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﴿ ِإفَّ ِفي َخْمِؽ السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتََلِؼ 
المَّْيِؿ َوالنََّياِر َواْلُفْمِؾ الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما 
َيْنَفُع النَّاَس َوَما َأْنَزَؿ المَُّو ِمَف السََّماِء ِمْف َماٍء 
َفَأْحَيا ِبِو اْْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَيا َوَبثَّ ِفيَيا ِمْف ُكؿِّ 
ِر َبْيَف  َياِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ َدابٍَّة َوَتْصِريِؼ الرِّ

                      ﴾السََّماِء َواْْلَْرِض َ َياٍت ِلَقْوـٍ َيْعِقُموفَ 

 164آيت :                                                          سورة البقرة 
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﴿َوَقَضٰى َربَُّك َأَّلا َتْعُبُدوا ِإَّلا ِإيااُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا﴾  إلى من قال فييما الرحمن عز وجل

 درب العمم نال ىدي ىذا العمل المتواضع إلى من ربياني وسيرا عمى راحتي إلى من أنارا ن

لى من    .كّن ليما العرفان والتقديرنوالمعرفة وا 

 العزيز وأبي الغالية  أميإلى 

 إخوتي وأخواتيىدي ىذا العمل المتواضع إلى نكما 

 إلى فمسطيف وثراىا.......... نسكنو ويسكننا ووطنًا يسكنا  .........إلى 

  أرواح شيداء فمسطيفإلى 

 . في سجون اَّلحتالل الصييونيأسرى الحريةإلى كل 

لى كل من ساعدن  . من قريب أو بعيدا وساندناإلى رفيقات الدرب التعميمي وا 

إلى كل من أضاء بعممو عقل غيره فأظير بسماحتو تواضع العمماء وبرحابتو سماحة العارفين 

 /معمماتي الكريمات وَّل سيما

 رنا العمصي/                                 الميندسةنييؿ أبو شاويش/                المعممة

 نورا أبو سنيمو/ المعممة 
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ي نصل كثيرًا طيبًا مباركًا، وحمداً حَمُد ا رب العالمين عمى جميل نعمو وجزيل عطائو      نَ 

ىتدى اومن ، صحابو أجمعينأ خير خمق ا تعممًا وعممًا وعمى آلو وأنبيائوسمم عمى خاتم نو
. بيداه إلى يوم الدين
يمانًا بفضل اَّلعتراف بالجميل  [ َو ْن  َو ْن ُك ْن  َو ِإ َّن َو   َو ْن ُك ُك  ِإ َو ْن ِإ ِإ  َو ]: تعالىوانطالقًا من قولة  وا 

والعرفان وُجل اَّلحترام الشكر تقدم بخالص ن ناوتقديم الشكر واَّلمتنان ألصحاب المعروف فإن

  عمى ىذا البحث، وعمى ماىاإلشراف حفظها الله، –نهيل أبو شاويش / للمعلمة والتقدير

 .يات الشكرآسمى أ امنىا  ووقت في سبيل خروج ىذا العمل ، فل،ه من جيدتبذل

 عمى تعاونيا المخمص رنا العمصي/ الميندسةكما نسدي عميق الشكر وعظيم اَّلمتنان إلى 

 .معنا وعمى ما بذلتو من جيد فجزاىا ا  خير الجزاء

وَّل ننسى من كان ليا عظيم األثر في إثراء بحثنا ومعارفنا وتوسيع مداركنا بعموميا الواسعة 

 عمى ما أضفتو من لمسات ىبة الجمؿ/المعممة   ونشكر نورا أبو سنيمو/المعممة القديرة 

 . فمين منا كل الشكر والتقدير، جمالية عمى النموذج التطبيقي لممشروع 

 .سعاد أبو شنب/ مديرة مدرسة رابعة العدوية الثانويةكما نتوجو بأسمى آيات الشكر إلى 

والشكر موصول لكل من ساعد وساند ولو بدعوة في ظير الغيب فجزى ا الجميع خير 

 .الجزاء
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                                ممخص الدراسة

 
 تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مصادر الطاقة المتجددة في قطاع غزة والكشف 

عن مدى مساىمة ىذه المصادر في حل مشكمة الكيرباء، وكذلك الكشف عن مكونات الجياز 

وآلية عمل الجياز المستخدم في توليد الكيرباء بواسطة مصادر الطاقة المتجددة التي تتوفر في 

 .قطاع غزة

وتناولت الدراسة مصادر الطاقة المتجددة التي يزخر بيا القطاع وأىمية الطاقة المتجددة في حل 

 . مشكمة الكيرباء

بينت الدراسة بأنو َّل يمكن اَّلعتماد عمى مصدر واحد من مصادر الطاقة البديمة كالشمس، 

أوالرياح أوالمياه، نظرًا لتعرض بعض ىذه المصادر لمتوقف بسبب ـتأثرىا بعوامل المناخ، كما أن 

 .استخدام الطاقة المتجددة يعد مكمفاً 

وأوصت الدراسة بضرورة مشاركة المؤسسات المالية والبنوك في دعم مشاريع الطاقة المتجددة 

قرار  الشخصية والتجارية عبر قروض مستردة، ووضع تشريعات تخدم مشاريع الطاقة المتجددة وا 

مساحات كافية فوق البنايات والمؤسسات َّلستيعاب أنظمة الطاقة المتجددة، وحث كل المشاريع 

السكنية الجديدة باَّلعتماد عمى الطاقة المتجددة وتأسيس ىياكل تساعد عمى ذلك، وأيضا بتنفيذ 

حمالت توعوية مجتمعية لتعزيز ثقافة استخدام واَّلعتماد عمى الطاقة المتجددة وتصحيح 

 .المعمومات الخاطئة عنيا وتقديم اَّلرشاد والتوجيو معًا بشكل سميم وفعال
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المقدمة 

تعتبر الطاقة مكونًا أساسيًا من مكونات الكون، وتعد من أحد أشكال الوجود، حيث        

تزداد أىميتيا في العالم يوماً بعد يوم تبعًا لتعدد وتزايد مجاَّلتيا اَّلقتصادية واَّلجتماعية 

المختمفة، لذا فإن الطاقة أصبحت تشكل مادة ىامة تترتب عمييا آثار ىامة بالنسبة لمكيانات 

. السياسية اقتصاديًا واجتماعياً 

مصادر الطاقة لتوفر ىناك وترتبط الطاقة ارتباطًا وثيقًا بعمميات التنمية في األقطار فكمما كان 

الفرصة َّلزدياد  نطالق وبقوة نحو تقدم البمد، َّل وبل إتاحةلالفي البمد كمما كان ذلك دافعًا قويًا 

قوة الدولة والعكس صحيح، وأن التحديات الرئيسة التي تواجو الحكومات في معظم البمدان 

النامية يتمثل في كيفية تحسين كفاية ودرجة اَّلعتماد عمى إمدادات الطاقة مع جعل خدمات 

  .(2، ص2013الطويل،)الطاقة الحديثة متاحة لجميع األشخاص وبتكمفة يمكن تحمميا
ويعد النفط من المصادر الرئيسة لمطاقة في ىذا الوقت، ولكن نجد أن مصادر ىذه الطاقة قابمة 

 لمنضوب عمى الرغم من وجود احتياطي كبير، لذلك اتجيت بعض الدول َّلستغالل مصادر

نتاج الطاقة الكيربائية حيث أنيا أحد إ كالرياح، والمياه، والشمس، وخاصة في المتجددةالطاقة 

حدى الخيارات اَّلستراتيجية لتمبية اَّلحتياجات  أنواع الطاقة النظيفة والصديقة لمبيئة وا 

المستقبمية، وتعد فمسطين  وخاصة قطاع غزة من أكثر البمدان حاجة ليذه الطاقة بسبب الحاجة 

. المتزايدة والممحة لمطاقة الكيربائية

وخاصة أن فمسطين تفتقر إلى العديد من الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة التي تعتبر مورد 

وشركة توليد " اإلسرائيمية" القطاع ثالث مصادر لمكيرباء الشبكة القطرية يغير متجدد، ويغذ

الكيرباء، والشبكة المصرية، وتتعرض بعض ىذه المصادر لمتوقف عن 
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، إما لمنع  دخول الوقود الالزم لتشغيل محطة توليد الكيرباء بسبب (5/3/2017النجيمي،)العمل

الحصار المفروض عمى قطاع غزة ، أو تعطل خطوط الكيرباء المصرية المغذية لمقطاع الناجم 

ت  طويمة خالل الى ساعإعن ما تتعرض لو مصر من أحداث، مما جعل ساعات القطع تصل 

 لمتغمب عمى مشكمة المتجددة مصادر الطاقة لاليوم، ومن ىنا تبرز الحاجة الماسة َّلستغال

. نقص الكيرباء في القطاع

 : مشكمة الدراسة
 

يواجو قطاع غزة العديد من المشكالت الناجمة عن الحصار المفروض عمى القطاع، 

اليادف إلى تضييق الخناق عمى أىالي القطاع، ومن أىم ىذه المشكالت التي كان ليا األثر 

الواضح عمى كافة القطاعات اإلنتاجية والخدماتية انقطاع التيار الكيربائي لفترات طويمة تزيد 

 ساعة يوميَا نتيجة لتعطل خطوط الكيرباء المصرية المغذية لجنوب القطاع، أو لمنع 14عن 

، إضافة إلى ذلك فأن (5/3/2017النجيمي،)دخول الوقود الالزم لتشغيل محطات توليد الكيرباء

معظم األجيزة الكيربائية المستوردة من النوع المستيمك لكميات كبيرة من الكيرباء، ويرجع ذلك 

لعدم وجود رقابة من قبل وزارة اَّلقتصاد، وكذلك اَّلستخدام الغير منظم من قبل المواطنين ساىم 

ومن ىنا تبرز مشكمة الدراسة في ضرورة ، (5/3/2017بركات، )في تفاقم ازمة الكيرباء

 :، والمتمثمة في السؤال الرئيسي التالي في توليد الكيرباءالمتجددةاستغالل مصادر الطاقة 

 ما مدى االستفادة مف الطاقة المتجددة لمحد مف أزمة الكيرباء؟

 :ويتفرع من ىذا السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية

. لمتجددةما مصادر الطاقة ا.1 

.  في المساىمة في حل مشكمة الكيرباءالمتجددةما مدى مقدرة الطاقة .2
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. المتجددةما أىمية استخدام الطاقة .3

. المستخدم في توليد الكيرباءالنموذج التطبيقى ما مكونات .4

. المستخدم في توليد الكيرباءالنموذج اآللية التي يعمل بيا  ما.5

 .ما المكونات الالزمة لتطبيق المشروع عمى أرض الواقع . 6

: أىداؼ الدراسة

. المتجددةالتعرف عمى مصادر الطاقة .1

. التعرف عمى آلية تطبيق الطاقة المتجددة في المنازل.2

. المتجددةبيان أىمية استخدام الطاقة .3

. التعرف عمى مكونات الجياز المستخدم في توليد الكيرباء.4

. الكشف عن آلية عمل الجياز المستخدم في توليد الكيرباء.5

 .دراسة مدى الوعي بأىمية الطاقة المتجددة لدى اإلىالي . 6

 .توضيح معوقات استخدام الطاقة المتجددة في المنازل . 7

 .التعرف عمى مدى إسيام الطاقة المتجددة في حل أزمة الكيرباء في القطاع.8

: فرضيات الدراسة

.  أن تساىم في حل مشكمة الكيرباءالمتجددةيمكن لمطاقة .1

.  باستخدام الطاقة الشمسيةتوليد الكيرباءيمكن .2

. باستخدام الرياحتوليد الكيرباء يمكن .3

.  باستخدام المياهتوليد الكيرباءيمكن .4

 .ىناك وعي كاف بأىمية استخدام الطاقة المتجددة كبديل عن الكيرباء.5
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: أىمية الدراسة

.  في القطاع ن ىذه الدراسة تساىم في حل مشكمة الكيرباء إ.1

. افتقار القطاع لمثل ىذه الدراسات.2

. المتجددةن قطاع غزة يزخر بمصادر الطاقة إ.3

.  نظيفة وغير مموثة لمبيئةالمتجددةكون الطاقة .4

:  حدود الدراسة
 .مدرسة رابعة العدوية الثانوية: الحد المكاني .1
 (م2017مارس )الفصل الدراسي الثاني: الحد الزماني .2

 
: مصطمحات الدراسة

 (.23، ص2010الطويل، )القدرة عمى القيام بعمل ما: الطاقة

ىي الطاقة التي تولد من مصدر طبيعي َّل ينضب وىي متوفرة في كل مكان : الطاقة المتجددة

(. 149، ص2012حدة، )عمى سطح األرض

ىي الضوء المنبعث والحرارة الناتجة عن الشمس المذان قام اَّلنسان : الطاقة الشمسية

بتسخيرىما لمصمحتو منذ العصور القديمة باستخدام مجموعة من الوسائل التكنولوجية التي 

(. 5، ص2013بخوش، )تتطور باستمرار

بينات الرياح إلنتاج الطاقة رىي طاقة مستخرجة من الرياح باستخدام تو: طاقة الرياح

. الكيربائية
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ىي الطاقة المرتبطة بوجود الموارد المائية سواء كانت بحار أو أنيار أو : الطاقة المائية

 .(35، ص2010الطويل، )المساقط المائية

هي تربين أو جهاز يحول طاقة الرياح إلى حركة دائرية من خاللها تتولد : العنفة الهوائية

 .الكهرباء

 دوارة تقوم بتحويل الطاقة الحركية الكامنة للمياه إلى طاقة حركية آلةهي : العنفة المائية

 .(18/3/2017ويكيبيديا، )دورانية

 
 :الدراسات السابقة

" تقدير دالة الطمب استيَلؾ الكيرباء لمقطاع العائمي في فمسطيف  (2013الطويؿ، عمى ).1

. ـ2011-2010دراسة حالة قطاع غزة لمفترة 

تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى الواقع الحالي لمصناعة الكيربائية في قطاع غزة، 

بؤ بمستقبل الطاقة تنوتقدير دالة الطمب عمى الكيرباء في القطاع كما تيدف إلى العمل عمى ال

. الكيربائية في قطاع غزة

وتناولت ىذه الدراسة الطاقة ومصادرىا، كما وتناولت الواقع الحالي والمعيقات التي تواجو 

. الكيرباء في قطاع غزة، إضافة إلى دراسة الطمب عمى الكيرباء

وتوصمت الدراسة إلى إيجاد متغيرات فسرت استيالك الكيرباء لمقطاع العائمي في قطاع غزة 

، وأن ىناك اىتمام ضعيف باستخدام الطاقة البديمة سواء كان من (R= 99.3)حيث بمغت قيمة 

قبل الحكومة والمؤسسات الغير حكومية والسكان، وكذلك أن سوق توزيع الطاقة الكيربائية ىو 

سوق احتكار تام، وايضاً  أن الفجوة تزداد بين عرض الكيرباء والطمب عمى الكيرباء نتيجة 

. عوامل مختمفة تؤثر في كل منيما
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وأوصت الدراسة المشتركين بترشيد استيالك الكيرباء وعدم العمل عمى سرقة الكيرباء، كما 

أوصت الدراسة شركة الكيرباء بالعمل عمى توفير عدادات مسبقة الدفع لممشتركين وعمى ابتكار 

. سمطة الطاقة العمل عمى التشجيع إلنتاج الطاقة النظيفة بالوسائل المختمفة

 
. بعنواف الطاقات المتجددة كبديؿ لقطاع النفط (2013بخوش،).2

حالل مكانة إتيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى قدرة الطاقة المتجددة عمى 

. الطاقة المتجددة من خالل الدراسة اإلحصائية إلنتاج ىذه الطاقة النفط، والتعرف عمى مصادر

وتناولت ىذه الدراسة مفيوم الطاقات المتجددة، وأىم مصادرىا ودورىا في تحقيق التنمية 

.  لإلنسانالمستدامة

ن الطاقات المتجددة متوفرة بكثرة في أ وتساىم في تمبية نسبة عالية من متطمباتو، وكذلك 

. الطبيعة لكنيا تتطمب استعمال العديد من األجيزة ذات المساحات واألحجام الكبيرة

وأوصت الدراسة باَّلىتمام بتطوير تكنولوجيات الطاقات المتجددة لمدول النامية، وأن تكون ىناك 

مجموعة من اإلصالحات التي تمس مختمف جوانب نموذج الطاقة الوطني وتتمثل أساسًا في 

. تنمية الطاقات المتجددة وترقية استخدام الطاقات المتجددة

 
   3.(Draidi.2016) feasibility study of Implementing CSP 

technology in Palestine.                                                            
                                        

تناولت ىذه األطروحة أمكانية تنفيذ ىذه التكنولوجيا في فمسطين بحيث أن فمسطين 

. شعاعي شمسي ىائلإلدييا جيد 
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ن عنصر األرض يعتبر حاسم في تمييز الجدوى اَّلقتصادية بين ىذه أوبينت ىذه الدراسة 

سيحسن % 10و % 5ن زيادة سعر بيع الكيرباء بمعدل إالمواقع المختارة، كما بينت الدراسة 

. من الجدوى اَّلقتصادية لتطبيق ىذه التكنولوجيا في فمسطين

. وأوصت الدراسة بتطبيق ىذه التكنولوجيا في جميع األراضي الفمسطينية

 
4.(omar.2007) Computer – Aided Design and Performance 
Evaluation Of PV-Diesel Hybrid System                                       
                                           

تيدف ىذه الدراسة إلى المساىمة في برنامج تنمية المناطق الريفية، وتشجيع استخدام 

. مصادر الطاقة البديمة، وتطوير مصادر بديمة لمطاقة يمكن اَّلعتماد عمييا

نظمة الطاقة الكيربائية اليجينية ىي األعمى كفاءة، كما أوصت الدراسة أنت ىذه الدراسة أن يوب

. بضرورة استبدال الديزل بطاقة الرياح النظيفة

 

: التعقيب عمى الدراسات السابقة
 
 التي ليا عالقة بالبحث حيث اعتمدت المتجددةتناولت الدراسات السابقة أحد مصادر الطاقة .1

. عمى مصدر واحد في توليد الطاقة الكيربائية

 وىي الرياح، والطاقة الشمسية، المتجددةىذه الدراسة ثالث مصادر لمطاقة نا في تناول بينما . 2

والمياه مما يضمن ديمومة توليد الطاقة الكيربائية في حالة تأثر أحد المصادر السابقة بالظروف 

. المناخية
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  يعتمد عمى المصادر نموذج تطبيقي  ابتكارتطبيقيا تمثل في ًا رافق ىذه الدراسة جانب. 3

 . توليد الطاقة الكيربائيةالسابقة في 

: منيجية الدراسة  
: ا هتباع بعض المناىج واألساليب لعل من أىمامن أجل تحقيق أىداف الدراسة فقد تم 

سوف يستخدم لمتعرف عمى مصادر الطاقة المتجددة بيان أىميتيا ومدى : المنيج الوصفي

. مساىمتيا في حل مشكمة الكيرباء في قطاع غزة

الذي يعتمد عمى تحديد المشكمة، ووضع الفروض التي تعبر عن طبيعة : المنيج التحميمي

. العالقة بين المشكمة والمتغيرات المؤثرة

الطاقة المتجددة قيد  الذي يعمل عمى مصادرابتكار نموذج والمتمثل في : المنيج التجريبي

. الدراسة

: الصعوبات
من الصعوبات التي واجيتنا أثناء إعداد ىذا البحث  

 في القطاع، نظرًا لتوقف محطة المتجددةعدم توفر البيانات المتعمقة بمصادر الطاقة .1

م مما أدى إلى تدمير 2008رصاد الجوية عن العمل في قطاع غزة بعد استيدافيا في حرب ألا

 .معظم األجيزة المستخدمة في محطة األرصاد الجوية

.ارتفاع ثمن مكونات القطع الالزمة لتطبيق المشروع عمى أرض الواقع . 2 
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تمييد                                

 ىامة لمطاقة بحيث تكون بدياًل لمطاقة ةتشكل الطاقات المتجددة مصادر مستقبمي

 األول لالىتمام بيذا النوع من الطاقة في الدافع البيئي إذا أنيا ياألحفورية، ويتمثل الدافع الرئيس

. طاقة نظيفة وصديقة لمبيئة، إضافة إلى ديمومة ىذا النوع من الطاقة التي َّل تنضب

الطاقة المتجددة 

تعَرف الطاقة المتجددة بأنيا الطاقة التي تولد من مصدر طبيعي َّل ينضب وىي متوفرة      

(. 149، ص2012حدة، )في كل مكان عمى سطح األرض ويمكن تحويميا بسيولة إلى طاقة 

: مصادر الطاقة المتجددة.

 :الطاقة الشمسية. أ

تعد الشمس من أعظم نعم ا ترسل أشعتيا إلى األرض فتنبعث فييا الحياة، ذكرىا ا 

( 5، ص2013بخوش، )"وسخر لكم الشمس والقمر دائبين:" تعالى في محكم آياتو فقال

وتصنف الطاقة الشمسية من أولى الطاقات المتجددة، لما تمتازه من خصائص تميزىا عن 

بر من الطاقات النظيفة التي َّل تنضب مادامت الشمس موجودة، كما تالطاقات المتجددة، إذ تع

 أوًَّل من الطاقة الشمسية، وىذه الطاقة تأن جميع مصادر الطاقة الموجودة عمى األرض قد نشأ

حدة، )يمكن تحويميا بطرق مباشرة أو غير مباشرة إلى حرارة وبرودة وكيرباء وقوة محركة 

فاستخدام الطاقة الشمسية لمتسخين والتجفيف والتبخر معروفة منذ قدم  (150، ص2011

(. 119محمد، بدون، ص)الزمان 

أما في الوقت الحالي فإن اَّلبحاث والتجارب تقوم عمى محاولة استغالل طاقة الشمس في إنتاج 

(. 5، ص2013بخوش، )طاقة كيربائية 
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: الرياح. ب

تعد طاقة الرياح من مصادر الطاقة المتجددة، حيث تتسم بالوفرة والنظافة وسيولة 

، 2014ألنوري،  )اَّلستعمال، وقد شاع استخداميا في مجال النقل المائي والزراعة والصناعة 

واستخدمت في دفع السفن الشراعية وفي إدارة  طواحين اليواء التي استعممت في . (357ص

ويعد . (150، ص2012حدة، )كثير من البمدان في رفع المياه من اآلبار وفي طحن الحبوب

البروفيسور الدنماركي َّلكور العالم الرائد في مجال توليد الطاقة الكيربائية بواسطة طواحين 

اليواء، حيث شاع استخدام الطواحين اليوائية في الدنمارك في القرن التاسع عشر بشكل واسع 

ويوجد نوعين من الطاقة الريحية، الطاقة الريحية . (357، ص2014ألنوري، )وبانتشار كبير

وأفضل األماكن إلنشاء المراوح بأحجاميا  (6، ص2013بخوش، )البرية والطاقة الريحية البحرية

المختمفة عمى سواحل البحار وفي المناطق المكشوفة واألماكن المرتفعة وفوق الجبال واليضاب 

نتاج الطاقة الكيربائية من الرياح بواسطة محركات أو  إويتم. (47، ص2013الطويل، )

التوربينات ذات ثالثة أذرع دوارة تحمل عمى عمود تعمل عمى تحويل الطاقة الحركية لمرياح إلى 

 (.6، ص2013، شبخو)طاقة كيربائية 

: المياه. ج

أن طاقة المياه ىي عبارة عن الطاقة المتولدة نتيجة لسقوط المياه من عمٍو أو الطاقة 

واستخدمت المياه منذ ألفين . المتولدة نتيجة َّلنسياب المياه بسرعة عالية في األنيار والجداول

عام في تدوير النواعير المائية والتي تصنع من الخشب وليا زعانف يمكن لمماء تحريكيا 

وترتبط ىذه الطاقة بوجود الموارد والمسطحات المائية سواء كانت . (117محمد، بدون، ص)

عندما توجد المياه في أماكن مرتفعة كالبحيرات . (35، ص2014الطويل، )بحارًا أو أنيارًا 
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ومجاري األنيار يمكن بسيولة توليد الطاقة من مساقط المياه، أما إذا كانت مجاري األنيار ذات 

انحدار خفيف فيمزم عمل سدود في األماكن المناسبة من مجرى النير لتخزين المياه، ومن 

نة ورخيصة الثمن ومستدامة وعديمة آممحاسن ىذا المصدر من مصادر الطاقة ىي أنيا 

التموث وكذلك فأن تقنياتيا بسيطة وعمرىا التشغيمي طويل وَّل تحتاج إلى وقود وبذلك فإنيا َّل 

من  % 18وتشكل ىذه الطاقة حوالي  (117محمد، بدون، ص)أكسيد الكربون ثاني تنتج غاز

 .(150، ص2013حدة، )انتاج الكيرباء في العالم

 آلية توليد الكيرباء مف مصادر الطاقة المتجددة

:  توليد الكيرباء مف طاقة الرياح .أ

نتاج الطاقة الكيربائية من الرياح بواسطة محركات أو توربينات ذات ثالث أذرع إيتم 

 تحويل الطاقة الحركية لمرياح إلى طاقة كيربائية، فعندما تمر ىتحمل عمى عمود تعمل عل

، وىذا الدوران (1)في دورانيا انظر شكل  دفعة ىواء ديناميكية تتسبب األذرع تخمقالريح عمى 

، من أجل استغالل الرياح في توليد الطاقة الكيربائية، ةكيربائييشغل التوربينات فينتج طاقة 

ة، ولمتعرف عمى معدل سرعة  ميل في الساع12يجب أَّل يقل متوسط سرعة الرياح سنويًا عن 

 (1)الرياح في منطقة الدراسة انظر جدول

س  / سرعة الرياح ميل(1)                          جدول

م 2007لجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ا: المصدر

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريؿ مارس فبراير يناير الشير  

 11 16 9.9 8.7 8.7 7.46 8.7 7.4 8.8 12.43 12   15.5 السرعة
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س لكل من شير يناير وفبراير / ميل 12يتضح من الجدول السابق بأن سرعة الرياح تزيد عن 

ومارس وكذلك في شير نوفمبر وىذا يسمح باستغالل الرياح في توليد  الكيرباء  واَّلعتماد 

س مما يقمل من فرصة / ميل12ن سرعة الرياح تقل عن أعمييا أما في باقي األشير نجد 

    .استغالليا خالل ىذه األشير

 عنفة الرياح (1)                               شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

: وليد الطاقة الكيربائية مف الشمست.ب

ارتفع الطمب عمى الطاقة الشمسية في الوقت الحاضر، وخاصة أن تكمفة تركيب الطاقة في 

انخفاض مستمر مع ارتفاع تكمفة الكيرباء، حيث يعتمد ىذا النظام أساسًا عمى أشعة الشمس 

 . ليحوليا إلى طاقة كيربائية يمكن استعماليا في المنازل

يمكن تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيربائية وطاقة حرارية من خالل التحويل 

الكيروضوئية، ويقصد بيا تحويل اإلشعاع الشمسي أو الضوئي مباشرة إلى طاقة كيربائية 
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 عمى تحويل ضوء الشمس مباشرة إلى طاقة  ىذه الخاليا تعملحيث ،بواسطة الخاليا الشمسية

كيربائية، فعندما يقع الضوء الشمسي عمى الخمية الكيروضوئية يتحرر منيا الكترون، وُتْجَمع 

 (                            2) انظر شكلاَّللكترونات المحررة في أسالك موصمة بالخمية فتنتج تياًرا كيربيًّياً 

 مكونات توليد الكيرباء من الطاقة الشمسية (2)                     شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولمعرفة أمكانية توليد الكيرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الدراسة َّلبد من التعرف عمى 

 (.2)معدل ساعات التشمس فييا انظر جدول

 يوم/ معدل ساعات التشمس س (2)جدول

م 2007 يالفمسطينالجياز المركزي لإلحصاء : المصدر

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو إبريؿ مارس  فبراير يناير الشير  

 5.1 6.5 8.5 9.3 10.4 10.5 9.7 8.9 8.2 7.3 5.9 5.2ساعات  
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 ديسمبر ويناير  ييتبين من الجدول السابق أن ادنى انخفاض لمعدل ساعات التشمس في شير

 ساعات تقريبًا نظرا لتمبد السماء بالغيوم، وكذلك في شير 5حيث يبمغ معدل ساعات التشمس

(. 7.3 – 6.5)بين نوفمبر ويميو مارس حيث يتراوح معدل اإلشعاع الشمسي ما

وبناء عمى ىذا الجدول يمكننا القول بأن معدل ساعات التشمس يسمح باستغالل الطاقة 

. الشمسية في معظم شيور السنة وفي كافة أرجاء القطاع

 

 :توليد الكيرباء مف المياه.ج

لقد تم استغالل طاقة المياه لقرون طويمة، حيث استخدمت لعدة مجاَّلت، ولكن اليوم 

وتعتمد طريقة التوليد عمى . يعتبر أىم استخدامات الطاقة المائية ىو توليد الطاقة الكيربائية

تحويل طاقة الوضع لممياه إلى طاقة حركية، حيث ينيدر الماء من األعمى ليدير توربينا، فيدير 

تعتمد الطاقة المنتجة عمى كمية الماء المارة . ةبدوره مولد كيربائي وينتج لنا طاقة كيربائي

بالثانية وعمى ارتفاع الماء، فكمما زاد معدل كمية الماء المار في التوربين زادت الطاقة المنتجة، 

وكمما زاد ارتفاع الماء زادت الطاقة الناتجة أيضًا، ومعامل التناسب ىو عممية الجاذبية األرضية 

 .ارتفاع* الجاذبية األرضية * كتمة = طاقة الوضع :  ويمكن معرفتو بالمعادلة التالية

 من المياه من خالل المخطط التوضيحي لمولد ةويمكن توضيح آلية توليد الطاقة الكيربائي

 ( .3انظر شكل)الكيرباء 
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 المخطط التوضيحي (3)                               شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتتحول طاقة الوضع الكامنة في ،عند فتح المنفذ المائي تتدفق المياه بتأثير الجاذبية

ذا أىممنا مقاومة أنبوب تدفق المياه أثناء حركتيا إلى التوربين يمكن . الماء إلى طاقة حركية وا 

يدير ، وتدير التوربين طاقة حركية لمماء تتحول بكامميا تقريبا إلى طاقة الوضع القول أن

يعتمد مردود ىذه العممية ، التيار الكيربائي في معمل التوليد وينشأ مولد الكيرباء التوربين بدوره

 . ومقدار الطاقة الميدورة باَّلحتكاك خالل التدوير،عمى كفاءة تدوير العنفات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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: أىمية الطاقة المتجددة

 تساىم في تمبية نسبة عالية  حيث دوراً  ىاماً  في حياة اإلنسانالطاقة المتجددةتمعب 

من متطمباتو من الطاقة طويمة األجل، كما أنيا تتميز بقابمية استغالليا المستمر دون أن يؤدي 

وتتجمى أىمية الطاقة المتجددة في العديد من الجوانب، أوليا الجانب . ذلك إلى استنفاذ منبعيا

البيئي حيث تعد الطاقة المتجددة طاقة نظيفة وصديقة لمبيئة، كونيا تساعد عمى التخفيف من 

أضرار اَّلنبعاثات الغازية والحرارية، وتحد من سقوط األمطار الحامضية الضارة، كما أن 

مصادر الطاقة المتجددة أوسع انتشار من مصادر الطاقة األحفورية حيث تتواجد الطاقة 

. المتجددة بشكل جيد في كافة أنحاء العالم

 الجانب العممي لمبحث

: لنموذج النظري                              اْلجزاء الرئيسة ؿ

 المكونات الرئيسية 

 DC     محركيف

 عناصر الكترونية

 (عنفة ىوائية)مروحة 

 (عنفة مائية)عجمة 

 بطاريات لتخزيف الطاقة

 سَلؾ توصيؿأ

 خَليا شمسية
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 النموذج التطبيقيآليو عمؿ 

يعمل النموذج المصمم عمى توليد الكيرباء بواسطة الخاليا الشمسية والرياح بواسطة 

العنفة اليوائية والماء بواسطة العنفة المائية و تجميع الكيرباء المتولدة من الشمس والرياح ومياه 

ييدف النموذج الى توضيح فكرة إمكانية ، األمطار في بطارية َّلستخدامات المنزل المختمفة 

صيفا سيتم اَّلعتماد عمى ، تقميل استيالك الكيرباء بشكل كبير باَّلعتماد عمى الطاقة المتجددة 

الخاليا الشمسية بشكل أساسي أما في األشير التي تكثر فييا الرياح فسيتم اَّلعتماد عمى 

أما في مواسم األمطار فسيتم تجميع مياه اَّلمطار في خزان عموي لتسقط المياه ،الخاليا والرياح 

 لسقي  عمى العنفة المائية ومن ثم تجميع المياه في خزان سفمي بحيث يمكن إعادة تدويرىا 

 .أو استخداميا في غسيل السيارات أو ري المزروعات  الحديقة

 أما لعمؿ نموذج عمى أرض الواقع فنحتاج

 : الرياح من الكيرباء توليد جلأ نم

 ولمحصول التوربين محل ليحل( الدينمو ) السيارة في الموجود الكيرباء بمولد اَّلستعانة يمكن -1

 . الكبيرة الحافالت او لمشاحنات المخصصة المولدات حدأ استعمال يمكن كبرأ طاقة عمى

 البولي نابيبأ استعمال ويمكن انش 3-2 بقطر بالستيكية نابيبأ تستعمل المروحة لصناعة  -2

 األنبوب قص يتم بحيث ومتينة، الوزن خفيفة فيي المجاري لتمديدات المخصصة كمورايد فينل

 رفيع برأس شفرات ثالث عمل يتم بحيث المروحة شفرات عمى لمحصول مائل بشكل طولياً 

 حسب الشفرات طول تحديد ويمكن، الضخم التجاري النظام في كالتي تماماً  عريضة دةعوقا

 .المنطقة في الرياح وسرعة المستخدم الدينمو حجم
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 بمحور بإحكام المروحة وتثبت دائرية معدنية قاعدة عمى الثالث حةوالمر شفرات تثبيت يتم  -3

 .الدينمو

 المعدن من المتوفرة، الفنية اإلمكانات حسب كثرأ وأ متارأ 4-3 من لووط برج استعمال يتم   -4

 العمود لربط سالكأ وأ دعامات وعمل صمبة بقاعدة وتثبيتو معدني نبوبأ استعمال ويمكن

  .األرض في وتثبيتو

 المروحة حركة عن الناجمة التأثيرات لتجنب المنزل سطح عمى المولد وضع بعدم ينصح   -5

  .النظام وسقوط ما خمل حدوث حال في ضرارأا حدوث عدم لضمان وكذلك

 وىو تروس بنظام اَّلستعانة يمكن وكذلك المروحة سرعة من يحد مكابح نظام استعمال يمكن  -6

  .النظام تكمفة من يزيد كذلك ولكنو النظام كفاءة من يزيد ما

 شحن منظم عمى الحصول ويمكن لمتخزين كثرأ وأ واحدة سيارة بطارية عمى الحصول يمكن  -7

 .بسرعة البطاريات تمف عدم لضمان الكيربائية التجييزات بيع محالت من

 استعمال تم ذاإ المنزل حاجة لسد يكفي ما مناسبة رياح سرعة توفر حال في النظام ىذا ينتج -8

ه ىذ حل ويمكن اَّلتجاىات واختالف الرياح سرعة لتغييرات اَّلنتباه يجب لكن المناسب المولد

 اتجاه يناسب بحيث النظام توجيوأو  متحركة قاعدة عمى والمولد المروحة بوضع ماإ اإلشكالية

   .السنة يامأ معظم في الرياح

يتم دمج النظام مع الخاليا الشمسية ونظام التوربينات المائية مع نظام التوربينات اليوائية  -9

 .وتجميعيا في البطاريات 

يمكن أيضا استغالل المياه المنزلية في توليد الطاقة الكيربائية من خالل التوربينات  -10

 وبغض  مئات غالونات من المياه يوميًا في المنازل، تستخدم  (4انظر شكل )المائية المصغرة 
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النظر عن استخدامو لمغسيل والتنظيف والسقية أو لمجرد اَّلسترخاء واَّلستحمام، لكن في نياية 

لذلك . ن معظم ىذه المياه تذىب ىباء في النياية من دون استفادة من طاقتيا الحركيةإالمطاف 

لتشغيل أدواتك المنزلية عن طريق َّل شيء آخر غير ” التوربينات المائية البسيطة“جاءت فكرة 

 ( .5انظر شكل )المياه التي تتدفق في الصنابير

 توربينات الماء المصغرة (5)شكل                           فكرة عمل توربينات الماء المصغرة (4)شكل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :زو الجدير بالذكر أن ىذه التوربينات تتمي
 .ىابصغر حجم .1

 . تركيبيا عمى نياية أي صنبوريةمكانإ .2

 .وصميا بين اثنين من األنابيب المنزليةأو  .3

 .أنيا مصممة ليتم توصيميا عمى أي حجم أو قطر من األنابيبكما  .4

 
 :مدى الوعي بأىمية الطاقة المتجددة لدى عينة الدراسة 

ن اَّلنتقال إلى عصر الطاقة المتجّددة في أي دولة يحتاج إلى تضافر بين شتى فئات ا
المجتمع، وَّل يأّتى ىذا التضافر إَّل عن اقتناع تام لدى الفئات كّميا بضرورة استعمال مصادر 

يحتاج اَّلقتناع المجتمعي بضرورة اَّلنتقال ، والطاقة المتجددة بدَّل من مصادر الطاقة التقميدّية

http://www.sciencesclub.com/sciencesclub/wp-content/uploads/2012/04/mini-hydro-turbine-2.gif
http://www.sciencesclub.com/sciencesclub/wp-content/uploads/2012/04/mini-hydro-turbine-1.jpg
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إلى عصر الطاقة المتجددة إلى جيود استثنائية في مجال التوعية بيذا الشأن، وتصبح جيود 
التوعية أكثر فعالّية عندما تتسم بالتوازن، وتكون شاممة لمختمف فئات المجتمع من دون 

استثناء، و عندما تتسم ىذه التوعية بقدر كبير من التنّوع من حيث المضمون، ومن حيث 
الوسائط المستخدمة في توصيميا إلى المجتمع المستيدف، سواء أكانت عبر وسائل اإلعالم 

المقروءة، أم المسموعة، أم المرئّية، أم كان ذلك عبر اَّلتصال المباشر بالفئات المستيدفة، وىي 
، ومن خالل عينة الدراسة تبين أن لدييم قدر معقول من الوعي بمدى الطريقة األكثر فعالية

 (.6)أىمية ومعرفة الطاقة المتجددة انظر شكل
 الوعي لدى السكاف بأىمية ومعرفة الطاقة المتجددة (6)                     شكؿ

 

 

 

 

 

 

              

 .إعداد الطالبات اعتمادًا عمى تحميل اَّلستبانة: المصدر

يتضح من الشكل السابق أن الوعي لدى عينة الدراسة بماىية  الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة 

مما يدلل عمى مدى وعي السكان بالطاقة % 100الرياح، والطاقة الشمسية كانت بنسبة 

%  95المتجددة، في حين كان مدى المعرفة  بأنواع الطاقة المتجددة بشكل عام  ما نسبتو 

وربما يعود انخفاض مستوى المعرفة بيذا % 90وبمغت مدى المعرفة بطاقة أمواج مياه البحر 

النوع من الطاقة مقارنة بأنواع الطاقة األخرى قيد الدراسة عدم استخداميا نظرًا لبعد مصدرىا 
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 لمطاقة المتجددة عمى البيئة سجمت ةعن منطقة الدارسة، بينما ما يتعمق بمدى اآلثار اإليجابي

، أما بخصوص تشجيع اآلخرين عمى استخدام الطاقة المتجددة، ومدى مساىمتيا في حل 95%

  %.100أزمة الكيرباء وصمت 

 :معوقات استخداـ الطاقة المتجددة في المنازؿ
رغم انتشار استخدام الطاقة المتجددة في معظم أنحاء العالم، إَّل أننا نجد مستوى ىذا اَّلنتشار 

يتباين من  مكان آلخر ويرجع ذلك إلى بعض المعوقات التي تواجو استخدام الطاقة المتجددة، 

ومن خالل تحميل اَّلستبانة وجدنا أن  أكثر المعوقات التي تقمل من اَّلعتماد عمى الطاقة 

عدم ، يمييا % 95البديمة في منطقة الدراسة كانت ارتفاع التكاليف حيث شكمت ما نسبتو  

حيث سجمت معاممة أنظمة الخاليا الشمسية بنفس سياسة الدعم المطبق عمي المصادر التقميدية 

، في حين كانت أقل المعوقات التي تواجيو عينة الدراسة في استخدام الطاقة المتجددة % 45

 ( .7)انظر شكل% 30ىي عدم توفر المكان المخصص َّلستخدام الطاقة البديمة  حيث بمغت 

 معوقات استخدام الطاقة المتجددة (7)                        شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 إعداد الطالبات اعتمادًا عمى تحميل اَّلستبانة: المصدر   
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 :مدى إسياـ الطاقة المتجددة في حؿ أزمة الكيرباء في القطاع
أن الطاقة تعتبر الطاقة المتجددة ضرورة ممحة لمتنمية وليس حال لمشكمة الكيرباء الحالية، أي 

إذ ، (5/3/2017بركات،) الطاقة التقميديةن حتى اآلن لم تصل لمرحمة اَّلستغناء علمتجددةا

ة، وىذا ما أكدتو عينة الدراسة أنو َّل يمكن يقتصر دورىا عمى تخفيف األزمة في قطاع الطاق

،أما فيما يتعمق بمدى الرضا عن استخدام الطاقة البديمة بمغت %75اَّلستغناء عن الكيرباء

، بينما بخصوص ما توفره من احتياجات المنزل لمكيرباء، ومساىمتو في التقميل من % 100

 (  8)انظر شكل % 75قيمة فاتورة الكيرباء سجمت 

 
 مدى مساىمة الطاقة البديمة في حؿ أزمة الكيرباء (8)                      شكؿ

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالبات اعتمادًا عمى تحميل اَّلستبانة: إعداد
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                           نتائج الدراسة 
 

 .تمتاز منطقة الدراسة بتوفر مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والمياه والطاقة الشمسية .1

 شير يناير وفبراير حيث تزداد سرعة الرياح في كل من تتباين سرعة الرياح من شهر آلخر .2

 عمييا أما في الكيرباء واَّلعتماد في توليد ىاباستغاللمما يسمح ومارس وكذلك في شير نوفمبر 

    .الرياح مما يقمل من فرصة استغالليا خالل ىذه اَّلشيرتنخفض سرعة باقي األشير 

تسمح معدَّلت ساعات التشمس في منطقة الدراسة باستغالليا في توليد الطاقة الكيربائية في  .3

 . معظم شيور السنة

 %.96من خالل عينة الدراسة تبين أن ىناك وعي واىتمام بالطاقة المتجددة بنسبة  .4

 .تساىم مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الدراسة في التقميل من مشكمة أزمة الكيرباء .5

تبين من خالل الدراسة أن من أكثر المعوقات التي تواجو عينة الدراسة في استخدام الطاقة  .6

وىي نسبة مرتفعة نظرًا لمظروف اَّلقتصادية %. 95المتجددة ارتفاع التكاليف وكانت بنسبة 

 .السيئة التي يمر بيا القطاع

 بنسبة الكيرباء فاتورة قيمة من التقميل فيساىمت   المتجددةالطاقةاتضح من عينة الدراسة أن  .7

 .وذلك َّلعتمادىم عمى مصدر بديل واحد وىو الطاقة الشمسية % 75

اتضح من خالل الدراسة أن الطاقة المتجددة المستخدمة في توليد الطاقة الكيربائية ىي الطاقة  .8

 .   الشمسية، ويقتصر استخداميا عمى ذوي الدخل المرتفع

تبين من خالل إجراء المقابمة مع بعض مسؤولي شركة توزيع الكيرباء بأن ىناك توجو وتشجيع  .9
 .    لدعم الطاقة المتجددة كبديل لمشكمة الكيرباء في القطاع 
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: التوصيات                               
ضرورة قيام الحكومة بوضع تشريعات وسياسات تساىم في التحول إلى اَّلعتماد عمى الطاقة .1

. المتجددة كبديل أفضل

نظمة الطاقة المتجددة  والسماح باستيراد أفضميا أتفعيل رقابة المواصفات والمعايير عمى .2

. وأحدثيا

إلغاء أو تخفيض الحكومة لمضرائب عن الواردات المتعمقة بالطاقة المتجددة أن سمح ليا . 3

. بالدخول من الجانب المصري أو اَّلسرائيمي

تنفيذ رقابة المواصفات والمعايير عمى أنظمة الطاقة ودعم اعتماد المواطنين عمييا عبر .4

. مشاريع منظمة ومدعومة عمى المدى المتوسط والبعيد

مشاركة المؤسسات المالية والبنوك في دعم مشاريع الطاقة المتجددة الشخصية والتجارية عبر .5

. قروض مستردة

قرار مساحات كافية فوق البنايات إوضع تشريعات تخدم مشاريع الطاقة المتجددة و.6

. المتجددةطاقة لوالمؤسسات َّلستيعاب أنظمة ا

حث كل المشاريع السكنية الجديدة باَّلعتماد عمى الطاقة المتجددة وتأسيس ىياكل تساعد .7

. عمى ذلك

عادة تدوير إنتاجيا وإتشجيع القطاع الخاص عمى اَّلستثمار في مجال الطاقة المتجددة و.8

. ما يضمن السالمة البيئيةبمخمفاتيا 

تنفيذ حمالت توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة استخدام واَّلعتماد عمى الطاقة المتجددة . 9

    .وتصحيح المعمومات الخاطئة عنيا وتقديم اإلرشاد والتوجيو معًا بشكل سميم وفعال
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استبانة .3
 استبانة خاصة بالطاقة المتجددة 

المستفيدة / عزيزي المستفيد
اجابتؾ عمى ىذه االستبانة بدقة وموضوعية تساعد في تسميط الضوء عمى طرؽ الحد مف 

لذا نرجو منؾ تعبئة نموذج االستبانة . أزمة الكيرباء في قطاع غزة بواسطة الطاقة المتجددة
. التالية الخاصة بفريؽ البحث العممي التابع لمدرسة رابعة العدوية الثانوية 

: يرجى اتباع التعميمات التالية 
 قراءة بنود االستبانة قراءة جيدة .
 وضع عَلمة صح في الخانة التي تعبر عف وجية نظرؾ. 

 نرجو الدقة في استيفاء البيانات وعدـ ترؾ أسئمة دوف إجابات. 

 
 الجزء األول 

البيانات الشخصية  
منخفض متوسط  مرتفع  السؤاؿ  

   مستوى الدخؿ الشيري      

 
ال نعـ  السؤاؿ 

  ىؿ يتوفر لديؾ طاقة بديمة       

  (إف وجدت )ما ىو نوع الطاقة االمتجددة المتوفرة .
...........................................................................................................

 .......
 الجزء الثاني

 مدى الوعي واالىتماـ بالطاقة المتجددة
 

اإلجابة  السؤاؿ  
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ال نعـ  
    أعرؼ ما ىي الطاقة المتجددة                   .1

  أعرؼ اىـ أنواع الطاقة المتجددة  .2

  استخداـ الطاقة المتجددة يؤثر ايجابًا عمى البيئة  .3

  أعرؼ ما ىي طاقة الرياح  .4

  أعرؼ ما ىي الطاقة الشمسية  .5

  أعرؼ ما ىي طاقة أمواج مياه البحر  .6

  ىؿ تشجع االخريف عمى استخداـ الطاقة المتجددة  .7

مف وجية نظرؾ يمكف أف تساىـ الطاقة المتجددة في حؿ ازمة الكيرباء في  .8
القطاع  

  

 
 

 الجزء الثالث
معيقات استخداـ الطاقة المتجددة  

قميمة  متوسطةكبيرة  السؤاؿ  

     ارتفاع التكمفة اْلولية ْلنظمة الخَليا الشمسية .1

     عدـ توافر قطع الغيار .2

عدـ معاممة أنظمة الخَليا الشمسية بنفس سياسة  .3
  الدعـ المطبؽ عمي المصادر التقميدية

   

   عدـ توفر المكاف المخصص  .4

 
 الجزء الرابع 

خاص باْلفراد الذيف يستخدموف الطاقة المتجددة  
  مدى االستفادة مف الطاقة المتجددة

 
قميمة متوسطة كبيرة جدا السؤاؿ  
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   ما مدى رضاؾ عف الطاقة المتجددة التي تستخدميا  .1

الطاقة المتجددة توفر اغمب احتياجات المنزؿ مف  .2
الكيرباء 

   

ساىمت الطاقة المتجددة في التقميؿ مف قيمة فاتورة  .3
الكيرباء 

   

ىؿ يمكف االستغناء نيائيا عف الطاقة الكيربائية مف  .4
شركة الكيرباء  

   

 
 

 

 

 


