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 هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام 
 م2017-2016للعام الدراسي 

 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 
 هشكلة البحث

:التساؤل التالًٌسعى هذا البحث إلى اإلجابة عن 

:عن هذا التساؤل الرئٌسً  مجموعة من التساؤالت الفرعٌة األتٌةوٌنبثق 

بالموجات الكهرومغناطٌسٌة المنبعثة من الراوتر؟طول الساق هل ٌتأثر -1

بالموجات الكهرومغناطٌسٌة المنبعثة من الراوتر؟سمك الساق هل ٌتأثر -2

النبات بالموجات الكهرومغناطٌسٌة المنبعثة من الراوتر؟لون أوراق هل ٌتأثر -3

؟عدد األوراقهل تؤثر الموجات الكهرومغناطٌسٌة الموجودة فً الراوتر على -4

؟(نبات الذرة دراسة حالة)ما أثر الموجات الصادرة عن الراوتر على النباتات  



 هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام 
 م2017-2016للعام الدراسي 

 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 

 أهداف البحث

علاى نماو النباات ( الراوتار) معرفة مدى تأثٌر موجاات الشابكات اللسالكٌة 1.

.عموماً 

طااول وساامك الساااق   ولااون وعاادد : أثاار الموجااات علااى كاال ماانتحدٌااد 2.

.األوراق 



 هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام 
 م2017-2016للعام الدراسي 

 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 

 أهوية البحث

تبااارز أهمٌاااة هاااذ  الدراساااة مااان أهمٌاااة الموالاااوة  ألن الشااابكات اللسااالكٌة  

ٌحتوي علاى الموجاات الكهرومغناطٌساٌة متواجاد ومنتشار فاً الذي ( الراوتر)

إٌجابٌااً ستتأثر إما فعند تعرض النبات لهذ  األمواج فبالتالً كبٌر  حٌاتنا بشكل 

.أو سلبٌاً 



 هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام 
 م2017-2016للعام الدراسي 

 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 

 هصطلحات  البحث

 الجسيمات وتمتصه تصدره الطاقة أشكال أحد :الكهرومغناطٌسٌة الموجات

 لإلشعاع الفضاء خالل سفرها في للموجات مشابها   سلوكا   تظهر والتي المشحونة،

 ويتذبذب الشدة، في متساويان مغناطيسي، وآخر كهربائي حقل الكهرومغناطيسي

 حيث الموجة، وانتشار طاقة التجاه ومتعامد لآلخر  متعامد طور في منها كل

.الضوء بسرعة الفراغ في الكهرومغناطيسي اإلشعاع ينتشر
  

 التي الخطوط على الطبيعيات علم في يطلق اسم موجة، مفردها :الموجات

 .الفضاء في تنتشر الهتزازات  تتعرض

 المغناطيسية الحركة أو المغناطيسي المجال فيزياء هي :الكهرومغناطٌسٌة

. الفيزياء علم فروع من فرع وهي الكهربية



 هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام 
 م2017-2016للعام الدراسي 

 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 

:الكهرومغناطٌسٌة الموجات أنواة ومن 

 تابع... هصطلحات  البحث

 أطول وتمتلك البٌانات نقل فً تستخدم كهرومغناطٌسٌة موجات :الرادٌو موجات1)

.موجً طول

 بٌن قصٌر موجة طول ذات كهرومغناطٌسٌة موجات هً :المٌكرووٌف موجات2)

 بطول األشعة نطاق تشمل أنها أي الحمراء تحت واألشعة الرادٌوٌة الموجات

 من الرادٌوٌة الموجات وٌحدها  الملٌمترٌة األشعة إلى سنتٌمتر 1 من موجة

 طٌف تحد التً الحمراء تحت األشعة تحدها كما  (أكبر موجة طول ذات) أسفل

 .(أصغر موجة طول ذات) أعلى من المرئً الالوء



 هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام 
 م2017-2016للعام الدراسي 

 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 

 تابع... هصطلحات  البحث

 (WLAN \wireless local area network)الشبكات المحلٌة اللسلكٌة :اللسلكٌةالشبكات 

(radio frequency/RF)وتسمح هذ  التقنٌة باالتصال بشبكة اإلنترنت عبر إشارة الرادٌو

.بدالً من االتصال عبر األسلك 

 الشبكات بٌن الربط فً ٌستخدم حٌث كمبٌوتر جهاز ٌشبه جهاز هو :الراوتر

 المختلفة السرٌعة الشبكات بٌن البٌانات وتحوٌل بتوجٌه ٌقوم إنه حٌث المختلفة 

 محتوٌاتها وتفقد العمل وذاكرة المؤقتة الراوتر ذاكرة وهً الرام  على وٌحتوي

 موجات بواسطة البٌانات واستقبال بإرسال الراوتر وٌقوم .الراوتر إغلق بمجرد

 الكهرومغناطٌسٌة الموجات طٌف من جزءاً  وتشكل مرئٌة غٌر موجات وهً  الرادٌو

  . الحمراء تحت األشعة من أعلى موجً بطول



 هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام 
 م2017-2016للعام الدراسي 

 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 

 تابع... هصطلحات  البحث

 ( البٌولوجً )الحٌوي التحلل من الناتج عن عبارة هو الكمبوست :الكمبوست مادة

 الكائنات وبعض البكترٌا بفعل حٌوانً أو نباتً أصل من كانت سواء العالوٌة للمادة

   الجٌدة والتهوٌة والرطوبة الدفء من معٌنة بٌئٌة ظروف تحت النافعة الدقٌقة

  - الهوائً الكمبوست ) إنتاجه وطرٌقة نظام بحسب الكمبوست من نوعان وهناك

  .(اللهوائً الكمبوست



 هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام 
 م2017-2016للعام الدراسي 

 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 

 هنهجية البحث

 المنهج هوو :التجرٌبً المنهج الدراسة  هذ  فً الباحثات استخدمت

 تساؤالت نفً أو إثبات فً العلمٌة التجربة استخدام على ٌعتمد الذي

 واقع تشكٌل إعادة بهدف الباحث قبل من مقصود بتدخل وٌتمٌز البحث 

  .الحدث أو الظاهرة



 هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام 
 م2017-2016للعام الدراسي 

 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 

 حدود  البحث

(2/4/2017   - 1/2/2017) بٌن الفترة :الزمانٌة الحدود

 والع وتم واألحٌاء  الفٌزٌاء قسم اإلسلمٌة  الجامعة :المكانٌة الحدود

 وتم الراوتر  جهاز من بالقرب الجامعة حدٌقة فً التجرٌبٌة المجموعة

 تكون حٌث الفٌزٌاء قسم مختبر فً شرفة على الالابطة المجموعة والع

 .راوتر جهاز أي عن بعٌدة
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 م2017-2016للعام الدراسي 

 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 

 جمتوع وعينة  البحث
.جمٌع النباتات التً تنمو فً قطاة غزة:  البحثمجتمع 

:البحثعٌنة 

شتلت من نبات الذرة وذلك    10نبات الذرة حٌث شملت عٌنة الدراسة 

للتعرف على تأثٌر أجهزة الراوتر على نمو النبات  و تم اختٌار نبات الذرة 

:للقٌام بهذ  التجربة نظراً لألسباب التالٌة

.ٌتمٌز بحساسٌته العالٌة للمتغٌرات البٌئٌة المختلفة  •

.زراعته ونقله وتنمٌته فً أوعٌة بلستٌكٌةسهولة   •

 .إلى أنه ٌنمو وٌزدهر خلل فترة الدراسة الحالٌةباإلالافة   •
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 م2017-2016للعام الدراسي 

 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 

 أدوات  البحث

المقابلة: أوالً 

(التجربة العملٌة)الملحظة: ثانٌاً 
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 م2017-2016للعام الدراسي 

 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 
 تابع... أدوات  البحث

 الجامعة بزٌارة العلمً  البحث فرٌق مشرفة برفقة الباحثات قامت :المقابلة :أوالً 

 مقابلة إلجراء المسبق التنسٌق بعد  1/3/2017 بتارٌخ  األربعاء ٌوم غزة فً اإلسلمٌة

 تقٌٌد ثم ومن المقابلة أسئلة لهم وجهت حٌث العطار اعتماد.أ و الوصٌفً ختام.د مع

  إشراف تحت صٌاغتها وتمت فقرات  5 من المقابلة أسئلة تجهٌز تم حٌث اإلجابات
.المشرفة

:أسئلة المقابلة
ما سبب اختٌار الراوتر المستخدم فً التجربة ؟-1

ما سبب اختٌار نبات الذرة على وجه الخصوص لهذا البحث ؟-2

هااال تتعااارض المجموعاااة التجرٌبٌاااة لجمٌاااع الظاااروف التاااً تتعااارض لهاااا المجموعاااة -3

الالابطة ؟

هل نستطٌع تعمٌم النتائج  الصادرة من هذا البحث على جمٌع النباتات ؟ -4

ما الشًء الذي ٌمٌز بحثنا عن باقً األبحاث ؟ -5



 هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام 
 م2017-2016للعام الدراسي 

 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 

 تابع... أدوات  البحث

( :التجربة العملٌة: )الملحظة:ثانٌاً 

 النباتات هذ  تقسٌم وتم واحداً  أسبوعاً  عمرها الذرة من نباتات 10تحالٌر تم

 .الالابطة والمجموعة التجرٌبٌة المجموعة :مجموعتٌن إلى

 من بالقرب (الذرة شتلت) نباتات5 والع تم :التجرٌبٌة المجموعة فً •

.متر نصف حوالً والراوتر النباتات بٌن المسافة إن حٌث الراوتر

 أي الراوتر أجهزة من ٌخلو مكان فً نباتات 5والع تم :الالابطة المجموعة •

.الكهرومغناطٌسٌة اإلشعاعات تأثٌر عن بعٌداً 
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 م2017-2016للعام الدراسي 

 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 

 تابع... أدوات  البحث

( :التجربة العملٌة: )الملحظة:ثانٌاً 

 من والبٌئٌة الفٌزٌائٌة الظروف إن حٌث التجربة فً المتغٌرات جمٌع البط تم

 كانت المجموعتٌن لكل المٌا  ونوعٌة وكمٌة ورطوبة حرارة ودرجة الغط

 لكل المٌا  نوعٌة بنفس ٌومٌن كل النباتات ري تم وثابتة  متشابهة

 النباتات جمٌع على أسبوة كل واحدة مرة القٌاسات أخذ تم .لمجموعتٌنا

 فترة إن حٌث بوالوح النتائج علٌها تظهر كانت التً نباتات 5 نتائج وتسجٌل

 أسابٌع األربعة خلل أخذها تم التً القٌاسات تتالمن .أسابٌع 4 كانت التجربة

  . األوراق وعدد ولون الساق  طول :من كل
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 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 

 نتائج  البحث
 4مدار على المجموعتٌن لنباتات والدقٌقة المستمرة الملحظة خلل من .1

 الراوتر من بالقرب الموجودة النباتات أن التجربة هذ  خلل من ٌتبٌن أسابٌع

. الراوتر عن البعٌدة النباتات من أسرة بشكل نمت

 الساق ( سمك – طول) حٌث من التجرٌبٌة المجموعة فً النباتات أن تبٌن .2

. الالابطة المجموعة مع مقارنة أكبر بشكل نمت

 لها كان الراوتر أجهزة من الصادرة الموجات أن الملحظة خلل من تبٌن .3

. الذرة نبات نمو على إٌجابً تأثٌر

 نعمم أن نستطٌع وال الذرة نبات على إٌجابً بشكل  االستجابة اقتصرت .4

.النباتات جمٌع على



 هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام 
 م2017-2016للعام الدراسي 

 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 

 تىصيات  البحث
: بناًء على نتائج التجربة نوصً بما ٌلً

 مختلف فً العلٌا الدراسات طلب قبل من الدراسة هذ  باستكمال1.

 هذ  فً المستخدمة غٌر أخرى نباتات كاستخدام :أشمل بطرٌقة الجامعات

.التجربة

.الثمرة جودة :مثل الذرة نبات عن أخرى خصائص معرفة 2.

.اإلنسان على الثمرة تأثٌر مدى معرفة3.

.الحٌوان على الثمرة تأثٌر مدى معرفة4.
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 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 

 تابع... تىصيات  البحث
 لدى الوعً لزٌادة ونشرها اإلعلم وسائل قبل من الدراسة هذ  بتعمٌم  .5

.االستفادة من األمر ٌهمه من ٌستطٌع وحتى اآلخرٌن

.للخلٌا الداخلً التركٌب على الراوتر أثر دراسة  .6

.القادمة الدراسات فً أساسٌة كقاعدة البحث هذا الجامعات باستخدام  .7

 صحة على للتجربة خالعت التً النباتات أثر عن خاصة دراسة عمل .8

. األرنب :مثل الحٌوانات

 الناحٌة من للتجربة خالعت التً النباتات أثر عن خاصة دراسة عمل .9

. الجٌنٌة
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 (حنو جيل حبثي واعد )املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 
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 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 
 (حنو جيل حبثي واعد )

أثز المىجاث الكهزومغناطيسيت الصادرة من الشبكاث الالسلكيت 
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