإلنسانية، فضالً عن املقررات احلالية اليت تدرس باللغة اإلجنليزية              
  . الكليات العلميةلطلبة

إن من صفات الفرد املثقف علمياً هو الفهم العلمي الصحيح للمفهومات  العلمية املختلفة حبيـث                
وإذا مل يستطع ذلك ظهر عنده ما يعـرف  . تساعده يف صنع قراراته اليومية، وتدبري أمور حياته املختلفة 

وقـد عرفهـا زيربـل      . تصورات البديلة ومات اخلطأ أو الفهم البديل أو األطر البديلة أو ال         ــباملفه
)Zirbel,2004( اأفكار، ومعتقدات الطلبة عن املفهومات والظواهر العلمية اليت ال تتفق مع الفهم        "  بأ

  .احلايل للعلوم الطبيعية
ويذكر لنا األدب التربوي أن هناك عدة مصادر لتكوين التصورات البديلة لـدى الطلبـة منـها                 

  ):٢٠٠٥اخلطايبة، (
  .اقضات احلاصلة نتيجة استخدام الطلبة للحدس يف تفسري الظاهرة العلمية اليت يدرسواالتن -
  .التناقضات بني املالحظات اليومية حول األشياء وبني املفهومات العلمية -



  ٢٠١١ –الرابع العدد -المجلد التاسع ...... ……........  ..........مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 ٣٧

  .التناقضات احلاصلة بني اللغة العامية لدى الطلبة وبني اللغة العلمية لدى املعلمني -
  . املفهوم عند الطلبة ولدى العلماءالتناقضات احلاصلة بني طبيعة -
  .وسائل اإلعالم املختلفة املقروء واملسموع منها -
  .الكتب املدرسية والرسوم اإليضاحية فيها -

مصادر تكون التصورات البديلة فيه  )Comins, 1993(أما يف جمال علم الفلك فقد عدد كومينس 
 والفهـم النـاقص للتفـسريات العلميـة،         وقسمها إىل عوامل داخلية تتمثل يف االستنتاجات الناقصة،       

والتعريفات اخلاطئة للمفهومات، والتسرع يف التعميم، واختيار الطلبة ألسهل التفـسريات، وعوامـل             
خارجية تتمثل يف مصادر اإلعالم، والكتب، واآلباء، واملعلمني، والرسوم، واالعتقـادات الـسائدة يف              

مات الناقصة، واملشاهدات الناقصة، أو غري احلقيقيـة؛         خارجية كاملعلو  \جمتمع الفرد، وعوامل داخلية   
مما يؤثر يف مشاهداته ومالحظاته يف      ) عامل داخلي (حيث يعتقد الفرد بشئ ما خيص مفهوماً معيناً مثال          
 .وبالتايل يتكون فهم بديل) عامل خارجي(ذلك املفهوم فتبدو املشاهدات ناقصة أو غري حقيقية 

تباطاً وثيقاً بالفكر أو الفلسفة البنائية حيث ترى البنائية أن الفرد يـبين             وترتبط التصورات البديلة ار   
املعلومات واملعارف العلمية اجلديدة بناء على معارفه ومعلوماته السابقة، وبالتايل فإن التعلم ال حيـدث               

عادتـه  بإإال عندما يكون هناك تغيري يف أفكار الطلبة السابقة سواء أكان بإضافة معلومات جديـدة أم                 
أن البنائية ترى أن املفهومات البديلة متثل عوامـل         )  ٢٠٠٢( و يذكر زيتون    . تنظيم ما يعرفونه بالفعل   

  .مقاومة للتعليم، ومعيقة الكتساب املفهومات الصحيحة القائمة عليها
أن تدريس العلوم قد    ) ٢٠٠١عبد السالم،   (املذكور يف )  ١٩٩٤(كما يشري عطيفة، وعبد احلميد      

يانا عن تثبيت التصورات العلمية الصحيحة يف أذهان الطلبة ما مل نبذل اجلهد لتعرف تصورام               يعجز أح 
قبل تعليمهم تعلماً مقصوداً يف العلوم وما مل نبذل اجلهد لتعديل التصورات اخلاطئة لديهم ، وتصويبها ؛                 

لمية من خالل الغوص    لذلك البد من الكشف أوالً عن أفكار وتصورات الطلبة البديلة للمفهومات  الع            
العميق يف تفكريهم وتفسريام الستكشاف تصورام البديلة، فالتفسريات اليت يضعها الطلبة إلجابام            

ومن طرائق الكشف عن التصورات البديلة إجراء املقابالت التشخيصية مـع           . أهم من اإلجابات نفسها   
، وطريقة التداعي احلر، والتـصنيف احلـر،        الطلبة، واالختبارات القبلية، والرسم، واملناقشات الصفية     

، وبعد الكشف يأيت تصميم التـدريس واختيـار         ) ٢٠٠٤أمبوسعيدي،  (وخرائط املفهومات وغريها    
استراتيجيات وأساليب تعمل على مساعدة الطلبة على تعديل تصورام البديلة والوصول إىل املفهومات             

 املفاهيمي القائمـة علـى الفلـسفة البنائيـة مثـل      وتستخدم استراتيجيات التغيري . العلمية الصحيحة 
استراتيجيات التعارض املعريف، واستخدام املتشاات ، ودورة التعلم،  ومنوذج التعلم البنائي، وخريطة             

، وطريقة التعلم التعاوين، والـتعلم      )١٩٩٨زيتون،  (الشكل سبعة وغريها لتصويب التصورات البديلة       
  .باألرصاد والتجارب الفلكية

  ومفهومات علم الفلك ليست مبعزل عن املفهومات العلمية األخرى اليت يعاين الطلبة صعوبة يف 
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وقد بينت العديد من الدراسات أن الطلبة يعانون صعوبات يف فهم موضوعات علـوم األرض               . فهمها
 األمريكية لتدريس   والفضاء اليت تعد أحد األفرع الرئيسة يف التربية العلمية احلديثة، ووفق املعايري الوطنية            

العلوم البد أن يكون لدى طالب الصف الثامن تصورات واضحة حول اجتاه اجلاذبية األرضية وشكل               
ـ   ـاألرض وتصور نسيب للفرق يف احلجم واملساف       ـ ـة بني ك  مس والقمـر ـن األرض والـش ـل م

)Barnett & Morran, 1999( . كما أشار آدمز وسالتر)Adams & Slater, 2000(  أن علـى 
الطالب  أن يدرك مفهومات احلركة، واجلاذبية، واموعة الشمسية، ونشأة  النجوم وأطوارها، وبنيـة               

  . الكون عند إائه للصف الثاين عشر وفقا للمعايري القومية األمريكية
وبالرغم من ذلك أوضحت الدراسات العديدة يف هذا اال أن مستوى فهم الطلبة أقل من ذلـك                 

 مـستخدما أسـلوب املقابلـة    )Agen, 2004(الدراسة اليت أجراها آجن رت نتائج فقد أسف. بكثري
للكشف عن تصورات اثين عشر طالباً من املرحلة الثانوية، وأربعة طالب من املرحلة اجلامعيـة عـن                 
النجوم إىل أن مستوى فهم الطلبة الذين درسوا مقرراً يف الفلك أفضل بكثري من الطلبة الذين مل يدرسوا                  

راً يف الفلك، فضالً عن ذلك بينت الدراسة انتشار العديد من التصورات البديلة حول النجـوم، إذ                 مقر
اعتقد كثري من طلبة الدراسة أن الشمس ليست بنجم، وأن اموعة الشمسية ا الكثري مـن النجـوم                  

  .الصغرية
دراسة  ) Cohen, Wizman & Galili, 2003(كما أجرى كلٌ من كوهن و ويزمان وجاليلي 

من املتعلمني مقسمني على أربع جمموعات وفـق املراحـل           ) ٢٠٢( للكشف عن مفهوم السماء عند      
من طلبـة الـسنة     ) ٧٤(من املرحلة الثانوية، و   ) ٥٢( متعلما من املرحلة االبتدائية، و    ) ٦٠(،    الدراسية

ه مكونة مـن ثالثـة      وقد استخدمت الدراسة استبان   . معلم علوم قبل اخلدمة   ) ١٦(اجلامعية األوىل، و    
أجزاء، يقيس اجلزء األول مستوى فهم الطلبة لطبيعة السماء وشكلها، بينما يسأل اجلزء الثـاين عـن                 
مسافة الرؤية، وما الذي جيعل الرؤية حمدودة، ويسأل اجلزء األخري عن سبب زيادة احلجم الظـاهري                

أن كثرياً من الطلبة ال يعدون مفهوم       وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها        . للقمر عندما يكون بدرا   
السماء مفهوماً علمياً، كما أن السماء لدى الكثري من الطلبة هي الغالف اجلوي، كما تصور العديـد                 
من الطلبة وجود حاجز طبيعي مينع الرؤية عند حد معني، وال ميكن أن تتجاوز الرؤية ذلك احلد؛ لذلك                  

  . البصري الذي حيدث عندما يكون القمر بدراًمل يستطع الكثري من الطلبة تفسري اخلداع
.  للكشف عن تصورات الطلبة املعلمني عن القمر)Suzuki, 2003(ويف دراسة نوعية لسوزوكي 

طبقت الدراسة على مثانية من الطلبة املعلمني، أربعة منهم يف السنة الثانية، وأربعة يف السنة األخرية، وقد                 
 -الفـرض (سـتراتيجية    التصورات البديلة عن القمر مستخدماً ا      استخدم الباحث املناقشة للكشف عن    

لتفسري مفهوم معني كسبب حدوث     ) تصوره(يف إدارة املناقشة، حيث يضع املتعلم افتراضه        ) التجريب
أوجه القمر، مث يطلب إليه الباحث مشاهدة الظاهرة، وتسجيل بيانات حمددة، ورسم ما يتم مشاهدته،               

اخل احملاضرة، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن كثرياً مـن الطلبـة املعلمـني            مث يتم مناقشة النتائج د    
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يعانون  صعوبات يف تفسري سبب حدوث أوجه القمر، كما أن بعض الطلبة مل يستطيعوا إجياد القمر يف                  
 .أثناء املشاهدات، العتقادهم بإمكانية مشاهدة القمر دائما يف منتصف الليل

معلماً ملادة العلوم للمرحلـة     ) ٥٠(يف مصر، حول تصورات     ) ٢٠٠٢(ويف دراسة أجراها العطار     
مفهوم األرض والكوكب، والنجم، والقمـر، وفـصول        ( االبتدائية عن مفهومات األرض  والفضاء       

مفردة، وأتبع االختبار   ) ٥٢(، وقد استخدم اختباراً تشخيصياً مكوناً من        )السنة، والكسوف واخلسوف  
 املعلمني مت اختيارهم عشوائياً من عينة الدراسة، وقـد بينـت نتـائج        مبقابالت شخصية مع عشرة من    

الدراسة تدين مستوى إملام املعلمني مبفهومات األرض والفضاء، حيـث مل تتجـاوز النـسبة املئويـة                 
  ).٪٣٩(لالستجابات الصحيحة ألي من املفهومات 

 سباستيا  لفلكية كدراسة   كما مت إجراء دراسات أخرى لتصحيح التصورات البديلة يف املفهومات ا          
 للكشف عن فعالية طريقة قائمة علـى البنائيـة   (Sebastia & Torregrosa, 2004)وتورجروسا  

. االجتماعية؛ لتصحيح التصورات البديلة يف املفهومات الفلكية لدى الطلبة املعلمني للمرحلة االبتدائيـة            
ج يهدف إىل تصحيح التصورات  لتقومي منه)Barnet & Moron, 1999(بارنت، وموران ودراسة 

متعلماً من الصف اخلـامس، هـذا    ) ١٧( البديلة ملفهومات أوجه القمر ، واخلسوف والكسوف عند
املنهج قائم على فكرة أن التصورات البديلة ميكن أن تصحح و تعدل عند املتعلم دون احلاجة للنقـاش                  

يث يكشف املتعلم فهمه البديل بنفسه،      مع املتعلم، وذلك من خالل املشروعات، واألنشطة العلمية، ح        
اليت قام فيها الباحث باختبار فعاليـة التـدريس   ) Dunlop, 1999( دانلوب   ودراسة.ويعدله بنفسه

سنة عن الليـل والنـهار،   ) ١٤-٧ (متعلماً تتراوح أعمارهم بني ) ٦٧(بالنماذج يف تعديل تصورات 
  . وأوجه القمر، وفصول السنة

א−٢ :א
ازداد االهتمام العاملي بعلم الفلك يف العقود األخرية ملا حتقق من تقدم كبري يف هذا العلم وما يـزال                   

وليس أدل علـى هـذا      . اإلنسان يطمح لتحقيق املزيد من التقدم وغزو الفضاء واالستفادة من خرياته          
سنة دولية لعلم   ) ٢٠٠٩(عام  ) ونسكوالي(االهتمام إعالن منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم         

الفلك احتفاًء بالذكرى األربعمائة ألول عملية رصد فلكية بواسطة التلسكوب، واليت قام ا غـاليليو               
، حيث أدرك اإلنسان ألول مرة يف التاريخ أن األرض ليست معزولـة عـن الفـضاء،                 )١٦٠٩(عام  

سـنة  ) ٢٠٠٩(وزها، ومن أهداف إعالن عام      ووسعت قدرة اإلنسان على ختيل احلدود اليت ميكنه جتا        
دولية للفلك هو تشجيع القيام بالبحث يف جمال علم الفلك، وخاصة فيما يتعلق بفهم الطلبة واملعلمـني                 

  .وعامة الناس للمفهومات  الفلكية بسبب قلة عدد الباحثني فيه
العديد من املفهومات   وبالرغم من هذا االهتمام العاملي فقد كشفت الدراسات العديدة عن انتشار            

أوجه القمر والليـل    :  أو التصورات البديلة يف العديد من املفهومات الفلكية بني الطلبة واملعلمني مثل           
  :والنهار وفصول السنة وغريها من املفهومات الفلكية ومن تلك الدراسات ال احلصر
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(Dunlop,1999;Cohen,Wizman &Galilil,2003; Suzuki, 2003 ; Sebasta & 
Torregrosta  , 2004).  

كما تبني من خالل الدراسة االستطالعية اليت أجراها الباحثان مع سبعة معلمني، وسبعة مـشرفني،               
وسبعة من الطلبة املعلمني وجود صعوبات يف تدريس موضوعات الفلك، كنقص اخللفية الفلكية لـدى     

عدادهم للتدريس، فضالً عن ذلـك      بعض املعلمني؛ بسبب عدم دراستهم ملقررات يف علم الفلك أثناء إ          
نقص املراجع العربية  املختصة يف علم الفلك، كما أشارت الدراسة االستطالعية أيضا إىل عدم قـدرة                 
الطلبة املعلمني على استيعاب العديد من املفهومات، والظواهر الفلكية مثل ظاهرة فصول السنة وميـل               

  . النجم والكوكب وغريها من الظواهرحمور األرض وظاهريت اخلسوف والكسوف، واخللط بني
، ليكون قادرا علـى     اً جيد إعداداًعملية التعليمية، وجب إعداده     وملا كان املعلم أحد أهم أركان ال      

إدارة العملية التعليمية وتوجيهها، كما وجيب أن يكون متنوراً علمياً، ومتمكناً من جمال تدريسه، ولديه               
الفلكية اليت من املتوقع أن يقوم بتدريسها، وهذه التـصورات          تصورات علمية صحيحة عن املفهومات      

الصحيحة يتم احلصول عليها من خالل اإلعداد أثناء اخلدمة، وتدريبه أثناء اخلدمـة أو مـن خـالل                  
 من خالل اإلجابة عن     تتحدد مشكلة الدراسة  القراءات اخلارجية ووسائل اإلعالم املتخصصة،  وبذلك        

ختصص العلـوم   / ات البديلة يف املفهومات الفلكية لدى طلبة كلية التربيةما التصور  :السؤال اآليت
 جبامعة السلطان قابوس؟

א−٣ א :א
تكمن أمهية هذه الدراسة يف أا تتواكب مع االهتمام العاملي بعلم الفلك، وأن هذه الدراسة تعد من            

ستوى فهم الطلبة املعلمني للمفهومـات  الفلكيـة،         أوائل الدراسات يف السلطنة املعنية بالكشف عن م       
 :والكشف عن تصورام البديلة حنوها، كما أن أمهيتها تربز من خالل األمور اآلتية

توفر معلومات عن التصورات البديلة لدى الطلبة املعلمني ختصص العلوم يف املفهومـات              -١-٣
طرح مقررات إجبارية للطلبـة عـن       الفلكية، وبالتايل حماولة تصحيح مثل تلك التصورات عن طريق          

  .  املوضوعات الفلكية
توجه النظر ألمهية تدريس علم الفلك على املستوى اجلامعي، الذي لألسف مل يعط ذلك               -٢-٣

 . االهتمام مسبقا بالرغم من الزخم العاملي املعطى لعلم الفلك
تدريس تلفت نظر الباحثني يف السلطنة لضرورة إجراء مزيد من الدراسات والبحوث عن              -٣-٣

 .علم الفلك
 .متهد لدراسات تقومي التصورات البديلة يف علم الفلك عند الطلبة واملعلمني -٤-٣
א−٤ :א

  :هناك عدد من املصطلحات من املفيد تعريفها يف هذه الدراسة وهي
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 ٤١

א−١−٤ א :א
لى أا تلك احلالـة  ع )Toplis, 1998(املذكورة  يف توبلس )  Driver, 1983(عرفتها دريفر 

اليت يتم فيها مواجهة النظريات العلمية املقبولة باعتقادات الفرد وتوقعاته اليت اكتسبها من خالل تعامله               
ويقصد ا يف هذه الدراسة االستجابات املغايرة للمبادئ العلميـة والتفـسريات            .  مع البيئة احمليطة به   

كية مثل الليل والنهار وفصول السنة وغريها، ومت التعـرف          اخلاطئة اليت حيملها الطلبة عن الظواهر الفل      
عليها من خالل االستجابات اليت أعطاها الطلبة يف اختبار التصورات البديلة يف املفهومات الفلكية، إذ               

  .مت االعتماد على التكرارات والنسب املئوية ملفردات االختبار
א−٢−٤ :א

قة بالظواهر اخلاصة بالكون، والفضاء اخلارجي مبا فيه من أجرام كالنجوم،           هي تلك املفهومات املتعل   
ويف هذه  .  والكواكب وارات وغريها، والظواهر املتعلقة حبركتها، وأطوارها، وعالقتها ببعضها بعضاً         

أوجه القمر، واخلسوف والكـسوف، وفـصول       : الدراسة فإن املفهومات املعنية هي املتعلقة بكل من       
  .واملد واجلزر، ومنظومة الشمس واألرض والقمرالسنة، 
א−٥ :א

  :هلذه الدراسة عدد من احلدود حتد من تعميمها، وهي
א −١−٥ التصورات البديلة يف املفهومات الفلكية لدى الطلبـة       الكشف عن  :א

   . املعلمني ختصص العلوم
א −٢−٥   .٢٠٠٦/٢٠٠٧دراسي  مت تطبيق الدراسة يف العام ال:א

א −٣−٥  مت تطبيق الدراسة على عينة من الطلبة املعلمني ختصص العلوم بكليـة             :א
 .التربية يف جامعة السلطان قابوس

א−٦ א א :א
א−١−٦ :א

جبامعة السلطان قابوس   تكون جمتمع الدراسة من مجيع الطلبة املعلمني يف السنة األخرية بكلية التربية             
) ١١٤(، وبلغ عـددهم     )م٢٠٠٧ -٢٠٠٦(، للعام الدراسي    )أحياء/ كيمياء/ فيزياء(ختصص العلوم   

طالباً وطالبة ممن حضروا أداء اختبار املفهومات الفلكية        ) ٦٣(أما عينة الدراسة فقد بلغت      . طالباً وطالبة 
 الدراسة القليل جدا منها من درس مقرر يف         من جمتمع الدراسة، علما بأن عينة     ) ٪٥٥, ٣(أي ما نسبته    
بالرغم أن موضوعات علم الفلك يتم تدريـسها يف بعـض           ) الذين ختصصهم فيزياء فقط   (علم الفلك   

صفوف مدارس التعليم األساسي يف سلطنة عمان، وهؤالء الطلبة عندما يتخرجون سيدرسون يف هذه              
  . املدارس
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 ٤٢

א٢−٦ א :א
لة يف املفهومات الفلكية لدى الطلبة املعلمـني، مت اسـتخدام اختبـار             للكشف عن تصورات بدي   

  :املفهومات الفلكية، والذي مت بناؤه وفق اخلطوات اآلتية
اإلطالع على العديد من الدراسات والبحوث املتعلقة بالتصورات البديلة يف املفهومات            -١-٢-٦

  :ت البديلة، منها دراسة كال منالفلكية لتحديد أكثر املفهومات اليت تنتشر فيها التصورا
(Sebastia  & Torregrosa , 2004 , Suzuki, 2003, Barnet&  Moron, 1999, 

Dunlop, 1999)    
 من املشرفني التربويني، ومعلمي العلوم والطلبـة         )٢١( استطالعية مع   إجراء دراسة    -٢-٢-٦

عات الفلك، والتـصورات البديلـة      املعلمني للسؤال عن الصعوبات اليت تواجههم أثناء تدريس موضو        
 . املنتشرة بني الطلبة حول املفهومات الفلكية

من الطلبـة   ) ١٠(إجراء جلسة نقاشية استطالعية حول بعض املفهومات الفلكية مع           -٣-٢-٦
 .املعلمني املتخصصني بالعلوم بكلية التربية يف جامعة السلطان قابوس

ا يف اختبار املفهومات الفلكية من خالل الدراسات        حتديد املفهومات اليت سيتم تضمينه     -٤-٢-٦
أوجه القمـر،    : السابقة، والدراسة االستطالعية واجللسة النقاشية، وهذه املفهومات هي تتعلق بكل من          

واخلسوف والكسوف، وفصول السنة، واملد واجلزر، ومنظومة األرض والشمس والقمـر وكواكـب             
 .اموعة الشمسية

الختبار وفق املفهومات اليت مت حتديدها مسبقا واليت قـسمت إىل سـتة             بناء فقرات ا   -٥-٢-٦
أوجه القمر،  واخلسوف والكسوف، وفصول السنة، واملد واجلـزر، ومنظومـة األرض             : جماالت هي 

والشمس والقمر وكواكب اموعة الشمسية، وقد بلغ عدد الفقرات يف الصورة األوليـة لالختبـار               
 .فقرة) ٢٧(

من صدق االختبار وذلك من خالل عرضه على جمموعة من املتخصصني، ومت            التحقق   -٦-٢-٦
طالباً معلماً من جمتمع الدراسة، ومت التحقق مـن ثباتـه           ) ٢٠(التحقق من ثباته من على عينة عددها        

باستخدام االتساق الداخلي لفقرات االختبار عن طريق معادلة ألفا لكرونباخ ، وبلـغ معامـل ألفـا                 
وهو مقبول إحصائيا مما يدل على ثبات األداة، وقد بلغت فقرات االختبار            ) ٠،٧١( ر  لفقرات االختبا 

 ).١ملحق (فقرة ) ٢١(يف صورته النهائية 
א−٣−٦ א א :א

  :بعد حتديد مشكلة الدراسة وسؤاهلا، مت إجراء اآليت
ل عام، واالطالع   االطالع على ما ورد يف األدب التربوي عن التصورات البديلة بشك          −١−٣−٦

على الدراسات اليت تطرقت إىل التصورات البديلة يف املفهومات الفلكية، واستخالص قائمـة بـأهم               
 .التصورات البديلة املنتشرة يف املفهومات الفلكية
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بناء اختبار املفهومات الفلكية الذي يهدف إىل الكشف عن التـصورات البديلـة يف              −٢−٣−٦
يف ضوء ما ورد يف الدراسات السابقة، ونتائج        ) ختصص العلوم (لطلبة املعلمني   املفهومات الفلكية لدى ا   

الدراسة االستطالعية، وما جاء يف مناقشات مع بعض الطلبة املعلمني ، ومت التحقق من صدقه من خالل                 
عرضه على بعض املتخصصني يف مناهج وطرائق تدريس العلوم، وبعض املتخصصني يف علم الفلك، ومت               

 .من ثباته من باستخدام ثبات االتساق الداخليالتأكد 
اختيار عينة الدراسة، وهم الطلبة املعلمني ختصص العلوم يف الـسنة األخـرية مـن               −٣−٣−٦

  .دراستهم بكلية التربية يف جامعة السلطان قابوس ممن حضروا أداء اختبار املفهومات الفلكية
داية الفصل الدراسي الثاين يف شهر فرباير عـام         تطبيق االختبار على عينة الدراسة يف ب      −٤−٣−٦
 .م٢٠٠٧
   . حتليل نتائج الدراسة إحصائيا ومناقشة النتائج مث إبداء املقترحات يف ضوئها−٥−٣−٦

א−٧ :א
لإلجابة عن سؤال الدراسة مت حساب النسب املئوية الستجابات الطلبة املعلمني عن مفردات اختبار              

 تقسيم نتائج االختبار وفق     هومات الفلكية للتصورات العلمية الصحيحة والتصورات البديلة، وقد مت        املف
أوجه القمر، واخلسوف والكسوف، وفصول السنة،  واملد واجلزر، ومنظومة الـشمس واألرض             : اآليت

  .والقمر، وكواكب اموعة الشمسية تسهيال على القارئ واملطلع على الدراسة
أن جمموع نـسب التـصورات      ) ٥(إىل  ) ١(القارئ عند االطالع على اجلداول من       وقد يالحظ   

نظرا ألن نسبة من الطلبـة مل       ) ٪١٠٠(البديلة والعلمية الصحيحة رمبا ال تصل يف بعض املفردات إىل           
  .جتب عن تلك املفردة

א−١−٧ :א)א(א
النسب املئوية للتصورات البديلة والتصورات العلمية الصحيحة عنـد طلبـة           ) ١(يبني اجلدول رقم    

  . عن أوجه القمر) ختصص العلوم (كلية التربية 
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  )١(اجلدول رقم 
عن أوجه ) ختصص العلوم(النسب املئوية للتصورات البديلة والتصورات العلمية الصحيحة عند طلبة كلية التربية 

  القمر
  النسبة املئوية التصور العلمي الصحيح  النسبة املئوية  لتصورات البديلةا  رقم املفردة

   ١/٢س
يشاهد القمر  
ــن األرض  م
  :هالال عندما

  
  

  
عندما يقع القمـر علـى       -

 درجــة حتــت ٩٠زاويــة 
  .مستوى األرض

عندما يقع القمـر علـى       -
 درجــة فــوق ٩٠زاويــة 

 .مستوى األرض
عندما تقع األرض بـني      -

  .الشمس والقمر

  
١٤ ,٣٪  
  
  
١١, ١٪  
  
  
٣, ٢٪  

  
عندما يقع القمـر بـني      
ــشمس  األرض والــ
ويكون مرتفعاً بزاويـة    
صغرية  فوق أو حتـت 

  .مستوى األرض

  
٦٩, ٨٪  
  
  

  ١/٤س
 القمر  يشاهد

ــن األرض  م
تربيـــع أول 

  :عندما

  
 تقع األرض بـني القمـر       -

 .والشمس
 ٩٠ يقع القمر على زاوية      -

 .درجة حتت مستوى األرض
 األرض  يقع القمـر بـني     -

والشمس ويكون على خط    
 .واحد مع األرض

 يقع القمـر بـني األرض       -
والشمس ويكون فـوق أو     
حتت مستوى األرض بزاوية    

  .صغرية

  
١١, ١٪  
  
١٩٪  

  
  
١٧, ٥٪  
  
  
  
 ٩, ٥٪  

  
عندما يقع القمر علـى     

 درجة فـوق    ٩٠زاوية  
  .مستوى األرض

  
٤٢, ٩٪  

  ١/٥س
يشاهد القمر  
تربيع ثاين من   
األرض عندما  

  :يقع
  

عندما يكون القمر بـني-
األرض والشمس ويكـون    
حتت مستوى األرض بزاوية    

 .صغرية
عندما يكون القمر بـني      -

األرض والشمس ويكـون    
فوق مستوى األرض بزاوية    

 .صغرية
عندما يقع القمـر بـني-

٣٠, ٧٪  
  
  
  
٢٥, ٤٪  
  
  
  
٤, ٨٪  

عندما يقع القمر علـى     
 درجة حتـت    ٩٠زاوية  

  .مستوى األرض

٣١, ٧٪  
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 ٤٥

األرض والشمس ويكـون    
على استقامة واحـدة مـع      

 .األرض
عندما يقع القمـر علـى       -

 درجــة فــوق ٩٠زاويــة 
  .وى األرضمست

  
  
  
٦, ٣٪  

  ٢/١س
وجه القمر    - أ

املشاهد مـن   
 .األرض

  
  
 : التفسري-ب
  
  

نرى نصفي القمر االثنني     -
 .دائما

يتغري نصف القمر الـذي      -
 .نراه بشكل شهري

يتغري نصف القمر الـذي      -
 . سنوينراه بشكل

القمر ال يـدور حـول       -
  .نفسه

يكمل القمر دوره حـول    -
  .نفسه كل شهرين

يكمل القمر دورة حـول    -
نفسه يف زمن إكمالـه دورة      

  .حول الشمس نفسه

٢٢, ٢٪  
  
٣٠, ٢٪  
  
٣, ٢٪  
  
  
١٤, ٣٪  
  
٣, ٢٪  
  
٣, ٢٪  

نرى نصف القمر نفسه    
  .دائما

  
  
  
  
  

يكمل القمر دورة حول    
نفسه يف زمن إكمالـه     

  األرضدورة حول 

٤٤, ٤٪  
  
  
  
  
  
  
٧١, ٤٪  

  ٢/٦س
ــه   - أ أوجـ

القمــر الــيت 
يراها شخصان  
ــان يف  يقفـ
ــانيني  مكــ
خمتلفني مـن   

 :األرض هي
  
  
  :التفسري -ب

  
 الشخصان يريان وجهـني    
خمتلفني للقمر وفق موقع كل     

  .منهما من األرض
  
كمية الضوء املنعكس عن     -

سطح القمر ختتلـف وفـق      
  .موقع الشخص من األرض

ليت يعكسها  كمية الضوء ا   -
وجه القمر املقابل لـألرض     

  .ثابتة دائما

  
٦٣, ٥٪  
  
  
  
٥٥, ٦٪  
  
  
١١, ١٪  

  
يرى الشخصان نفـس    

  وجه القمر
  
  

كمية الضوء املـنعكس    
عن سطح القمر املقابل    
لألرض ال ختتلف وفـق     
موقع الـشخص مـن     

  .األرض

  
٣٦, ٥٪  
  
  
  
٢٩, ٧٪  

  ٤/١س
لكي نـشاهد   
النصف اآلخر  
من القمر جيب   

  :أن

  
القمر عن الدوران   يتوقف   -

  حول الشمس

  
٦, ٣٪  

  
يتوقف القمـر عـن      -

  .الدوران حول نفسه
تتغري سرعة دورانـه     -

  .حول حموره

  
١٧, ٥٪  
  
٦٠, ٣٪  
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أن هناك قصوراً يف قدرة الطلبة املعلمني على الربط بني وجـه القمـر              ) ١(يتضح من اجلدول رقم     
منهم حتديد موقع القمر   ) ٪٣١،٧(سوى  الذي نراه من األرض، وموقع القمر لألرض، حيث مل يستطع           

حتديد موقع القمر عندما يكون تربيعاً أول، ومل        ) ٪٤٢،٩(عندما يكون تربيعاً ثانياً، ومل يستطع سوى        
حتديـد  ) ٪٦٩،٨(من الطلبة حتديد موقعي القمر عندما يكون هالال، واستطاع          ) ٪٢٥(يستطع سوى   

 الذي نشاهده من األرض يعتمد على موقع القمـر          فوجه القمر . أحد موقعي القمر عندما يكون هالال     
من األرض حيث تتحدد كمية األشعة الساقطة على نصف القمر املشاهد من األرض، وبذلك يتحـدد                

ويالحظ أن الطلبة املعلمني اعتمدوا على تذكر أوجـه القمـر دون            . وجه القمر الذي نراه من األرض     
 األرض وكمية األشعة الساقطة عليه من الشمس، لذلك      حماولة الربط بني موقع نصف القمر املشاهد من       

وبالتايل ميكن القول أن الطلبة املعلمني لديهم       . مل يتمكن الغالبية من حتديد أوجه القمر حتديداً صحيحاً        
كما لوحظ بأن العديد من الطلبة املعلمني مل يربطوا بني وجهي          . قصور يف فهم آلية حدوث أوجه القمر      

ول، والتربيع الثاين، ألن العديد منهم اختاروا موقعني خمتلفني متاما، وعدد قليل جـداً              التربيع األ : القمر
ويف . من أخذ بعني االعتبار اجتاه مدار القمر حول األرض للتمييز بني التربيع األول والتربيـع الثـاين                

ية من رسـم    من معلمي العلوم للمرحلة االبتدائ    ) ٪٢٦(مل يستطع سوى    ) ٢٠٠٢(دراسة مماثلة للعطار    
أوجه القمر وفق موقع القمر لألرض والشمس، بالرغم من أن ظاهرة أوجه القمر تدرس لطلبة املرحلة                

  . االبتدائية، وتعد من املفهومات األساسية يف تدريس الفلك
، سئل الطلبة املعلمون عن أوجه القمر اليت يراهـا          )٢/٦س(ويف املفردة السادسة من السؤال الثاين       

فقط من الطلبة املعلمـني أن      ) ٪٣٦،٥(ان يف مكانيني خمتلفني على سطح األرض، متكن         شخصان يقف 
من الطلبة املعلمني اعتقـدوا أن وجـه       ) ٪٦٣،٥(يذكروا أن كال الشخصني يريان الوجه نفسه، بينما         

القمر الذي نراه من األرض يتغري وفق موقعه من األرض، فيمكن أن يرى شخص القمر بدراً، ويـراه                  
سبب اختالف أوجه القمر    ) ٪٥٥،٦(وفسر  . خر يف موقع آخر من األرض تربيع أول وهكذا        شخص آ 

، هو أن كمية الضوء املنعكس عن القمر ختتلـف وفـق موقـع              )تصور بديل (وفق املواقع من األرض     
الشخص من األرض، بينما التصور العلمي الصحيح هو أن وجه القمر ال خيتلف وفق موقع الـشخص                 

كمية الضوء املنعكس عن سطح القمر املشاهد من األرض ال ختتلـف وفـق موقـع                من األرض، ألن    
ويبدو أن الطلبة املعلمـني الـذين       . من الطلبة املعلمني  ) ٪٢٩،٧(الشخص من األرض وهذا ما فسره       

اعتقدوا بأن أوجه القمر تتغري وفق موقع الشخص من األرض مل  يضعوا يف احلسبان أن األرض تكمل                  
يوما  تقريبـا،    ) ٥,٢٩(ساعة بينما يكمل القمر دورة حول األرض كل         ) ٢٤( كل   دورة حول نفسها  

وبذلك يتغري وجه القمر مرة واحدة  كل أربعة أيام تقريبا، فلو كان وجه القمر يـتغري وفـق موقـع                     
  .الشخص من األرض لرأينا يف اليوم الواحد وجهني فأكثر للقمر

منهم أننا نرى مـن     ) ٪٤٤،٤( من األرض، اختار     وملا سئل الطلبة عن نصف القمر الذي نشاهده       
منهم أن نصف القمر الذي نـراه يـتغري         ) ٪٣٠,٢(من القمر دائماً، بينما ذكر       هنفساألرض النصف   
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 ٤٧

ذكروا أن نصف القمر الذي نشاهده مـن األرض يـتغري           ) ٪٣،٢ (بشكل شهري، ونسبة قليلة جدا    
منهم سبب اختيارهم أن القمر يكمل دورة حول نفـسه يف زمـن             ) ٪٧١،٤(وفسر  . بشكل سنوي 

استطاعوا تفسري سـبب    من الطلبة   ) ٪٧١،٤(ويالحظ أنه بالرغم من أن      . إكماله دورة حول األرض   
أننا نرى النصف من القمر، وهذا يؤكـد مـا          ) ٪٤٣(من القمر، مل يذكر سوى      نفسه  لنصف  لرؤيتنا  
أن العديد من الطلبـة  يعرفـون    )Sebastia & Torregrosa, 2004(سباستيا وتورجروسا ذكره 

 طلبـة   من) ٪٧١،٤(القواعد ولكنهم غري قادرين على تطبيق تلك القواعد على مشاهدام، فقد ذكر             
ماله دورة حول األرض نفسه، ولكن مل يستطيع         زمن إك  ه يف  حول نفس  ةدراستهم أن القمر يكمل دور    

، وهـذا قـد     من القمر دائماً  نفسه  منهم استنتاج بأن ذلك يؤدي إىل رؤيتنا النصف         ) ٪٤٤،٤(سوى  
يعزى إىل أن كثرياً من املفهومات الفلكية تدرس على أساس احلفظ واالستظهار يف حـصص العلـوم،                 

ل الظاهرة؛ وذلك بسبب نقص خلفيـة املعلمـني         وليس على أساس الفهم، ومساعدة الطلبة على ختي       
  .الفلكية، وقصور فهمهم للعديد من املفهومات الفلكية

) ٪٧٥(كما سئل الطلبة ما التغيري الذي جيب أن حيدث لكي نرى النصف اآلخر من القمر، متكن                 
ن حول  من اإلجابة إجابة صحيحة، فحىت نرى النصف اآلخر من القمر إما أن يتوقف القمر من الدورا               

منهم تفسري التغيري الذي جيـب أن حيـدث         ) ٪٤٠(ومتكن  . نفسه، أو تتغري سرعة دورانه حول نفسه      
  .لنشاهد النصف اآلخر من القمر

  :ومن تصورات الطلبة البديلة حول نصف القمر املشاهد من األرض
سـرعة  يتغري نصف القمر الذي نراه رؤية سنوية ألن سرعة دوران القمر حول الشمس أبطأ من                 -

 .دوران األرض حول الشمس وبالتايل يتغري نصف القمر الذي نراه رؤية سنوية
  .ميكن أن نشاهد نصف القمر اآلخر إذا ذهبنا للنصف اآلخر من الكرة األرضية -
القمر ال يدور حول نفسه إمنا يدور حول األرض فقط، ولكي نشاهد النصف اآلخر جيـب أن                  -

 .يدور القمر حول نفسه
 ,Agen & Senider)ائج تتفق مع العديد من الدراسات فقد أثبتت دراسات كالً مـن  وهذه النت

2005, Suzuki, 2002,   أن الطلبة يف خمتلف املستويات التعليمية لديهم تصورات بديلة عن أوجـه
  .القمر
א٢−٧ א)א(א :א

 ارتباطاً أساسياً مبوقع القمر لدى األرض والشمس، ومبـستوى          ترتبط ظاهرتا اخلسوف والكسوف   
مدار القمر فإذا كان على استقامة مع األرض والشمس حيدث اخلسوف والكسوف، ويبني اجلـدول               

ختصص (النسب املئوية للتصورات البديلة والتصورات العلمية الصحيحة عند طلبة كلية التربية            ) ٥(رقم  
  . عن اخلسوف والكسوف) العلوم
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  )٢(اجلدول رقم 
عن اخلسوف ) ختصص العلوم(النسب املئوية للتصورات البديلة والعلمية الصحيحة عند طلبة كلية التربية 

  والكسوف
  النسبة املئوية التصور العلمي الصحيح  النسبة املئوية  التصورات البديلة  رقم املفردة

  ١/١س
حيدث الكسوف  
عندما يكـون   

  :القمر

  
 بـني   عندما يكون القمر   -

األرض والشمس، ويكون   
فوق مستوى األرض بزاوية    

 .صغرية
عندما تكون األرض بني     -

القمر والشمس وتكـون    
ــة علــى  األجــرام الثالث

  .استقامة واحدة

  
٤, ٨٪  
  
  
  
٣, ١٪  

  
بني الـشمس واألرض،    

  على مستوى واحد 

  
٩٢, ٢٪  

  ١/٣س
حيدث اخلسوف  

  :عندما يكون

  
عندما يكون القمر بـني      -

  ساألرض والشم
عندما يكون القمر فوق     -

ــستوى األرض ب   ٩٠م
  .درجة

  
٣, ٢٪  
  
١, ٦٪  

  
ــني   ــون األرض ب تك
الشمس والقمر وتكون   
األجرام الثالثـة علـى     

  .استقامة واحدة

  
٩٥, ٢٪  

  ٤/٣س
ــدث  ال حيــ
خسوف القمر  
  :كل شهر ألن

  
ألن مدار القمر حـول      -

 .األرض بيضاوي الشكل
القمر يبتعد أحياناً مسافة     -

  .ظل األرضكافية عن 

  
٢٧٪  

  
١٢،٧٪  

  
ألن القمر مير أحيانا فوق  

  أو حتت ظل األرض

  
٥٠, ٨٪  

  ٤/٦س
ــر  ــا أكث أيهم
تكرارا اخلسوف  

  :أم الكسوف

  
  الكسوف

  
  اخلسوف

  
١١, ١٪  
  
٦٦, ٧٪  

  
 من اخلسوف   حيدث كلٌ 

ــشكٍل  ــسوف ب والك
  متساٍو

  
٢٠, ٦٪  

موقع القمر و ظاهريت اخلسوف     أن الطلبة املعلمني لديهم ربط جيد بني        ) ٢(يتضح من اجلدول رقم     
منهم أن القمر يكون بني األرض والشمس عندما حيدث اخلسوف،          ) ٪٩٢،٢(والكسوف، حيث بني    

وعنـد سـؤال    . منهم أن األرض تكون بني القمر والشمس عندما حيدث الكسوف         ) ٪٩٥،٢(وذكر  
أكثر تكراراً مـن    منهم أن اخلسوف    ) ٪٦٦،٧(الطلبة أيهما أكثر تكراراً اخلسوف أم الكسوف، ذكر         

منهم أن الكسوف أكثر تكرارا، كما تبني انتشار تـصورات بديلـة            ) ٪١١،١(الكسوف، بينما ذكر    
  :عديدة عن اخلسوف والكسوف منها
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 ٤٩

اخلسوف أكثر تكراراً ألنه يتعلق حبركة القمر الشهرية بينما الكسوف يتعلق حبركـة الـشمس                -
  .السنوية
 القمر البد أن مير حول األرض وبالتايل احتمالية دخوله           اخلسوف أكثر حدوثاً من الكسوف ألن      -

  .يف ظل األرض أكثر من الشمس
اخلسوف أكثر تكراراً ألن القمر يكمل دورته حول األرض كل شهر بينما تكمل األرض دورة                -

 .حول الشمس كل سنة
 ظل األرض    اخلسوف أكثر حدوثاً ألن حجم األرض أكرب من القمر فاحتمالية اختباء القمر وراء             -

 . أكرب من احتمالية اختباء الشمس وراء ظل القمر
 الكسوف أكثر تكراراً ألن كثرياً ما تتغري سرعة دوران القمر حول األرض فيمر القمر كـثريا يف      -

 .املنطقة الواقعة بني الشمس واألرض فيحدث الكسوف
 .الكسوف أكثر تكراراً ألنه أكثر ما نسمع عنه يف حياتنا -

هذه التصورات يتنب أن هناك قصوراً وخلطاً يف فهم الطلبة املعلمـني آلليـة حـدوث          ومن خالل   
اخلسوف والكسوف، حيث يعتقد بعض الطلبة املعلمني أن اخلسوف مـرتبط حبركـة القمـر بينمـا           

. الكسوف مرتبط حبركة الشمس، و هنا يتبني تصور بديل آخر وهو دوران الـشمس حـول األرض                
طلبة املعلمني آللية حدوث اخلسوف أفضل من فهم آللية حدوث الكـسوف،        وميكن اإلمجال أن فهم ال    

وقد طبق بعض الطلبة آلية حدوث اخلسوف على الكسوف، حيث يعتقدون أن ظل القمر يقع علـى                 
  . الشمس فيغطي جزءاً منها، أو يغطيها بالكامل

اً مباشراً حبركة   وميكن تفسري ذلك بأن آلية حدوث خسوف القمر مباشرة وسلسة، ومرتبطة ارتباط           
القمر وموقعه، فعندما يقع القمر بني األرض والشمس وتكون هذه األجرام على استقامة واحدة، يقـع                
ظل األرض على القمر فيحجب جزءاً منه أو حيجبه كله، أما الكسوف، فيحدث عندما يقع القمر بني                 

جرام الثالثة علـى مـستوى      وتكون األ ) وهذا مرتبط ارتباطاً أساسياً حبركة القمر     (األرض والشمس   
كما أن وجـود ثالثـة أنـواع        . واحد، فيحجب القمر قرص الشمس عن املدن اليت مير ا ظل القمر           

وملا كان كثرياً من املناهج الدراسية تعرض آلية خسوف القمر          . للكسوف جتعله أمراً معقداً لدى الطلبة     
 يف املناهج الدراسية    ني متالزمت نيتن اخلسوف والكسوف ظاهر   كا ملاس، و قبل عرض آلية كسوف الشم    

  .طبقه على املفهوم اآلخرمث أوالً به ركز الطالب على ما تتم دراسته 
من الطلبة املعلمني فقط أن يبينوا أن حدوث اخلسوف والكـسوف           ) ٪٢٠،٦(ومل يستطع سوى    

فقط منهم ذلك بارتباط حدوث اخلسوف والكسوف مبدار القمـر حـول            ) ٪١٢(متالزمان، وفسر   
ن القمر واألرض والشمس على استقامة      وألرض، فإن كان مدار القمر حول األرض مستوياً حبيث يك         ا

واحدة، و حيدث الكسوف عندما يكون القمر بني األرض والشمس، حيث حيجـب القمـر قـرص                 
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الشمس، وحيدث خسوف القمر، عندما تكون األرض بني الشمس والقمر فيقع ظـل األرض علـى                
  . القمر

لطلبة  عن سبب عدم حدوث اخلسوف بشكل شهري بالرغم من أن القمر يكـون               وعند سؤال ا  
من الطلبة املعلمني توضيح السبب العلمي وهو أن القمر مير          ) ٪٥٠،٨(بدراً كل شهر؛ مل يستطع سوى       

منهم أن ميل مدار القمـر حـول األرض         ) ٪٢٨(أحيانا فوق أو حتت ظل األرض، ومل يوضح سوى          
مستوى األرض جيعل القمر مير أحيانا فوق أو حتت ظل األرض فال يقـع              خبمس درجات فوق أو حتت      

  ).١(ظل األرض على القمر وبذلك ال حيدث اخلسوف كما يف الشكل 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  )١(الشكل 
  مدار القمر عندما ال حيدث اخلسوف

منهم أن مدار القمر البيضاوي هو السبب يف عدم تكرار اخلـسوف، وذكـر              ) ٪٢٧(بينما ذكر   
منهم أن القمر يبتعد أحيانا مسافة كافية عن ظل األرض لذلك ال حيدث اخلـسوف كـل                 ) ٪١٢،٧(

  .شهر
א−٣−٧ :א)א(א

يعد مفهوم فصول السنة من املفهومات األولية اليت يتم تدريسها للطلبـة يف املراحـل األوىل مـن                  
ن الدراسات انتشار تصورات بديلة عـن مفهـوم فـصول الـسنة              مديد  لعالتعليم، ومع ذلك أثبتت ا    

(Sebastia & Torregrosa,2005; Dunlop, 1999)  . النـسب املئويـة   ) ٣(ويبني اجلدول رقم
لتصورات الطلبة املعلمني البديلة والعلمية الصحيحة عن مفهوم فصول السنة كما جـاءت يف اختبـار                

  .املفهومات الفلكية
  
  

 

  القمر عندما يكون في مستوى األرضمدار

  فلك البروج درجات عن٥مدار القمر يميل ب
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  )٣(قم اجلدول ر
عن مفهوم ) ختصص العلوم(النسب املئوية للتصورات البديلة والتصورات العلمية الصحيحة عند طلبة كلية التربية 

  فصول السنة
 النسبة املئوية التصور العلمي الصحيح  النسبة املئوية التصورات البديلة  رقم املفردة

  ٣/ ٢س
إذا كان الفصل صـيفا     
يف النصف الشمايل فإنه    

 النـصف   يكون لـدى  
  : اجلنويب

  
  :التفسري العلمي

  

   
 صيفا −
 ربيعا −
 خريفا −
  
  
  
تغري درجـات    -

ــطح  ــرارة س ح
  الشمس

دوران األرض   -
  حول نفسها

دوران األرض   -
  حول الشمس

  
١٤, ٣٪  
٧, ٩٪  
٣, ٢٪  
  
  
  
١, ٦٪  
  
٧, ٩٪  
٤٢, ٩  

   
  

  شتاًء
  
  

  ميل حمور دوران األرض

  
٧٤, ٦٪  
  
  
  
٤١, ٣٪  

  ٤/٢س
ار فصل الصيف أطول    

  ار بقية الفـصول    من
  :ألن

 
األرض تكــون  -

أقرب إىل الشمس   
 .يف الصيف

 حركــة ءبــط -
ــول  األرض حـ
نفسها يف فـصل    

  الصيف

  
٤, ٨٪  
  
١٥, ٩٪  

  ٪٧٦, ٢  ميل حمور األرض

من الطلبة املعلمني استطاعوا أن      ) ٪٧٤, ٦(يالحظ أنه بالرغم من أن      ) ٣(بالنظر إىل اجلدول رقم     
 النصف األرض اجلنويب عندما يكون الفصل صيفا يف النصف الشمايل،           يبينوا أن الفصل يكون شتاًء يف     

منهم فقط استطاع أن يعلل  بأن ميل حمور األرض هو السبب يف اختالف فصول               ) ٪٤١(يف حني أن    
منهم أن دوران األرض حول الـشمس هـو سـبب           ) ٪٤٢(السنة على الكرة األرضية، بينما اعتقد       
فدوران األرض حول الشمس يسبب تغري فصول السنة لدى         . ضاختالف فصول السنة على سطح األر     

املوقع نفسه من األرض، ولكن اختالف فصول السنة على سطح األرض يف الوقت ذاته إمنـا حيـدث                  
بسبب ميل حمور األرض، فتسقط أشعة الشمس عمودية على أجزاء من األرض، ومائلة علـى أجـزاء                 

ج الدراسية يف تكون هذا املفهوم ألن العديد منها تـبني           وتسهم الرسومات التوضيحية يف املناه    . أخرى



  الهنائي. أ–أمبوسعيدي . د............…….................ة لدى الطلبة المعلمينرات البديلة للمفهومات الفلكيالتصو

  
 

 ٥٢

اختالف فصول السنة تبعاً لدوران األرض حول الشمس، وال توضح سبب اختالف الفـصول علـى                
  .األرض

ومن املفهومات املرتبطة بفصول السنة، اختالف طول النهار خالل فصول السنة املختلفة، وعندما             
من الطلبة  ميل حمور األرض ليكون السبب        ) ٪٧٦,٢(يف اختار   سئل الطلبة  عن سبب طول ار الص       

منهم فقط استطاع أن يعلل ذلـك بأشـعة         ) ٪٢٨(يف طول ار الصيف مقارنة ببقية الفصول، إال أن          
الشمس العمودية يف فصل الصيف، ومل يستطع أي من الطلبة  أن يوضح سبب طول النـهار بـشكل                   

 مسار الشمس يف فصل الصيف عن بقية الفصول حيـث           علمي واضح، ألن السبب يف ذلك هو طول       
تشرق من الشمال الشرقي وتغرب يف الشمال الغريب حبيث تكون بوسط السماء يف الصيف كمـا يف                 

  ).٣(الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  )٣(الشكل 
 اختالف مسار الشمس يف السماء يف فصول السنة املختلفة

 بسبب تغري مسار الشمس يف الفصول املختلفة من         وتعد مسألة مشارق الشمس ومغارا واليت تتغري      
احلقائق العلمية املغفلة يف املناهج الدراسية فال يتم احلديث عنها عند ذكر فصول السنة، مع أا تتعلـق                  

  .حبياة املتعلمني ومن الظواهر اليومية املشاهدة للمتعلم
  :قارنة ببقية فصول السنةومن تصورات الطلبة املعلمني البديلة حول سبب طول ار الصيف م

ار الصيف أطول ألن األرض تكون أقرب للشمس يف الصيف ما يؤدي إىل زيادة جاذبية الـشمس           -
 .هلا وبالتايل تقل سرعة دوران األرض حول نفسها

   ار الصيف أطول بسبب ميل حمور األرض، حيث يكون حمور األرض أكثر ميال يف الصيف من بقية -
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  .د الزمن الذي تستغرقه األرض يف الدوران حول نفسها فيطول ار الصيفالفصول، لذلك يزي
 مدار األرض حول الشمس بيضاوي الشكل، وتكون األرض أقرب إىل الشمس يف الصيف لـذلك                -

 .يكون ار الصيف أطول
 ار فصل الصيف أطول بسبب بطء حركة األرض حول نفسها يف الصيف، فتأخذ وقتا أطـول يف                  -

 .ول الشمس، فتزيد مدة التعرض للحرارة فيطول النهارالدوران ح
 . ار الصيف أطول بسبب ميل حمور األرض، حيث يكون مائال يف الصيف فقط-

א−٤−٧ א)א(א :א
ب بوضـوح   يواجه العديد من طلبة التعليم العام  صعوبة يف فهم ظاهرة املد واجلزر، ويتجلى السب              

للمطلع على املناهج الدراسية، فأغلب املناهج تذكر أن ظاهرة املد واجلزر حتدث بسبب جاذبية القمر،               
دون توضيح لكيفية حدوث الظاهرة، ومع قصور اخللفيات الفلكية للعديد من املعلمني، حياول املـتعلم               

تصورات طلبة  ) ٤( اجلدول رقم    ويبني. تفسري اآللية بنفسه، فتتكون العديد من التصورات البديلة لديه        
البديلة والصحيحة عن املد واجلزر كما جاءت يف اختبـار املفهومـات            ) ختصص العلوم (كلية التربية   

  .الفلكية
  البديلة والعلمية عن املد واجلزر) ختصص العلوم(النسب املئوية لتصورات طلبة كلية التربية  )٤(اجلدول رقم 
  النسبة املئوية التصور العلمي الصحيح  النسبة املئوية  التصورات البديلة  رقم املفردة

  ٢/٥س
ــد   - أ تعتمـ

ظاهرة املد واجلزر   
بشكل أساسـي   

 :على
  
:  التفسري  - ب
  :ألن
  

  
  جاذبية األرض -
  أوجه القمر -
  
  
جاذبية األرض أكرب من     -

  .جاذبية القمر والشمس
بسبب اقتراب القمـر     -

من األرض وقـت املـد      
 .وابتعاده وقت اجلزر

  

  
٧, ٩٪  
٤, ٨٪  
  
  
١, ١٪   
  
  
٧٣, ٥٪  

  
  جاذبية القمر

  
  
  

اختالف جاذبية القمـر    
ــانيب األرض  ــى ج عل
  .مقارنة جباذبية الشمس

  
٨٥, ٧٪  
  
  
  
٢٥, ٤٪  

  ٤/٤س
   

  

  
حيدث املد عندما يكون     -

القمر بدرا وحيدث اجلزر    
  .عندما يكون القمر حماقا

حيدث املد عند شروق     -
الشمس وحيدث اجلـزر    

  .عند غروب الشمس

  
١٩٪  

  
  
  
٢٢, ٢٪  

  
 مـن املـد     حيدث كل 

  . واجلزر مرتني يف اليوم

  
٤٨, ٢٪  
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من الطلبة  اختاروا جاذبية القمر لتكـون        ) ٪٨٥،٧(أنه بالرغم من أن     ) ٤(يتضح من اجلدول رقم     
منهم تفسري ذلك باختالف    ) ٪٢٥،٤(السبب الرئيس يف حدوث املد واجلزر، إال أنه مل يستطع سوى            

منهم أن اقتراب القمر    ) ٪٧٣،٥(ألرض مقارنة جباذبية الشمس، حيث اعتقد       جاذبية القمر على جانيب ا    
  .من األرض يسبب املد، وابتعاده يسبب اجلزر

أن اجلاذبية تقل كلما ابتعد الشخص عن       أن الطالب درس عن جاذبية األرض،       وميكن تفسري ذلك ب   
البحـار واحمليطـات،    سطح األرض، ولذلك رمبا ربط العديد منهم حدوث املد باقتراب القمر مـن              

  .وحدوث اجلزر بابتعاد القمر وبالتايل تقل اجلاذبية فيحدث اجلزر
من الطلبة املعلمني أن كالً من املد واجلزر حيدثان مرتني يف اليـوم، ومل يـستطع                ) ٪٤٨,٢(وذكر  

منهم أن يفسروا ذلك بسبب اختالف زاوية القمر على وفق موقع الشخص من األرض              ) ٪١٧(سوى  
  ).٤(جة لدوران القمر حول األرض، واألرض حول نفسها كما يف الشكل وذلك نتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٩( الشكل 
  من املد واجلزر مرتني يومياآلية حدوث كل

منهم أن حدوث املد واجلزر مرتبط بشروق الشمس وغروـا، واعتقـد            ) ٪٢٢،٢(بينما اعتقد   
ر فيحدث املد عندما يكون القمر بدرا، وحيدث        منهم أن حدوث املد واجلزر مرتبط بأوجه القم       ) ٪١٩(

اجلزر عندما يكون القمر حماقا، حيث يبدو القمر عندما يكون بدرا كبري احلجم، و عندما يكون قريبـا            
من األفق، فيعتقد بعض الطلبة  أن القمر يكون أقرب ما ميكن عندما يكون بدرا فتزيد جاذبيته فيحدث                  

  . املد

موقع االنتفاخ المدي لو آانت 
  األرض ال تدور حول نفسها

دور األرض حول نفسها جاذبة ت
االنتفاخ المديمعها

 القمر-االنتفاخ المدي متقدم على  مستوى خط األرض: المحصلة النهائية

 القمر
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  :مني حول حدوث املد واجلزر ما يليومن تصورات الطلبة املعل
 . ليس هناك وقت معني حلدوث املد واجلزر، وحيدث املد مىت ما يكون القمر قريب من األرض-
 عندما يكون القمر بدرا تكون جاذبيته أقوى فتزيد قوة جذبه ملياه البحار، وبعد أن حيدث املـد                  -

 .البد أن حيدث اجلزر ألما عمليتان متالزمتان
 املد عندما يكون القمر بدراً وحيدث اجلزر عندما يكون حماقا؛ ألن القمر عنـدما يكـون     حيدث -

 .بدراً يكون أقرب ما ميكن إىل األرض
 حيدث املد عندما يكون القمر بدراً وحيدث اجلزر عندما يكون حماقا؛ فعندما يكون القمر بـدراً                 -

 . تكون جاذبيته أقل؛ فيحدث اجلزرتكون جاذبيته أكرب؛ لذلك حيدث املد، وعندما يكون حماقا
א−٥−٧ א)א(א

א :א
يعد فهم املتعلم ملنظومة الشمس واألرض والقمر، القاعدة األساسية يف فهم العديد مـن الظـواهر                

وفصول السنة، وأوجه القمـر، واخلـسوف       الفلكية األساسية املرتبطة ذه املنظومة، كالليل والنهار،        
  .والكسوف

فإدراك املتعلم لشكل هذه املنظومة، والعالقة بني هذه األجرام الثالثة بشكل صحيح جيعلـه قـادراً         
وقـد اسـتطاع    .  على ختيل الظواهر املرتبطة ا، كما وجيعله قادراً على الربط بني الظواهر املختلفـة             

  ). ٥(سم هذه املنظومة رمساً صحيحاً كما يف الشكل فقط من الطلبة املعلمني ر) ٪٤٠(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥(الشكل 
  منظومة الشمس واألرض والقمر

 
  مدار األرض حول الشمس

  مدار القمر حول
 األرض   

 القمر

 األرض الشمس
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 ٥٦

 مناذج بديلة رمسها الطلبة  ملنظومة الشمس واألرض         ةومن حتليل رسومات الطلبة  تبني وجود مخس       
  ): ٦(والقمر كما يبينها الشكل 

  )١( منوذج -١
 
 
  
  
 
 
 
  
  )٢( منوذج -٢
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٣( منوذج -٣
  
  
  
  
  
  
  
  )٤( منوذج -٤

 

   الشمس

 األرض

 القمر

 

  

 األرض
 القمر

 الشمس

 

 األرض

  

 القمر الشمس
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 ٥٧

  )٤(منوذج -٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٥( منوذج -٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٦( شكل 
  )ختصص العلوم( عند طلبة كلية التربية النماذج البديلة ملنظومة الشمس واألرض والقمر

لـشمس  يتبني من النماذج املعروضة أعاله أن بعض املتعلمني ليس لديهم إدراك كاٍف ملنظومـة ا              
واألرض والقمر، ففي النموذج األول يتبني أن املتعلم مل يدرك وجود مدار معني لدوران األرض حول                
الشمس كذلك مل حيدد مدار القمر حول األرض، بينما يف النموذج الثاين، مثل املتعلم األجرام يف شكل                 

ويتضح . ول نفسه فقط  واحد، و لكن مل يبني أي عالقة بينها، فكما يبدو يف الرسم كل جرم يدور ح               

 

 الشمس  

 القمر

 األرض

 

 الشمس  
 األرض

 القمر

 مدار الشمس

 األرضمدار
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من النموذج الثالث وجود تصور بديل حلجم األرض مقارنة حبجم الشمس، حيث تبدو األرض كبرية               
مقارنة بالشمس، ويكاد حجم القمر يكون مساوياً حلجم الشمس، كما ال يبدو من الرسم أن القمـر                 

مدار القمر حول األرض،    تابع لألرض، بالرغم من أن املتعلم حدد اجتاه دوران األرض حول الشمس، و            
إال أن شكل املدار مل حيدد حتديداً واضحاً، وبالتايل مل تظهر عالقة واضحة بني هذه األجـرام لـدى                   

تابع لألرض حيث حدد مداره واجتاه دورانه، بالرغم        كأنه  يف النموذج الرابع القمر     اتضح  بينما  . املتعلم
د املتعلم مدار الشمس، ومل يتضح هل الشمس       من ذلك بدت األرض بعيده عن مدار دوراا ، كما حد          

، وذلك ال يكون أي جرم من هذه األجـرام يف           ؟ أم  الشمس تدور حول األرض      ؟تدور حول األرض  
ـ ولكن بوصفه    لألرض،   بوصفه تابعاً ويف النموذج اخلامس مل ميثل القمر       . مركز هذه املنظومة    اًكوكب

  .       آخر يدور حول الشمس
، جيعله غري قـادر     اً صحيح إدراكاًنظومة األرض، والشمس، والقمر     لم لشكل م  إن عدم إدراك املتع   
 ,Barnett & Morran)   من بارنت وموران وأشار كلٌ. الظواهر املرتبطة اعلى تفسري كثري من 

رض والقمر، ولكن هذه إىل أن الطلبة  يكونون مناذج ذهنية عن شكل منظومة الشمس واأل   (1999
ويبدو ذلك واضحاً من خالل تصورات الطلبة  يف         .  بني األجرام والظواهر املرتبطة ا    تربط  النماذج ال 

هذه الدراسة عن اخلسوف والكسوف، إذ اعتقد بعضهم أن الكسوف حيدث نتيجة دوران الـشمس               
كمـا اعتقـد   . حول األرض، واعتقد بعضهم اآلخر أن الكسوف مرتبط حبركة األرض حول الشمس          

 أن حترك هذه األجرام من مكاا يتسبب يف حدوث ظاهرة غـري طبيعيـة مثـل                 أحد الطلبة املعلمني  
  .خسوف القمر، وكسوف الشمس

وتعد املناهج الدراسية مبا فيها من رسومات توضيحية عن هذه املنظومة مصدراً ال يـستهان بـه                 
االعتبـار  لتكوين تصورات بديلة عن شكل هذه املنظومة، فالعديد من هذه الرسومات ال تأخذ بعـني                

 متثـيالً الشمس واألرض والقمر،    : املسافات النسبية الصحيحة، وال متثل احلجوم النسبية لألجرام الثالثة        
فتبدو الشمس يف بعض الرسومات أصغر من األرض والقمر، وهذا ما جيعل بعض املـتعلمني               . اًصحيح

 أن من أسـباب  )Fanetti, 2001(ويذكر فانيت . يعتقدون أن حجم النجم أصغر من حجم الكوكب
الرسومات التوضيحية يف املنـاهج     "  أوجه القمر حتدث بسبب ظل األرض     " تكون التصور البديل أن     

التدريسية اليت تشرح ظاهرة أوجه القمر ، فعندما يتأمل الباحث يف العديد من هذه الرسومات جيد أا                 
فة بني األرض والقمر قريبة جـداً،       مل ترسم وفق املقاييس النسبية الصحيحة فكثري منها توضح أن املسا          

  . وكافية ألن يصل ظل األرض إىل القمر يف أغلب األحيان مسبباً تغري أوجه القمر
א−٦−٧ א א א א :א

إن فهم املتعلم لطبيعة الكواكب وحركتها، ومداراا، وتكوينها وآلية بقائها يف اموعة الشمـسية              
ويتـشعب مـن املنظومـة      . سهاماً  كبرياً يف فهمه لطبيعة الكون وحركة األجرام األخرى، وتكوينها          إ

الشمسية الكثري من املفهومات واحلقائق، ولكن مت االكتفاء يف هذه الدراسة ببعضها، واملتعلقـة تعلقـاً       
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 ٥٩

 مبوقع الكوكـب مـن      أساسياً مبا يتم تدريسه بشكل خاص لطلبة املراحل األوىل من التعليم، واملتمثلة           
األرض وإمكانية رؤيته بالعني اردة، والعالقة بني طول السنة يف الكوكب وحجم مدار الكوكـب،               

التصورات البديلة والعلمية عند    ) ٥(ويبني اجلدول رقم    . وسبب عدم تصادم كواكب اموعة الشمسية     
  .اكب اموعة الشمسيةعن بعض املفهومات املتعلقة بكو) ختصص العلوم(طلبة كلية التربية 

  )٥(اجلدول رقم 
  البديلة والصحيحة عن كواكب اموعة الشمسية) ختصص العلوم(النسب املئوية لتصورات طلبة كلية التربية 

  النسبة املئوية التصور العلمي الصحيح  النسبة املئوية  التصورات البديلة  رقم املفردة
  ٢/٢س
ميكن رؤيـة     - أ

كوكب عطـار   
 بالعني ارد مـن   

 :األرض 
  
  
: التفــسري  - ب

ــب  ألن كوكـ
  :عطارد

  

  
  
  يف منتصف السماء -
  يف أي موقع من السماء -
 يف أي وقت من الليل -
  
  
   صغري جدا-
 . من الكواكب السيارة-
 يشرق ويغرب كغريه من     -

  الكواكب

  
  
٦, ٣٪  
٩, ٧٪  
١٤, ٣٪  
  
  
٣٠, ٢٪  
٢٢, ٢٪  
٢٣, ٨٪  

  
  

ميكن رؤيته بعد مغيـب     
  الشمس

  
  
  

طارد ألن مدار كوكب ع   
  يقع داخل مدار األرض

  
  
٦٦, ٧٪  
  
  
  
  
١١, ١٪  

  ٢/٤س
أي  يف  - أ

الكواكب اآلتية  
ــسنة  ــون ال تك
 :أطول من البقية

  
  :التفسري -ب

  
  املشتري

  
  

كلما زاد حجم الكوكـب     
زاد زمن دورانـه حـول      

  الشمس

  
٤, ٨٪  
  
  
٣, ٢٪  

  
  نبتون

  
  

كلما زاد بعد الكوكب    
الشمس زاد زمن دورانه    

  حول الشمس

  
٩٥, ٢٪  
  
  
٩٦, ٨٪  

  ٤/٥س
ــصادم  ال تتــ
كواكب اموعة  

  : الشمسية ألن

  
كل كوكب يدور بـسرعة     
خمتلفــة عــن الكواكــب 

  .األخرى

  
٣, ٢٪  

  
كل كوكب يـدور يف     

  مدار خاص به
مدارات الكواكب على   
مسافات كبرية مقارنـة    

  .بأحجام الكواكب

  
٨٢, ٥٪  
  
١٤, ٣٪  

وقت رؤية كوكب عطارد بـالعني      من الطلبة  حددوا     ) ٪٦٦،٧( أن  ) ٨(يتبني من اجلدول رقم     
اردة من األرض رؤية صحيحة، حيث ميكن رؤية عطارد بعد مغيب الشمس، وذلـك ألن عطـارد                 

) ٪١١،١(أقرب إىل الشمس من األرض فمداره يقع داخل مدار األرض، واختار هذا التفسري العلمـي     
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 ٦٠

. د يف أي وقت من الليـل      من الطلبة  أنه ميكن رؤية كوكب عطار       ) ٪١٤،٣(بينما ذكر   . طالب معلم 
ويهدف هذا السؤال إىل الكشف عن فهم الطلبة للعالقة بني رؤية الكوكب بالعني اردة من األرض،                

  . وموقع مدار الكوكب لدى مدار األرض حول الشمس
ويف سؤال يهدف إىل الكشف عن فهم الطلبة املعلمني  للعالقة بني مدار الكوكب وطول الـسنة،                 

منهم أن يفسروا طول السنة يف نبتـون        ) ٪٩٥،٢(ماً جيداً هلذه العالقة فقد استطاع       تبني أن هناك فه   
مقارنة بطول السنة يف كواكب املشتري، واألرض، وعطارد؛ نتيجة ألنه أبعد الكواكب عن الشمس،              

  .وبالتايل مداره أكرب حجماً من مدارات هذه الكواكب
        منـهم أن   ) ٪٨٢,٥( موعة الشمسية ذكر    وعندما سئل الطلبة عن سبب عدم تصادم كواكب ا

هناك مداراً خاصاً لكل كوكب هو السبب يف عدم تصادم كواكب اموعة الشمسية، وهـذا يعتـرب                 
صحيحاً لوال أن الشمس تتحرك يف ارة، وتتحرك الكواكب معها، والتفسري األكثر صحة لعدم تصادم               

ـ        كواكب اموعة الشمسية هو أن املسافات بني الكواك        ح يب أكرب بكثري مقارنة بأحجامها، ممـا يت
مساحة أكرب حلركتها، وذكر بعض الطلبة  أن كل كوكب له مدار خاص ال حييد عنه، وال يتقاطع مع                   
مدرات الكواكب األخرى وهذا غري صحيح علمياً، ألن اموعة الشمسية تتحرك داخل ارة كغريها              

اهج الدراسية بشكل أساسي حيث ال يتم ذكـر حركـة           وهذا التصور البديل مصدره املن    . من األجرام 
  .    اموعة الشمسية داخل ارة، ولذلك جيد كثري من الطلبة صعوبة يف فهم احلركة التراجعية للكواكب

א−٨ :א
قترح  ي ديثةبناًء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية، ومتاشيا مع أهداف التربية العلمية احل             

  :الباحثان اآليت
، )ختصص العلوم (ضرورة االهتمام بتدريس مقررات يف علم الفلك جلميع طلبة كلية التربية             -١-٨

 .وليس لتخصص الفيزياء فقط؛ ليتمكنوا من تدريس وحدات الفلك الواردة يف مناهج العلوم
ـ    ت علم الفلك، فالبد من استخدام       يف حالة تبين تدريس مقررا     -٢-٨ بة طرائق التـدريس املناس

 .لتدريس مثل هذه املوضوعات
ضرورة عقد دورات ومشاغل تدريبية ملعلمي العلوم أثناء اخلدمة يف مجيع املراحل التدريسية              -٣-٨

لرفع حصيلتهم العلمية يف املوضوعات الفلكية، خاصة أنه من املتوقع أن نسبة كبرية من هؤالء املعلمني                
  . قبل اخلدمةمل يدرسوا مقررات يف علم الفلك أثناء فترة اإلعداد

إجراء دراسة عن التصورات البديلة يف املفهومات الفلكية لدى معلمي العلوم أثناء اخلدمـة               -٤-٨
  .يف سلطنة عمان

إجراء دراسة مستعرضة ملقارنة انتشار التصورات البديلة يف املفهومات الفلكية لدى طلبة يف              -٥-٨
  .مراحل دراسية خمتلفة
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 ٦١

ريسية كالتدريس باالستقـصاء يف تـصحيح       إجراء دراسة عن فعالية إحدى الطرائق التد       -٦-٨
 . التصورات البديلة لدى الطلبة  املعلمني عن بعض املفهومات الفلكية
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א א
א א :א

األخطاء املفاهيمية يف وحدة األمحاض والقواعد واألمـالح        ). ٢٠٠٤. ( سعيدي، عبد اهللا   أمبو -
جملـة التربيـة    . سلطنة عمان / لمي من التعليم العام مبحافظة مسندم     لدى طلبة الصف احلادي عشر ع     

 .٥٩ -٤١ :)٧(٣ العلمية،
دار املـسرية للنـشر والتوزيـع       : عمـان .   تعليم العلوم للجميع   ).٢٠٠٥. (اهللا اخلطايبة، عبد  -

  .والطباعة
  .عامل الكتب:القاهرة. "رؤية بنائية" تدريس العلوم). ٢٠٠٢. (زيتون، كمال -
حتليل التصورات العلمية البديلة وأسباب تكوا لدى تالميذ املرحلـة          ). ١٩٩٨. (مالزيتون، ك  -

 .٦٥٧-٦١٧):٢(، املؤمتر العلمي الثاين للجمعية املصرية للتربية العلمية. اإلعدادية
دار الفكـر   : ، القـاهرة  االجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم    ). ٢٠٠١. (عبد السالم، مصطفى   -
  .العريب
 .علمي العلوم باملرحلـة االبتدائيـة     مفهومات األرض والفضاء لدى م    ). ٢٠٠٢. ( حممد العطار، -

 .٢٩٢-٢٦١ :٨٠، دراسات يف املناهج وطرق التدريس
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 » ٩/١٢/٢٠٠٩ وصدرت الموافقة على نشره بتاريخ ، ١٣/٥/٢٠٠٨ذا البحث إلى المجلة بتاريخ وصل ه«


