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 هشكلة البحث
 

ها هدي هساهوة النوىذج املصون يف احلد هن أزهة الكهرباء يف 
 .البيىت 
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 اف البحثأهد
 

.المتجددة الطاقة مصادر على التعرف.1

 الثالثة المصادر من الكهرباء تولٌد فً المستخدم الجهاز مكونات على التعرف.2
.عمله وآلٌة

. االهالً لدى المتجددة الطاقة بأهمٌة الوعً مدى دراسة .3

. المنازل فً المتجددة الطاقة استخدام معوقات توضٌح .4

.القطاع فً الكهرباء أزمة حل فً المتجددة الطاقة اسهام مدى على التعرف.5
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 أهوية البحث

.افتقار القطاع لمثل هذه الدراسات1.

.أن هذه الدراسة تساهم فً حل مشكلة الكهرباء فً القطاع. 2

.قطاع غزة ٌزخر بمصادر الطاقة المتجددةأن .3

.كون الطاقة المتجددة نظٌفة وغٌر ملوثة للبٌئة.4

إفادة ذوي االهتمام وطلبة البحث العلمً. 5
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 البحثهصطلحات 
 
ما بعمل القٌام على القدرة :الطاقة.

 هً الطاقة التً تولد من مصدر طبٌعً ال ٌنضب وهً متوفرة فً كل : المتجددةالطاقة

.مكان على سطح األرض
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 هنهجية البحث

:أجل تحقٌق أهداف الدراسة فقد تم إتباع بعض المناهج واألسالٌب لعل من أهما من 

سوف ٌستخدم للتعرف على مصادر الطاقة المتجددة بٌان أهمٌتها ومدى : المنهج الوصفً
.مساهمتها فً حل مشكلة الكهرباء فً قطاع غزة

الذي ٌعتمد على تحدٌد المشكلة، ووضع الفروض التً تعبر عن : المنهج الوصفً التحلٌلً
.طبٌعة العالقة بٌن المشكلة والمتغٌرات المؤثرة

المتمثل فً ابتكار نموذج والذي ٌعمل على مصادر الطاقة المتجددة قٌد : المنهج التجرٌبً

.الدراسة
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 حدود البحث

.(م2017 مارس)الثانً الدراسً الفصل :الزمانً الحد

.العدوٌة رابعة مدرسة معلمات من عشوائٌة عٌنة :البشري الحد

.الثانوٌة العدوٌة رابعة مدرسة :المكانً الحد
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 جمتوع و عينة  البحث 
:مجتمع البحث 

.رفحفً محافظة معلمات المدارس الحكومٌة   

:عٌنة الدراسة 

                      العدوٌة رابعة مدرسة معلمات من عشوائٌة عٌنة
الثانوٌة
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 أدوات البحث
 
االستبانة

المقابلة
 (النموذج التطبٌقً)المالحظة والتجرٌب 
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 نتائج البحث 
 
تولٌد الطاقة الكهربائٌة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة الثالث فً النموذج.

 معدالت ساعات التشمس فً منطقة الدراسة باستغاللها فً تولٌد الطاقة تسمح

.  الكهربائٌة فً معظم شهور السنة

 96وعً واهتمام بالطاقة المتجددة بنسبة هناك.%

 أكثر المعوقات التً تواجه عٌنة الدراسة فً استخدام الطاقة المتجددة ارتفاع من

.، لذا اقتصر استخدامها على ذوي الدخل المرتفع%95التكالٌف وكانت بنسبة 

 وذلك % 75المتجددة ساهمت  فً التقلٌل من قٌمة فاتورة الكهرباء بنسبة الطاقة

.العتمادهم على مصدر بدٌل واحد وهو الطاقة الشمسٌة 

 المتجددة المستخدمة فً تولٌد الطاقة الكهربائٌة هً الطاقة الشمسٌةالطاقة    .      
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 تىصيات البحث 
 
 ضرورة قٌام الحكومة بوضع تشرٌعات وسٌاسات تساهم فً التحول إلى االعتماد

.على الطاقة المتجددة كبدٌل أفضل

 المتجددةأو تخفٌض الحكومة للضرائب عن الواردات المتعلقة بالطاقة إلغاء.

 كل المشارٌع السكنٌة الجدٌدة باالعتماد على الطاقة المتجددة وتأسٌس هٌاكل حث

.تساعد على ذلك

 تشجٌع القطاع الخاص على االستثمار فً مجال الطاقة المتجددة وانتاجها وإعادة

.الطاقة المتجددة البٌئٌة مكن خالل نشر ثقافة تدوٌر مخلفاتها بما ٌضمن السالمة 

 تنفٌذ حمالت توعٌة مجتمعٌة لتعزٌز ثقافة استخدام واالعتماد على الطاقة المتجددة

.وتصحٌح المعلومات الخاطئة عنها وتقدٌم االرشاد والتوجٌه معا بشكل سلٌم وفعال
 


