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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
ا صناعة ا فيهأصبحت الصناعات المعتمدة علي الروبوتات في الوقت الحاضر أحد معايير قياس تقدم الدول بم

ائة مليار مي تقدر بحوال 2020االثاث، وقد اشارت التقارير أن صناعة الروبوتات على مستوي العالم عام 

 خاصة مجال عام تقريبا سوف يتفوق الروبوت علي البشر في أداء الكثير من المهام 45دوالر، وبعد مرور 

، وذلك ألثاثالصناعات التي تتطلب من االنسان تعامل مباشر مع االت القطع والنشر وغيرها، مثل صناعة ا

ادخال  كانيةالي موضوع البحث وهو دراسة إم لتقليل اخطار الحوادث التي يتعرض لها العمال، مما يوجهنا

اعدة تقنيات التصنيع بمساعدة الروبوت في مصر، وتتلخص مشكلة البحث في غياب ثقافة التصنيع بمس

نا الي يدفع الروبوت في صناعة االثاث في مصر السيما في ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه حاليا، مما

صر، في م طبيق بعض نظم التحكم بمساعدة الروبوت في صناعة األثاثاختبار فرضية البحث وهي إمكانية ت

ة ع بمساعدلتصنيومن أهداف البحث تسليط الضوء على المميزات التي يمكن االستفادة منها باستخدام تقنيات ا

صر، في م الروبوت على المدي الطويل سواء في أداء المهام الخطرة أو الدقيقة في مجال صناعة األثاث

عينة  قياس مدي استعداد مصنعين األثاث في مصر إلدخال  تلك التقنيات في مصانعهم، وتتضمنوأيضا 

البحث سبع وعشرون مصنعا من مصانع األثاث في مصر، وهم إما شركات تصنيع كبيرة أو متوسطة 

منهج لالبحث الحجم، والذين كانوا أقرب إلى امكانية اعتماد تقنيات التصنيع بمساعدة الروبوت، ويتبع ا

نياته اد تقالوصفي التحليلي في الجانب النظري الستخالص مميزات التصنيع بمساعدة الروبوت، وطرق اعتم

 لذي يشملي، وافي المراحل المختلفة في صناعة األثاث، ثم المنهج التحليلي واالحصائي في الجانب الميدان

في  لروبوتاتقنيات التصنيع بمساعدة الدراسة اإلحصائية للوقوف علي رأي المصنعين في إمكانية اعتماد 

ها، اذا عتمادصناعة األثاث في مصر ، وجاءت النتائج باستعداد مصنعين األثاث المصريين وموافقتهم علي ا

 أن تؤدي يمكن ما تبنت الدولة ادخال تلك النظم في الصناعة المصرية في المستقبل، وبتحليل العوامل التي

لعمالة كتفاء باواال الروبوت طبقا لالستبيان، كانت الحاجة إلى تقليل العمالة لتطبيق تقنيات التصنيع بمساعدة

وافع كثر دأالماهرة فقط، وتقليل الخسائر الناتجة عن مشاكل الجودة، وانخفاض تكلفة وحدة األثاث، هي 

ني السك مصنعين االثاث نحو االتجاه للتصنيع بمساعدة الروبوت، كما كشفت النتائج أن مصنعي األثاث

ب د التشطيصة عنواالثاث الهيكلي المعتمد على األلواح كانوا أكثر استجابة تجاه اعتماد تلك التقنيات وخا

 التصنيع قنياتوالطالء، وجاءت التوصيات للباحثين بإجراء المزيد من الدراسات حول كيفية االستفادة من ت

حو تحول نالحكومية توصي الباحثة بالبمساعدة الروبوت في صناعة األثاث في مصر، وللهيئات الصناعية 

 تقنيات التصنيع بمساعدة الروبوت وذلك لما له من فوائد تم مناقشتها في البحث.
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 Introduction  املقدمة 

 لتيالروبوتات الذكية تعد من أحد اهم مخرجات الثورة الرقمية ا

ت نعيشها في الوقت الحاضر بعدما شارك العديد منها في المجاال

 اضرة األثاث، فهي تعد االن تكنولوجيا الحالصناعية ومنها صناع

 والمستقبل وسوف يكون لها تأثير كبير في مجال صناعة االثاث

 في المستقبل، فقد أصبحت تجسيد لحلم البشر في بناء االت أو

 كيانات ذكية قادرة على القيام بتطوير بعض وظائفها الذاتية

 اتخاذو األخطاء والمعرفية مثل القدرة على اتخاذ القرار والتعلم من

 (2020 –القرارات بصوره شبه مستقله. )عمرو طه 

كما أصبحت صناعة الروبوتات في الوقت الحاضر أحد معايير 

ت قياس تقدم الدول، خاصة الدول الصناعية الكبرى مثل الواليا

 المتحدة األمريكية واليابان، حيث اشارت التقارير أن صناعة

يار تقدر بحوالي مائة مل 2020 الروبوتات على مستوي العالم عام

 عام تقريبا سوف يتفوق الروبوت علي 45دوالر وأنه بعد مرور 

 طلبالبشر في أداء الكثير من المهام في مجال الصناعات التي تت

 من االنسان تعامل مباشر مع االت القطع والنشر وغيرها، مثل

صناعة األثاث وذلك لتقليل اخطار الحوادث التي يتعرض لها 

 (2020 –عمال. )عمرو طه ال

 Statement of the Problemمشكلة البحث 

غياب ثقافة التصنيع بمساعدة الروبوت في صناعة األثاث في  -

في ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه في  السيمامصر، 

الوقت الحالي، مما يدفعنا الي اختبار إمكانية اعتماد بعض 

عة األثاث في تقنيات التصنيع بمساعدة الروبوت في صنا

 مصر.

 تساؤالت البحث: 

 تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:

ما هي أهم مميزات التصنيع بمساعدة الروبوت وهل يمكن أن  -

 تؤثر على قرار المصنعين في التوجه نحو الروبوت؟

 ما هي أهم مراحل صناعة األثاث في مصر التي يمكن أن يؤثر -

 عدة الروبوت عليها؟ ادخال تقنيات التصنيع بمسا

 هل مصر جاهزة لتطبيق تقنيات التصنيع بمساعدة الروبوت في -

 في مصر؟ مصانع األثاث

 Objectivesأهداف البحث 

منها عند  االستفادةالتي يمكن  المميزات علىتسليط الضوء  -

 المدي الطويل على بمساعدة الروبوت تطبيق تقنيات التصنيع

ي في مجال صناعة األثاث ف والدقيقة الخطرةفي أداء المهام 

 مصر.

في بما يك استعداد مصنعين االثاث المصريينقياس مدي امكانيه  -

 بمساعدة الروبوت.للتعامل 

 Hypothesisالبحث  فروض

بمساعدة الروبوت، والتي لتصنيع توجد العديد من المميزات ل -

يمكن أن تؤثر على قرار المصانع في التوجه نحو التصنيع 
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 .الروبوتي

التي يمكن األثاث في مصر صناعة العديد من مراحل يوجد  -

  ها.في بمساعدة الروبوتتقنيات التصنيع  دخالا

التصنيع بمساعدة لتطبيق  جاهزةليست  المصريةالمصانع   -

 .الروبوت

 Delimitationsالبحث  حدود

: شركات صناعة األثاث في مصر خالل حدود زمانيه ومكانية -

 .2022الي  2020الفترة من 

 .استخدام الروبوتات في صناعة األثاثموضوعيه:  حدود -

 Significanceأهمية البحث

بثقافة  ، والمتعلقةفي صناعة األثاث الموجودةسد الفجوة  -

  مصر؟في  بمساعدة الروبوتالتصنيع 

 عينة البحث:

مصنعين األثاث من مصنعا مستجيبا  27تتضمن عينة البحث  -

ة أو متوسطة كانوا إما شركات تصنيع كبير في مصر، وهم

يع تصنوالذين كانوا أقرب إلى امكانية اعتماد تقنيات ال الحجم،

 بمساعدة الروبوت.

 Terminologyالبحث  مصطلحات

  Theoretical Frameworkي طار النظراال

ت يتكون إطار البحث من ثالث محاور أساسيه لإلجابة عن تساؤال

 البحث هي:

 روبوت ومميزاتهمفهوم التصنيع بمساعدة ال المحور األول:

 استخدام التصنيع بمساعدة الروبوت في صناعة المحور الثاني:

 االثاث

نظم  بيق: الدراسة التطبيقية واإلحصائية إلمكانية تطالمحور الثالث

التصنيع بمساعدة الروبوت على صناعة األثاث في مصر 

 والخروج بالنتائج والتوصيات.

 ومميزاته روبوتبمساعدة الالمحور االول : مفهوم التصنيع 

"ما هي  لإلجابة عن السؤال األول من تساؤالت البحث وهو

تؤثر أهم مميزات التصنيع بمساعدة الروبوت والتي يمكن أن 

على قرار المصنعين في التوجه نحو التصنيع بمساعدة 

 بمساعدةقامت الباحثة بدراسة مختصره عن التصنيع   ؟"الروبوت

 الستنباط أهم مميزاته. الروبوت

الروبوت هو أحد أنظمة الذكاء الصناعي التي تهتم  مقدمه:

باستبدال العمالة البشرية باألنظمة الذكية، مما يعني استخدام 

األجهزة اإللكترونية الفيزيائية التي يتم التحكم فيها بواسطة 

خوارزميات الكمبيوتر والعديد من أجهزة االستشعار وهذا االتجاه 

 صناعية الرابعة في صناعة األثاث.هو أحد تعبيرات الثورة ال

)et al, 2022 Wojciech) 

 تعريف الروبوت وتاريخه  1-1

( يعرف المعهد األمريكي للروبوت بأنه 1كما في المخطط )

الوظائف، ومصمم  مناول يدوي قابل إلعادة البرمجة، ومتعدد

لتحريك المواد واألجزاء واألدوات أو األجهزة الخاصة، من 

 ) Tomات المبرمجة، بهدف أداء مهام متنوعةمختلف الحرك  خالل
)Logsdon1984 

 
 ( يوضح تعريفات الروبوت1المخطط )

 

ة و آلهيعرفه االتحاد الياباني للروبوتات الصناعية إن الروبوت و

نسان برمجتها؛ لتؤدي بعض المهام التي يقوم بها اإل ذكية، بمكن

  شري .ذاتي دون تدخل ب بدنياً، مع قدرتها على اتخاذ قرار

 يرجع الفضل في أول استخدام لمصطلح علم الروبوتات

"Robotics"  إلى كاتب الخيال العلمي األمريكي الروسي

مجموعته  في "Isaac Asimov" األصل إسحاق أسيموف

 (2006 )صفات امين. "1950عام  أنا روبوت"القصصية 

سية الفضل في صياغة القوانين الثالثة األسا هذه القصة كان لها

ائها ( والتي تتحكم في أد2لروبوتات الصناعية الموجودة بمخطط )ل

 (2014ره)خليل أبو قولألعمال ومساعدة اإلنسان، وهذه القوانين هي: 
)Frederick schodt 1988(  

 
 ( يوضح القوانين الثالثة األساسية للروبوتات الصناعية2مخطط )

ع تم اختراومنذ هذا التاريخ بدأت الروبوتات في االزدياد حتى 

لى الرقمي في القرن العشرون، وأشار عندها الباحثون إ الحاسوب

وبدأوا يفكرون في صناعة  "إلكتروني دماغ"الحاسوب على أنه 

 (2021)حسن محمد .روبوتات بأدمغة حاسوبية

م خلصت إلى أنه ٢٠١٧وفي دراسة استقصائية تمت في عام

في  م ستحل الروبوتات محل اإلنسان 2150 بحلول العام

الصناعات، كما وضحت الدراسة بأن هناك احتمالية تصل 

 م٢٠٦٢الروبوتات على البشر بحلول العام بأن تتفوق %٥٠لحدود
 (2021)حسن محمد

 مكونات الروبوت الذي يستخدم في صناعة االثاث:  1-2

قوم ي يبرغم التنوع الكبير في أشكال الروبوتات طبقا للمهمة الت

م اء تجميع أو تشطيب أو غيره كما سيتبها في صناعة األثاث سو

ت شرحه في المحور التالي، اال أنه يمكن تحديد مكونات الروبو

األساسية التي تتواجد في معظم الروبوتات التي تستخدم في 

 :صناعة االثاث بما يأتي

وهو القائم األساسي للروبوت، وتتصل به أطراف الجذع:  -1

عليه عادة  الروبوت بواسطة محاور حركية، كما يثبت

ية لتغذوحدات التحكم الرئيسية واآلليات االنتقالية، ووسائل ا

 الكهربائية.

 وهي بمنزلة األذرع البشرية، إال أنها متعددة األطراف: -2

ويتوقف نطاق  المفاصل بحسب التنوع الحركي المطلوب.

 عمل الروبوت على طول األذرع، ونوعية المفاصل وعددها.

ى نسان، وتستخدم في القبض علوهي تقابل يد اإل القوابض:  -3

كلة إنجاز المهمات المو األدوات التي يستخدمها الروبوت في

 .إليه

وهي بمنزلة الحواس لإلنسان، وتتمثل  أجهزة االستشعار:  -4

الروبوت إلى العالم  في األجهزة الذكية التي يتعرف بها

المحيط؛ ويمكن بواسطتها أن يتعرف إلى العوائق والعقبات 

حركته، وكذلك التعرف إلى حدود  ي سبيلالتي تقف ف

األجسام التي يتعامل معها، واإلحساس بدرجات الحرارة 
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كما يمكن بواسطتها تلقي األوامر الصوتية  والرطوبة،

 والحوار والتفاعل والتواصل مع مستخدميه.

ات وفيه تخزن البيانالعقل الروبوتي، أو جهاز الكمبيوتر:  -5

من أجهزة  رات الواردةوبرامج التشغيل، وتغذية اإلشا

 االستشعار واألوامر الخارجية التي تصل إليه عبر وحدات

نات الروبوتي بمعالجة البيا التشغيل الطرفية، ويقوم العقل

 .واإلشارات السابقة وإصدار األوامر إلى وحدة التحكم

ويتم بواسطتها نقل األوامر وحدة التشغيل الطرفية:  -6

قل الروبوت إلى الع تشغيلوالبرامج، من الشخص القائم على 

ن الروبوتي أو جهاز الكمبيوتر، وقد تكون منفصلة تماما ع

 إليه باالتصال عن بعد. الروبوت، وتصل أوامرها

صبي لإلنسان حيث وهي بمنزلة الجهاز العوحدة التحكم:  - -7

 وترسلها إلى وحدات تتلقى اإلشارات من العقل الروبوتي،

 .الروبوتية القيادة لتشغيل األطراف والقوابض

ة وتتمثل في المحركات بأنواعها المختلف وحدات القيادة:  -8

طة تشغيلها بواس التي تقود حركة المفاصل الروبوتية، ويتم

ويمكن تلخيص  إشارات كهربائية صادرة من وحدة التحكم

 ( التالي:3أهم مكونات الروبوت في المخطط رقم )

 
 )الباحثة(ي( يوضح أهم مكونات الروبوت الصناع3المخطط )

مزايا وعيوب تطبيق نظم التصنيع بمساعدة الروبوت  في   3-

 مجال الصناعة :

 

 
( يوضح مزايا تطبيق نظم التصنيع بمساعدة 4مخطط رقم )

 الروبوت

 الدقة والثبات واالمان: 

 الروبوت اقل عرضه لألخطاء وإنجاز الوظائف بدقة وتماثل،

ى ة كل مره، ويعمل علكما يقوم بالمهام المتكررة بنفس الطريق

كما يمكن ، تقليل العبء الواقع على تكنولوجيا المعلومات

ل للروبوتات اداء المزيد من المهام الخطرة التي تواجه العام

 البشري في الصناعات المختلفة والخطيرة حيث يمكن للروبوتات

 القيام بعض المهام مثل:

 المهام التي تتطلب جهدا بدنيا من العامل البشري. -

 المهام التي يتم اجراؤها في البيئات الخطرة. -

 العمليات التي قد تؤدي الي اصابات االجهاد المتكررة. -

 عملكما يمكن ان يؤدي استخدام تكنولوجيا الرؤية االليه التي ت

 .علي تحسين إدراك الروبوتات الي تعزيز سالمه العامل البشري

 زيادة معدل اإلنتاج

ة اإلنتاجية حيث تتولي الروبوتات يؤدي التشغيل االلي الي زياد

المتقدمة المهام اليدوية مثل تجميع األجزاء، وتعمل قدرة 

الروبوتات المتقدمة على التكيف الذاتي مع معامالت العملية 

اإلنتاجية المتغيرة، باإلضافة الي ذلك تعتبر الروبوتات المتقدمة 

محاكاة  أسهل كثيرا في االعداد واعادة التكوين إذا توفر برنامج

(. 5مناسب وتكون أسرع في تعلم كيفية اداء المهام كما بمخطط )
 (2022)زهران واخرون 

 االعتمادية والتوافقية 

ر الروبوت متتبع للقوانين ويوفر تجربة متكررة ويعمل على مدا

 (2022)زهران واخرون  (.5ايام األسبوع بكفاءة كما بمخطط )

 الجودة وخفض التكاليف

ي فالروبوتات المتقدمة على العاملين البشريين يمكن أن تتفوق 

 دقةبعض المهام مثل التجميع وتقديم قدر أكبر من الموثوقية وال

لة وبالتالي تحسين جودة األداء، كما يقلل من حجم القوة العام

زهران واخرون ) (.5اليدوية وبالتالي يقلل التكاليف الكلية كما بمخطط )

2022) 

 سرعة التغير والحركة:

مة مكن للمنتجين استخدام الروبوتات المتقدمة في تكوين أنظي

 ويعاتتن اإلنتاج المتقدمة التي تلبي الطلب المتزايد على المزيد من

المنتجات والمنتجات المتخصصة فتتأثر عمليات التصنيع 

ة بالروبوتات وذلك نتيجة للرقمنه واستخدام تكنولوجيا الحوسب

المزيد من مجاالت تصميم  المتقدمة مثل انترنت األشياء في

المنتجات والتصنيع وسالسل التوريد والتوزيع حيث اصبحت 

زهران )(. 5كما بمخطط ) عمليات التصنيع أكثر تعقيدا وانتشارا

 (2022واخرون 

ويمكن تلخيص أهم مزايا تطبيق نظم التصنيع الروبوتي في 

 ( التالي:5المخطط رقم )

)زهران  صنيع الروبوتيمزايا تطبيق نظم الت( يوضح 5مخطط )

 (2022واخرون 

 

 
 تطبيق نظم التصنيع الروبوتي ( يوضح عيوب6مخطط )

 السالمة واألخطاء

تعتبر سالمة الروبوتات من ( 7( و )6كما هو موضح بمخطط )

ال صناعة جالقرصنة من أهم مشاكل استخدام الروبوت في م

ملية األثاث، حيث أن حدوث قرصنة للروبوت يؤدي الي تعطل الع

ل علي أق مطابقة للمواصفات، أو انتاج قطع أثاث غير اإلنتاجية

 لتنبؤى اتقدير، كما أن الجهة المصنعة للروبوتات قد تفقد قدرتها عل

 (2020هطعمرو ) بسلوكه، وعدم سيطرتها على استخدامه في المستقبل.

 االجتماعي التأثير -

كيف ف في الصناعة الروبوتات في حال التوسع في االعتماد على

 المجتمع مع هذه الثورة، خاصة فيما يتعلق بفقدان سيتعامل

الوظائف؛ فاذا أفسحت مصانع االثاث مجال العمل أمام 
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الروبوتات، واستغنت بالفعل عن العمال الذين اعتادوا العمل نفسه 

 حتى العاملةبأسلوب يدوي، مما يوجهنا لضرورة تطوير االيدي 

ل صناعة األثاث بمساعدة تتواكب مع التطور الهائل في مجا

 (2020طهعمرو ) الروبوت.

 الخطر الوجودي -

لي ع الصناعةإن التقدم الكبير في علم الروبوتات واستخدامه في 

، غير قابلة لالسترداد عالميةإلى كارثة  يؤديالخصوص قد  وجه

 يالفرضية هي أن البشر مهيمنون على باق لهذهوالحجة الداعمة 

مغة تفتقر إليها أد اغ ذو قدرات مميزةالمخلوقات المتيازهم بدم

االصطناعي على  وعليه إذا تفوق الذكاء المخلوقات األخرى

 ها،بيصعب التحكم ساألدمغة البشرية وأصبحت فائقة الذكاء، فإنها 

 (0202طهعمرو ). ويتوقف مصير البشرية على تصرفات هذه األجهزة

 أخالقيةمخاطر  -

 مليةايير اخالقيه، وأيضا ععدم ارتباط الروبوت بأي مع من أهمها

الروبوتات، من خالل  لمبرمجي التحيز الجنسي أو العنصري

 نفسهمأ اختيار البيانات عن طريق الخلفية الثقافية لمطوري النظام

 (2020طهعمرو )

 تطبيق نظم التصنيع الروبوتي ( ملخص عيوب7مخطط )ويوضح 

 

 تطبيق نظم التصنيع الروبوتي ( يوضح عيوب7مخطط )

همية استخدام نظم التصنيع الروبوتي في مجال صناعة أ 4- 1

 االثاث:

لة يواجه نقًصا في العما علي مستوي العالم قطاع تصنيع األثاث

 الماهرة وبحثًا معقدًا عنهم. حيث يفقد عمال األثاث األفضل

واألكثر خبرة انتباههم وسرعتهم على مر السنين، وال يرغب 

هالت العليا في اختيار مهنة العمال الشباب خصوصا ذوي المؤ

النجارة. ومن ثم يواجه المصنعون مشكلة إنتاج منتجات أكثر 

وأفضل دون زيادة عدد الموظفين مما يدفعنا الي التفكير في 

عمرو ) استخدام التصنيع الروبوتي بجانب العمالة اليدوية الماهرة.

أهمية استخدام نظم التصنيع ( 1كما يوضح جدول رقم ) (2020طه

 األثاثلروبوتي في مجال صناعة ا

فيما يلي أهمية استخدام نظم التصنيع الروبوتي في مجال  .

 صناعة االثاث:

م ما هي أه " لإلجابة عن السؤال الثاني من تساؤالت البحث وهو

 تقنياتأن يؤثر ادخال التي يمكن  في مصر األثاثصناعة  مراحل

 الروبوت أن ةوجدت الباحث؟ " عليها بمساعدة الروبوتالتصنيع 

 راحلالم واحد أو أكثر منفي صناعة األثاث في  يمكن ادخاله

 التالية:

 تصميم االثاث بمساعدة الروبوت )الذكاء االصطناعي( أوال:

تعريف مصطلح الذكاء االصطناعي الذي يُشار له  تمي

لى عأنه قدرة اآلالت والحواسيب الرقميّة علي  AI))  باالختصار 

ة والعقل تُحاكي التي تقوم بها الكائنات الذكيّ  القيام بمهام ُمعينة

سابقة من التجارب ال واالستفادةعلى التفكير  القدرةمثل البشرى؛ 

ف يهدو، عقليةاألُخرى التي تتطلب عمليات  غيرها من العملياتو

إلى الوصول إلى أنظمة تتمتع بالذكاء  الذكاء االصطناعي

حيث التعلُم  يتصرف به البشر من وتتصرف على النحو الذي

ن ممتعددة  خدماتلمستخدمين ل والفهم، بحيث تُقدم تلك األنظمة

 (2022  حمدييمنى ). ذلك وغيرالتعليم والتفاعل 

 يمكن االستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي في التصميم
 عديدةعلى إنشاء متغيرات  المصممين تلك التقنيةتساعد حيث 

الفريدة عن  االشكالذات  تالنماذج والتصميما االفواستخراج 
يحددها المصمم حيث يصبح شريًكا وأداة  طريق المدخالت التي

طورة يمكن للمصممين استخدامها لتلبية متطلبات العمل المت تصميم
 باستمرار.

 ويندرج مجال التصميم تحت نوع الذكاء االصطناعي العام وهو
 فهو لتفكير،ا بقدرة تُشابه قدرة اإلنسان من حيث يَعملالنوع الذي 

ابه تلقاء نفسها وبشكل ُمش من تفكر وتخططيُركز على جعل اآللة 
لى هذا ع عديدة عمليّة للتفكير البشري، إال أنه ال يوجد أي ّ أمثلة

 (2022  ديحميمنى ).واقع النوع، فكل ما يوجد حتى اآلن ُمجرد دراسات

 مثال علي استخدام الروبوت في التصميم: 
تي تستخدم الذكاء الصناعي في العملية ال أهم التطبيقاتمن 

وهو مختبر أبحاث مستقل  Midjourney"تطبيق " التصميمة
ينتج برنامج ذكاء اصطناعي خاص تحت نفس االسم يقوم بإنشاء 

 OpenAI'sعلى غرار برنامج  نصية،صور من أوصاف 
DALL-E وStable Diffusion،  وفيه يقوم المستخدمون

باستخدام أوامر  Midjourneyبإنشاء عمل فني باستخدام 
Discord bot. 
المؤسس  ،David Holzبواسطة  Midjourneyتم تأسيس 

. دخلت اإلصدار التجريبي Leap Motionالمشارك لشركة 
، وتعمل الشركة على 2022يوليو  12المفتوح ألول مرة في 

وتصدر إصدارات جديدة كل  بها،تحسين الخوارزميات الخاصة 
من الخوارزمية في أبريل  2ق اإلصدار بضعة أشهر. تم إطال

تم إصدار  ،2022نوفمبر  10في يوليو. في  3 واإلصدار 2022
يستخدم المصمم األمر /  حيث 4التكرار األولي لإلصدار 

imagine  ثم يكتب نصا؛ ثم يقوم الروبوت بإرجاع صورة تمثل
 هذا النص. 

 مالءإنه يرى المصممين على أنهم عيقول المؤسس ديفيد هولز 
. كما أن المصممين Midjourneyوليسوا منافسين للروبوت 

فنية للنماذج األولية السريعة للمفاهيم ال Midjourneyيستخدمون 
. (1صوره )كما ب لعرضها على العمالء قبل بدء العمل بأنفسهم

قد تتضمن أعمال فنانين  Midjourneyتدريب  مجموعةونظرا ألن 
د اتهم بعض الفنانين فق والنشر،محمية بحقوق الطبع 

Midjourney  بتقليل قيمة العمل اإلبداعي األصلي، وقد فازت
 Théâtre d'Opéra Spatialتسمى  Midjourneyصورة 

بالمركز األول في مسابقة الفن الرقمي في معرض والية 
 .2022كولورادو 

 االخشاب الخام  ثانيا: تحضير
نظم التحكم عند تطبيق  تواجه مصنعي االثاث ان أكبر مشكلة

هي جودة  عند التحضير الروبوتي في قطاع المنتجات الخشبية
لى فيجب ع التصنيع.المواد الخام التي يتم استخدامها في عملية 

من  أفضلموردي المواد الخام وضع مواصفات للمواد الخام 
واد كما يجب أن تأتي الم االلي،نظيرتها في التصنيع اليدوي او 

بترتيب معين حتى يتمكن الروبوت من  الخام التي تم تسليمها
تم تي يوغالًبا ما تكون المواد الخام ال معها،معالجتها والتعامل 

ي آللتسليمها إلى خاليا الروبوت غير منظمة. مما يعقد التصنيع ا
 (Jegatheswaran ET al2021(, بطريقة غير ضرورية. 

 ما يفتقر المصنعون إلى الفهم الجيد لضرورة سالمة غالباو
كما يريدون حل العديد من المهام باستخدام روبوت  الروبوت،

فإن خطوات اإلنتاج  ذلك،واحد فقط في نفس الوقت. باإلضافة الي 
، ليست مناسبة للتصنيع باستخدام اليدويةالطريقة  علىالتي تعتمد 

 الروبوتات الصناعية ويجب تطوير طريقة جديدة للتصنيع.

)Jegatheswaran ET al2021) 

 االخشاب  ثا: تقطيعثال
سواء  األثاث،يعد التقطيع مهمة أساسية للعديد من مصنعي 

كانت تقوم بقص األشكال المسطحة لتجميعها الحقًا أو تقوم بنحت 
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 ( Landscheidt 2017( .خشابالتفاصيل ثالثية األبعاد في كتل من األ

يوفر التقطيع الروبوتي درجة كبيرة من المرونة مقارنة بأشكال 

وبالتالي فهي  ،CNCمن التقطيع. فهي أكبر من ماكينات  أخرى

عليه كما في يمكن العمل  ذيغير مقيدة بحجم مسطح العمل ال

 2017( (.2الروبوت كاواساكي الموجود الموضح بصورة رقم )

 Landscheidt) 

 مثال على روبوتات القطع

 
والعامل الذي  EDGE Automationخشاب من انتاج شركة ( توضح نموذج للروبوت كاواساكي الذي يقوم بتقطيع اال2صورة )  

 يقوم بتشغيله

  CNCمقارنه بين روبوت التقطيع وماكينات ال 

 الدقة. 1

 الذي يستخدم السبب االول هي المعالجة دقة تكون ربما

 فال دقيق، غير الروبوت كان فإذا. CNC آلة األشخاص من أجله

 CNCفان ماكينات ال الجودة، ومن ثم  عالي أثاث انتاج يمكن

 دقة تحسين تتفوق على الروبوت من حيث الدقة، اال انه تم

 تاتالروبو معايرة الماضية، ويمكن القليلة السنوات في الروبوت

 سبيل لتكرار عمليات القطع، على قابليتها عن طريق الصناعية

 100 بتكرار KUKA KR210 روبوت معايرة يمكن المثال،

 .ميكرون 200 إلى تصل بدقة ميكرون

 العمل مساحة. 2

 .كبيرة عمل مساحة على الصناعية الروبوتات تحتوي ما غالبًا

 8 إلى 7 من عمل له مساحة الحجم متوسط الصناعي فالروبوت

 محور إضافة بسهولة يمكن ذلك، على عالوة. مكعبة أمتار

 .ذلك من أبعد إلى عمله مساحة وتوسيع الروبوت إلى خارجي

 .CNCن ماكينات ال ومن ثم فهو أفضل م

 سهولة الحركة. 3
 استخداماتها، تعدد هي للروبوتات فائدة أكبر تكون ربما
 آالت تعتبر أخرى، حيث إلى مهمة من نقلهم بسهولة ويمكن
CNC أو الطحن، كانت سواء محددة، واحدة مهمة في جيدة 

 قيامال اال أن الروبوت يمكنه ذلك، إلى وما الحفر، أو الخراطة،
 .المهام وأكثر هذه بكل

 مسارات طول على التحرك على أيًضا قادرة فالروبوتات
 أن إلى CNC آالت وتميل. CNC آالت معظم من تعقيدًا أكثر
 للعديد كاف   وهذا ،(DoF) الحرية من درجات 4 أو 3 لها يكون
 جميع وتحتوي مقيدًا، يكون قد ولكنه التصنيع، مهام من

 لىإ يمكن أنه يعني مما DoF 6 على تقريبًا الصناعية الروبوتات
تنفيذ أي تصميم نريده، ومن ثم فان روبوت القطع  كبير حد

 في سهولة التحرك. CNC يتفوق على ماكينات

 الصالبة. 4
 ذات ةاألدا دقتها بشدة، فتتحرك على اآللية األداة صالبة تؤثر
 عقط إلى مما يؤدي صلبة، مادة تواجه عندما المنخفضة الصالبة

 من بكثير أقل صالبة للروبوتات يكون ما عادةو دقيق، غير
 1 من أقل عموًما الروبوت صالبة تكون. التقليدية اآللية األدوات
 على CNC آالت تحتوي ما غالًبا بينما مايكرومتر، لكل نيوتن

 .مايكرومتر لكل نيوتن 50 من أكثر

 مثل اللينة المواد مع بسهولة تتعامل أن الروبوت آلالت يمكن

 تتسبب قد ذلك، ومع. ذلك إلى وما والبالستيك الخشبو الرغوة

 فعل رد حدوث في التيتانيوم أو الفوالذ مثل صالبة األكثر المواد

فان  الدقة، ومن ثم من يقلل مما الروبوت، محركات في عنيف

 تتفوق على الروبوت من حيث الصالبة. CNCماكينات ال 

 :القدرة على تحمل التكاليف. 5

 ،ثمنل من األدوات اآللية والروبوتات باهظة اليمكن أن تكون ك 

 CNCتتمتع الروبوتات بميزتين متميزتين عن آالت  ذلك،ومع 

ن إف ،مساحة العمل الكبيرة وتعدد االستخداماتهما  التقليدية

)عمليًا( من أي حجم وشكل وتعقيد  تصميماتإمكانية تصنيع 

 االثاثلصناعة يعني أن الروبوتات يمكن أن تقدم قيمة أكبر 

في بلجيكا أن  مؤنسقدر باحثون من جامعة و بتكلفة أقل.

 ٪ من آلة تعمل بنفس مساحة العمل.30الروبوت أرخص بنسبة 

في  CNC ومن ثم فان روبوت القطع يتفوق على ماكينات

 / )cnc-vs-achiningm-https://robodk.com/blog/robot(التكلفة التجارية.

  والغراء والحفراالسطح الصنفرة وتحضير رابعا: 
تعتبر الصنفرة وغيرها من أشكال تحضير السطح من المهام 

فقد يتأثر اتساق الصنفرة  الطويلة،العمل  نوباتالشاقة خالل 
et  Steffen Landscheidt) ..مما يؤدي إلى انخفاض الجودة اليدوية،

,al 2017) 

 في وتتمثل الفائدة الكبيرة الستخدام الروبوتات في الصنفرة
 لالعام نتهييعندما فمة وتناسق تشطيب السطح الذي توفره. نعو

فإنه سيحرك الوسائط  صحيح،من برمجة مسار الروبوت بشكل 
 مرة.في كل  والضغط،بنفس الطريقة  المادة،الكاشطة فوق سطح 

(,et al Steffen Landscheidt 2017) 

 علي روبوتات الصنفرة:مثال  
أحد  (3رة )صوالموضح ب RoboSandيعتبر الروبوت 

أنواع الروبوتات المثالية للصنفرة المسطحة وكذلك المنتجات 
حيث يوجد عدد من مسارات الصنفرة المحددة مسبقًا ، الحجمية

يكون له الحرية في كما من بينها.  االختياروالتي يمكن للمشغل 
يقوم و لقطعة األثاث، تحديد مسار جديد أكثر مالءمة

RoboSand لحفاظ على ثبات ضغط بتنفيذ المهام مع ا
كما انها تقوم بنفس عدد الدورات بالضبط في كل مرة  ،الصنفرة

بشكل كبير  RoboSandيقلل و ،وال تتوقف حتى تكتمل المهمة
من الوقت المطلوب لصنفرة أي منتج. مما يحمي العمال من 

تماًما مثل جودة المنتج  عملهم،وتحسين ظروف  الغبار،تنفس 
 RoboSandعالوة على ذلك، لدى  م،هوهو مكسب ل النهائي،

خيار لتغيير األدوات واالنتقال من روبوت صنفرة إلى آلة 
يمكن إضافة وظائف اختيارية و ،للتوجيه والحفر والطحن

 وبرمجتها بناًء على المتطلبات الدقيقة ألي مصنع.

)https://industrialrobotics.lt/robotic_sanding_milling_grinding/) 
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 RoboSandالروبوت ( توضح 3رة )صو

 الحفرمثال علي روبوتات 

على (4صورة )الموضح ب RoboCut الروبوت يحتوي

حفار يمكنه حفر أرقام الطلبات أو أي رموز مطلوبة على 

الجانب الداخلي ألي لوح اثاث، وقد تكون الرموز ألغراض 

وال ينبغي الخلط بينها وبين أي عالمات  داخلية،مرجعية 

يمكن أن يعمل الروبوت على مدار و ،أو ملصقات خارجية

 لذلك ستكون هناك دائًما الواح األسبوع،الساعة طوال أيام 

 ببرنامج RoboCutكما يأتي  التالية،جاهزة عند بدء المرحلة 

حجم اللوح  باختيارسهل االستخدام مملوًكا يسمح للمشغل 

المطلوب واالختيار من المجموعة المقترحة من قوالب 

FEFCO  أو تحميل ملفDXF  والحصول على قالب دقيق

 مفصل.
)obots/robocutr-https://ronchinimassimo.com/en/milling /) 

   
RoboCut robot ( توضح 4صورة ) 

 خامسا: التشطيب والطالء 
أساليب التشطيب اليدوي مشاكل بسبب  تواجهغالبًا ما 

 طأ الشخص ولوالتناقض في كمية الطالء المستخدمة. فإذا تبا

 فسيستخدم طالًء أكثر من الطالء،للحظة أثناء قيامه بحركة 

، ويقلل من جودة التشطيبمما يؤدي الي اهدار الخامة الالزم 

همة ة مومن ثم تعتبر روبوتات الطالء خياًرا مثاليًا لتحسين كفاء

وقد تم تصميم نماذج روبوت مختلفة خصيًصا  ،طالء األثاث

 لعمليات الطالء.

أن طالء األثاث باستخدام الروبوتات الصناعية مثير  حيث

ضل أف لالهتمام وله الكثير من اإلمكانات، وغالًبا ما يتم تحقيق

جودة ممكنة عند تنفيذ الطالء باستخدام روبوتات صناعية 

 .مؤتمتة بالكامل

فالخشب كمادة أكثر تعقيًدا من المواد األخرى، وخاصة  

من الصعب جدا التعامل معها الصلبة يمكن أن يكون  االخشاب

يعتبر الفرز  ذلك،بسبب حساسيتها للرطوبة. باإلضافة إلى 

الصحيح وموضع المواد الخام التي يتم تسليمها أمًرا بالغ األهمية 

  ) Steffen Landscheidt et al  2017(,في عملية الطالء

 روبوت الطالء والرش علىأمثلة 

ة رش في عملي المستخدمةمن أهم الروبوتات  -1

 (5صورة )الموضح ب RoboSprayاالخشاب هو الروبوت 

ه روبوت صناعي يمكنه الطالء أو رش الغراء. ويتم تدريب وهو

وير ما يجب القيام به ببساطة. وقد تم تط علىمن خالل برمجته 

 للتدريب على الروبوت البسيط نسبيًا Easy to Teachتقنية 

ت م تسجيل الحركاوالخالي من البرمجة )بدون رمز(. وفيها يت

 ك فيوالتي يتم تصويرها بعد ذل العملية،البشرية أثناء تنفيذ 

 رسم بياني على برنامج الروبوت الذي يسمح بتعديل كل نقطة

على حدة أو جزء من الرسم البياني كما هو مطلوب، وبمجرد 

 يتم تحويل الرسم البياني إلى لغة تعديل،االنتهاء من أي 

يتم تسجيل سجل  اإلنسان،تحركات فأثناء تتبع  روبوتية،

ذا لإلحداثيات في المكان وزاوية األداة والطابع الزمني. وه

 يسمح بتكرار أو تعديل الحركات البشرية كما هو مطلوب حتى

يقوم الروبوت بأداء المهام على أكمل وجه. 
)2-https://industrialrobotics.lt/robospray/) 

 
 RoboSpray( توضح الروبوت 5صورة )

المكون من طالب الهندسة  MIST فريقابتكر  -2

بجامعة واترلو الكندية، روبوتا ذكيا جديد أطلقوا عليه 

طالء يمكنه  الذي( و6صورة )الموضح ب، Maverick اسم

المستخدمة في جدران المنازل بدقة مذهلة، فهو مزود  األخشاب

أشار ، وبأجهزة استشعار تجعله إنسان آلى مستقل بالكامل

أن عملية الطالء اليدوى التقليدية بطيئة جدا ومكلفة  الفريق

سيمكنه    Maverick فالروبوتوغير فعالة وخطرة، لذا 

 (,2021Dongpu Jin et al(. التخفيف من بعض هذه المشاكل

     
 Maverick الروبوت( توضح 6صورة )

 سادسا: التجميع 
قي قييذ الحإن ادخال الروبوتات في عملية التجميع يعتبر التنف

صناعة األثاث.  الرابعة فيالصناعية  الثورةالمطلوب في 

ة فالهدف من الروبوتات هو الحصول على القيم المثلي في عملي

ي فسان الجودة( وتحسين رفاهية اإلن اإلنتاجية، األداء،اإلنتاج )

 العمل. 

وقد أجريت مجموعة من الدراسات للمقارنة بين معايير 

ث في حالة التجميع اليدوي والتجميع الجودة إلنتاج األثا

ألفًا منتجا. تضمن التحليل  30الروبوتي، تحتوي على أكثر من 

نتائج القياسات طويلة المدى لمستوى جودة التجميع التي تنتج 

 العملية،، وبين استخدام الروبوتات في نفس يدويةبصورة 

كثير والنتائج توضح أن التجميع اآللي يؤدي إلى نسبة مئوية أقل ب

 الروبوتية،من المنتجات المعيبة مما في حالة التكنولوجيا غير 

ومن األسهل  أيًضا،كما أن أنواع العيوب في المنتجات مختلفة 

Chi -Pei منع هذه العيوب وإزالتها باستخدام التصنيع الروبوتي. 

))Huang et al, 2018 

 التجميع:روبوتات  علىأمثله 

كانيكية في جامعة كولومبيا فريق من قسم الهندسة المي قام

تصميم روبوت يعمل باستخدام تقنيات الذكاء باألمريكية 

في قطع األثاث األخشاب  تجميعما يُمكنه م االصطناعي،

بالمرونة والمهارة البشرية نفسها. وسعى الباحثون في البداية إلى 

تطوير برنامج يهدف إلى حماية العمال الراغبين في إنجاز 

من اإلصابة، ولكنه تطور إلى روبوت  ثاثاأل تجميع أعمال

والتي تتراوح من صنع مقعد  األثاث قطعجميع  تجميعيستطيع 

Chi Huang et al, -Peiصغير إلى بناء مشروعات خشبية ضخمة. 

)2018 
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 ومزودأطراف تتحرك على نحو مرن، ويتكون الروبوت من 

تم بأطراف ناعمة إلحكام القبض على األدوات، ولتجربته، 

ا نجح في تصنيعه وقدفي تنفيذ تصميم لمنضدة وحده،  هماتخداس

  l, 2018aChi Huang et -Pei(تماماً دون الحاجة إلى أي مساعدة بشرية.

قيلة مميزات الروبوت، أنه قادر على استخدام المعدات الثمن  

ة في تنفيذ التصميمات بسرعة وسهولة، إضافة إلى دقته العالي

لى عفتوا إلى أن دور المستخدم يقتصر وقدرته على المناورة، ول

ى إل اختيار التصميم فقط ومتابعة الروبوت أثناء تحويل التصميم

 ng et al, 2018Chi Hua-Pei((قطعة أثاث. 

 مثال علي استخدام التصنيع الروبوتي في عمليات التجميع

يتم التجميع االلي لمجموعة من إطارات التنجيد باستخدام 

 )Wojciech Turbański et التالية:خطوات عن طريق الالروبوت 

)al,2021 

حوامل الصنوبر مع أربعة قضبان من خشب تجهيز ( 1) 

 (7كما بصوره )دبابيس بالمثبتة  زنبركيه

 ( دعامة فوالذية 2) 

 مموجة من الصلب اسالك ( 3) 

 مسامير لتثبيت الدعامة  (4)

 قطع لكل مفصل( 4( دبابيس لمفاصل الزاوية )5) 

 لمفاصل الزاوية. PVAcاء ( غر6)

 
( توضح مكونات اإلطار الذي سيتم تجميعه بواسطة 7صورة )

 الروبوت

) Wojciech Turbański: بواسطة الروبوتعملية التجميع خطوات 

)al,2021 et، 

 (8كما بصوره ))أ( وضع القضبان 

 التدبيس(  الضغط، بالغراء،)ب( صنع مفاصل الزاوية )تغطي 

 بمسامير  )ج( تجميع الدعامة

 توكل هذه العمليات تتم بواسطة الروبوتا )د( ربط الزنبركات

 
 بواسطة الروبوتعملية التجميع ( توضح 8صورة )

 تجميع كرسي  ثانيا:

نظام متوفر من بضعة أذرع  Science Robotics يعتبر

وأجهزة استشعار أساسية يمكنها تجميع إطار طقم كرسي بشكل 

أتي هذا البحث من مجموعة ي، و( ومن الصفرishمستقل )

Control Robotics Intelligence) (CRI) في )NTU  في

بالكامل لفترة من  Ikeaوقد عملوا على تجميع كرسي  سنغافورة،

كان عليهم تعليم الروبوت إدخال المسامير الخشبية الوقت، وقد 

أدى إلى  البعض، مماالتي تستخدمها إيكيا لربط األجزاء ببعضها 

 .بالكامل Ikeaكرسي  تجميع هيكل

على وجه ( 4صورة )الموضح ب IkeaBothالروبوت  

 ال يتطلب النظام إدخااًل والخصوص ملحوظ ألنه مستقل تماًما 

فإنه  ذلك،بدالً من ، ووال حتى تعليمات نوع،بشريًا من أي 

يستخدم نظاًما منطقيًا لتحديد أفضل طريقة لمالءمة جميع 

ميع لثقوب المتاحة للمثبتات وجباستخدام جميع ا معًا،األجزاء 

ه ويتبع أسلوب التجميع الُمحسَّن الخاص ب المتاحة،األجزاء 

أن  Ikeaلينتهي بقطعة أثاث تنتهي بكونها ما قصدته شركة 

 ( et al, 2019 Youngwoon Lee(يكون تقريبًا بشكل افتراضي.

 COTSأنه يعتمد على أجهزة  الروبوتاألمر المختلف في هذا 

 بسيطة جدًا بشكل متعمد "ارية جاهزة لالستخدامتج"أجهزة 

 Densoهناك نوعان من أذرع و تصلح لالستخدام المنزلي،

 القوة،مستشعرات  ،Robotiqالقابض المتوازي و الصناعية،

وعلى  للحركة،لم يستخدم نظام تتبع ووكاميرا واحدة للعمق. 

دقيقة منها تخطيط  11دقيقة ) 20الرغم من أنه استغرق 

فقد تم تحويل أجزاء الكرسي المتناثرة بشكل عشوائي  (،ةللحرك

et al,  Youngwoon Leeبنجاح إلى إطار كرسي في لقطة واحدة. 

)2019) 

 
 IkeaBoth( توضح الروبوت 9صورة )

  التعبئة والتغليفسابعا: 
في عمليات التعبئة تلعب الروبوتات الصناعية دور رئيسي 

فض الكفاءة وخ تكررة، وتحقيقالمأداء المهام والتغليف من حيث 

وم الي تقود التصنيعيمكن أن  اإلنتاجية، كماالتكاليف وزيادة 

لتحل محل الماكينات  المنافسة،لتكون الصناعة قادرة على 

  )2019et al,  Ana Colima( التقليدية.

فهي تؤدي بشكل مستمر المهام المبرمجة عليها بمستويات 

يستحيل تحقيقها من قبل العاملين  والدقة التيالسرعة والتكرار 

البشريين، ومع ذلك، فإن العامل هو األكثر مرونة في عمليات 

التغليف حيث يتم التوزيع الفعال لمهام العمل بين البشر 

والروبوتات وتصميم خط اإلنتاج بصوره فعاله بحيث يتم الدمج 

 )l, et a Ana Colima(. 10) بالصورةبينهما في نفس خط اإلنتاج كما 
)2019 

 
 بين االنسان والروبوت في خط تغليف منتجات األثاث لدمجمثال ل (10) الصورة
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ة مهما في عملييعد تغليف المنتجات في صناديق للنقل أمًرا  

 ان المصنعإذا كف ،عبر مختلف الشركات المصنعةالتصنيع 

 فأنه التغليف،ستخدم الورق المقوى المموج لصنع صناديق ي

ق حجًما أو نوًعا مختلفًا من الصنادي 50ر من حتاج إلى أكثي

متر مربع من  8000عن  وما يزيد االثاث، لتعبئة منتجات

 شهريًا.الورق المقوى 

 مميزات استخدام الروبوت في التعبئة والتغليف:

 ومسؤول آمن تغليف -1
 صديقة تغليف حلول الكرتونية الصناديق قطع روبوت ينتج

 الروبوت ينتج األخشاب، حيث معالجة صناعة لمستقبل للموارد
 وفي بالكامل تلقائيًا المقاس حسب المقوى الورق من صناديق
 وادالم استخدام يتم فيها ديناميكية، عملية في المناسب، الوقت
 والتغليف التعبئة مواد توفير وبالتالي مسؤول، بشكل الخام

 .كبيرة بكميات
 المناسب الوقت في الطلب حسب تغليف -2

 تم واستقرار، وقد حماية إلى تحتاج الجودة عالية المنتجات
 للنقل مثالية خصائص لتقديم خصيًصا والتغليف التعبئة تصميم

والمبيعات، مما يجعل من روبوت التغليف خيارا مثاليا  والتخزين
https://www.homag.com/en/products/packaging-لعملية التعبئة والتغليف 

)technology) . 
 (فحص المنتج) يوب التصنيعالكشف عن عثامنا: 

غالبًا ما يكون الفحص هو المرحلة النهائية في عملية 
 التصنيع. تأتي هذه الخطوة قبل تغليف وشحن منتجات األثاث.
 يمكن أن تساعد عمليات الفحص الجيدة في تقليل إعادة العمل

فإنها تزيد من جودة المنتج وصورة  لذلك،ونتيجة  والفاقد.
ية كما يمكن دمج الروبوتات مع أنظمة الرؤ التجارية، العالمة

 ،وبالتاليوالماسحات فوق الصوتية وأجهزة االستشعار األخرى. 
 فإنه يجعل خطوة فحص األثاث أكثر بساطة.

ج يعد اختبار منتجات االثاث خطوة حيوية لضمان جودة المنت
ات ولكنه يستغرق أيًضا وقتًا طويالً. وباعتبارها مهمة غير ذ

 فإن هذا قد يجعل من الصعب تحسينها، حيث يمثل ،مضافةقيمة 
ال ال يزاألثاث، وإجراء اختبار فعال تحديًا للعديد من مصنعي 

 ن،ولك األثاث،اختبار المنتجات الروبوتية غير شائع في صناعة 
 ادةيمكن أن تكون مهمة مفيدة جدًا للشركات التي تتطلع إلى زي

 اإلنتاجية اإلجمالية لمنشآتها.
 أنواع من عمليات اختبار االثاث التي يمكن خمسي فيما يل

 للروبوتات القيام بها:
 االختبار الوظيفي لألزرار وشاشات اللمس الموجودة في. 1

 األثاث الذكي
يمكن للروبوتات أن  األخرى،على عكس أشكال االختبار 

 يجعلها مما ،(11صوره )كما ب األفعال البشرية قربتحاكي عن 
ثل ملوظيفي لعناصر واجهة المستخدم الفعلية مثالية لالختبار ا

لم يمكن إضافة ق المثال،على سبيل ، واألزرار أو شاشات اللمس
بشاشة تعمل باللمس إلى الروبوت وسيعمل على تشغيل الشاشة 

 كما يفعل اإلنسان.

 
( توضح شكل روبوت االختبار الوظيفي لألزرار 11صوره )

 ذكيوشاشات اللمس الموجودة في األثاث ال
 . اختبار الضغط االثاث2

منتجات االثاث المصممة لتكون متينة وشديدة التحمل تحتاج 
إلى الخضوع الختبار الضغط، ويمكن للروبوتات تقليد أنواع 

الضغط التي ستختبرها قطعة االثاث في الحياة الواقعية مما 
( 12صوره )، وتوضح يجعلها مثالية لهذا النوع من االختبارات

وبوت اختبار ضغط األثاث المتواجد في مركز مثال علي ر
 .اختبارات األثاث بمدينة العاشر من رمضان

)testing-product-https://robodk.com/blog/electronic(/ 

 
( مثال علي روبوت اختبار ضغط األثاث المتواجد 12صوره )

 .في مركز اختبارات األثاث بمدينة العاشر من رمضان

 اميرات أو أجهزة االستشعار. الفحص البصري بالك4
ربما تتضمن عملية االختبار تحليل الصور المرئية لقطع 
ه االثاث أو اختبارها باستخدام أجهزة استشعار أخرى. جمع هذ

شاق لمهندسي التفتيش، وسيكون من األفضل  عمل البيانات
 تعد من ثم ،قضاء وقتهم في تحليل البيانات التي تم جمعها

لى د عائعًا لجمع بيانات المستشعر هذه وتساعالروبوتات خياًرا ر
 تقليل عنق الزجاجة في الفحص.

 أسباب االتجاه الي ادخال الروبوتات في عملية الفحص 
ير غتتطلب اختبارات جودة االثاث اتساقًا متكرًرا والبشر  -1

ات فهم متفوقون في المهام التي تنطوي على القدر متسقين،
لب أداء نفس الحركة المعرفية، ليس المهام التي تتط
فإن  أخرى،ومن ناحية  الجسدية تماًما في كل مرة،

  الروبوتات متسقة للغاية.
لعالية بفضل قابلية التكرار ا يسمح بتحسين عملية االختبار   -2

فيمكن االستمرار في تحسين عمليات اختبار  للروبوتات،
  بمرور الوقت. االثاث

ق البيانات التي تم تحسين اإلبالغ عن األخطاء كما أن تناس   -3
جمعها يجعل من السهل جدًا اإلبالغ عن األخطاء. مع جمع 

ال يوجد يقين بشأن ما إذا كانت األخطاء قد  البشرية،البيانات 
يمكن التأكد من  الروبوت،تم تسجيلها بدقة. أما باستخدام 

 تسجيل نقاط البيانات باستمرار.
)testing-product-https://robodk.com/blog/electronic( 

وبعد االنتهاء من مناقشة مراحل تصنيع األثاث بمساعدة 
 ( :8الروبوت يمكن تلخيصها في المخطط رقم )

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://robodk.com/blog/electronic-product-testing
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 ( يوضح مراحل تصنيع األثاث بمساعدة الروبوت8مخطط )

لي صناعة األثاث في المحور الثالث : الدراسة اإلحصائية ع

 مصر والخروج بالنتائج والتوصيات.
بعد االنتهاء من اإلطار النظري للبحث، تم تصميم الدراسة 

إمكانية مدي االحصائية واالستبيانات بناء عليها، فهي تقيم 
تطبيق التصنيع بمساعدة الروبوت في صناعة األثاث في مصر، 

صانع على من خالل تقييم الفوائد التي تشجع أصحاب الم
تنفيذها، والعمليات الصناعية التي يمكن استخدام التصنيع 
بمساعدة الروبوت بها، ثم قيمت مدى استعداد مصنعي األثاث 

 في مصر الي تطبيقها. 

 منهجية الدراسة:
استخدمت الدراسة االحصائية المنهج الوصفي التحليلي لقياس 

جيب التي تؤثر على قرار المصنع المستمتوسطات العوامل 
تقنيات ، وأهم لتطبيق التقنيات اآللية في المصانع المحددة

، التصنيع الروبوتي التي يمكن استخدامها في صناعة األثاث
تقييم مدى استعدادهم العتماد نظم التصنيع بمساعدة ولتحديد و

 الروبوت داخل مؤسستهم.

 وعينتها الدراسة مجتمع
مصنع  61ى أجريت الدراسة من خالل استبيان تم إرساله إل

لألثاث في جمهورية مصر العربية، وبلغ معدل االستجابة من 
مستجيب، وتم تحديد  مصنعا 27أو  44المستجيبين المحتملين ٪ 

مصانع األثاث التي تم اختيارها من قاعدة بيانات خاصة 
اختيارهم كانوا إما  بمصنعي االثاث في مصر، وأولئك الذين تم

الحجم، والذين كانوا أقرب إلى شركات تصنيع كبيرة أو متوسطة 
في  موضح هو كما امكانية اعتماد تقنيات التصنيع الروبوتي

 الجدول التالي:

 ( تحليل االستبيانات2جدول )

 
 البيانات جمع مصادر

على  اعتمدت الدراسة قد فان أهداف البحث المذكورة، لتحقيق

 :كالتالي وهي البيانات، لغرض جمع التالية المصادر

 النظري للبحث: اإلطار  -
وفيه تم تحديد أهم مميزات التوجه نحو التصنيع بمساعدة 

، وأهم والتي تم مناقشتها في المحور األول من البحثالروبوت 
العمليات الصناعية في صناعة االثاث التي يمكن استخدام 

والتي تم مناقشتها في المحور  التصنيع بمساعدة الروبوت فيها
 .الثاني من البحث

 بيانات:االست  -

قياس إمكانية استخدام التصنيع  تصميم االستبيان لغرض تم

 .بمساعدة الروبوت في مصانع األثاث المصرية

 :الدراسة أداة مراحل تصميم
 وأهدافها الدراسة وأسئلتها مشكلة تحديد من االنتهاء بعد

تصميم  تم وفرضياتها وصياغة اإلطار النظري للبحث،
الضوء على محاور  يسلط بما فقراتها وصياغة االستبيانات

لقياس إمكانية اختبارها من خالل أربعة أجزاء  اإلطار النظري
 كالتالي:  

  :المستقلة أوال: المتغيرات -
من االستبيان بتجميع البيانات حول خلفية  الجزء األولقام 

المصنع المستجيب والبيانات الديموغرافية له، مثل موقع 
نع، وعدد العمال العاملين، المستجيب في المصنع، وحجم المص

 .ونوع المنتجات، والسوق المستهدف، وسنوات التشغيل

  التابع ثالثا: المتغير -
من االستبيان بتقييم العوامل التي تؤثر على قرار  الجزء الثاني

المستجيب لتطبيق التقنيات اآللية في المصانع المحددة. تم 
يع الروبوتي دافعا لتطبيق تقنيات التصن 20تضمين ما مجموعه 

في الدراسة ما بين محاور للعمال او الشركة أو الدولة أو منتج 
األثاث نفسه، ثم تم تصنيف هذه الدوافع على أساس مقياس 

 5مناسبه جدا إلى  1تصنيف ليكرت المكون من خمس نقاط، من 
 .غير مناسبه للغاية
 تقنيات التصنيع الروبوتي الذي قام بتحديد أهم وفي الجزء الثالث

أساس وتم تصنيفها علي التي يمكن استخدامها في صناعة األثاث 
مناسبه  1مقياس تصنيف ليكرت المكون من خمس نقاط، من 

طلب من المستجيبين تحديد و غير مناسبه للغاية 5جدا إلى 
تقنيات التصنيع الروبوتي التي يمكن استخدامها في تصنيع في 

 مصانعهم مستقبال.
يع ييم مدى امكانية اعتماد نظم التصنتم تق وفي الجزء الرابع

 الروبوتي داخل مؤسستهم.

 اختيار مقياس االستبيان:
خماسي التدريج  Scale   Likertتم اعتماد مقياس ليكرت 

لغرض اجراء الدراسة، لكونه من أكثر المقاييس استخداما 
لوصف وتحليل استجابات أفراد عينة الدراسة، لسهولة فهمة 

 الدراسة الخاضعة عينة أفراد يشير حيث درجاته، وتوازن
 فقرات من فقرة كل وموافقتهم حول استجابتهم مدى عن لالختبار

 :التالي النحو وعلى المذكور، المقياس متغيرات الدراسة وفق

 مقياس ليكرت المستخدم في الدراسة (3جدول )

 
 تحديد على الموافقة درجة لتحليل مقياس باعتماد الباحثة وقامت

ق التصنيع بمساعدة الروبوت على صناعة األثاث في أثر تطبي
 درجة احتساب تم حيث مستويات، خمس مصر، وتم تقسيمه إلى

 وأقل   1   قيمة للمقياس أعلى بين الفرق حاصل خالل من القطع
 تصبح وبذلك مستويات، خمس على مقسوما   5   فيه قيمة

 كالتالي: االتفاق لدرجة الخمس المستويات

 تويات االتفاق مس (4جدول )

 
 :االستبيان صدق

تم اختبار االستبيان مسبقا في البداية بين سبع مصنع أثاث في 
ي الظاهر الصدق من التحقق وذلك لغرض 2021العام 

، وبعد الحصول على الردود Face Validity    لالستبيانات
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من المستجيبين، تم تعديل االستبيان وفقا لذلك، لضمان الوضوح 
(، ثم تم توزيع االستبيانات 1نفيذ كما في ملحق رقم )وسهولة الت

مصنع وشركة لألثاث في مصر، وبعد أربع  61المنقحة على 
أسابيع، تم إرسال تذكير للمتابعة عبر الهاتف لجميع المستجيبين، 

مصنع أثاث  27وفي نهاية األسبوع الثامن، أرسل ما مجموعه 
 .استبياناتهم المكتملة

 االستبيانات: ثبات
 الثبات معامل استخدام تم الدراسة، أداة ثبات من للتحقق 

 الثبات معامالت لحساب ،Cronbach's Alpha ألفا   كرونباخ
 لفقرات الداخلي قياس االتساق أجل لمتغيرات الدراسة من

 %، 0.88الكلية  لألداة الثبات نسبة بلغت حيث االستبيان،
 :ذلك ( يوضح5والجدول رقم )

 االستبيان اتدرجة ثب (5جدول )

 معامل الثبات الفا عدد الفقرات

29 0.88 

 تحليل االستبيان:

 تم تجميع البيانات من االستبيانات وجدولتها باستخدام برنامج 

  "Microsoft Excel 2020 "  لتسهيل التحليل. ثم إجراء

تحليل البيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية، 

"SPSS "    حليل مدى إمكانية استخدام التصنيع بمساعدة وتم ت

الروبوت في صناعة األثاث في مصر، عن طريق قياس اهم 

المميزات التي أثرت على قرار المصنع المستجيب لتطبيق 

التصنيع بمساعدة الروبوت في المصنع، وأهم تقنيات التصنيع 

بمساعدة الروبوت التي يمكن استخدامها في صناعة االثاث، ثم 

م مدى استعدادهم العتماد نظم التصنيع الروبوتي داخل تقيي

 مؤسستهم.

 :البيانات تحليل ألغراض المستخدمة اإلحصائية معالجاتال

 المطلوبة المتغيرات بيانات جمع عملية من االنتهاء بعد

 ئجالنتا على للحصولاالكسيل  برنامج إلى إدخالها تم للدراسة،

ا تم كم فرضياتها، واختبار الدراسة أسئلة عن باإلجابة المتعلقة

 ةاإلحصائي الحزم في المتوفرة اإلحصائية األساليب بعض تطبيق

 البيانات معالجة ، بهدفSPSS بتطبيق االجتماعية للعلوم

 الوصفية اإلحصائية األساليب بعض استخدام تم حيث إحصائيا

 :كالتالي

    (Replication Tables)التكرارية  الجداول  -1

  .(Percentages) المئوية لنسبا -2

  .(Arithmetic Mean) الحسابي المتوسط -3

  .(Standard Deviation) المعياري االنحراف -4

 التباين -5

 عرض نتائج الدراسة واختبار الفرضيات:

 نتائج تحليل استبيان التصنيع بمساعدة الروبوت وأثره على

 (1مستقبل صناعة األثاث في مصر )ملحق رقم 

 مصنعالبيانات حول خلفية البيان: نتائج الجزء األول من االست

 المستجيب

ع سب البالغة النهائية الدراسة عينة تحديد من االنتهاءبعد 

توزيعهم حسب خلفية كل مصنع  تم وعشرون مصنعا لألثاث،

وظهرت  مستجيب وذلك لمعرفة التوزيع الديموغرافي للعينات

 (:6الموضح في جدول ) النحو على النتائج

 نات حول خلفية المصنع المستجيب( البيا6جدول رقم )

 
 ( يتضح ما يلي:6باستقراء الجدول السابق رقم )

 أوال: بالنسبة لمكان المصنع 

 نيعبمراجعة مكان المصانع التي توافق على إمكانية ادخال التص

ة بمساعدة الروبوت في خطوط انتاجها فقد احتلت مصانع القاهر

% من المصانع 48الكبرى المركز األول حيث نجد أن نسبة 

تي % منهم من مدينة دمياط ويأ26المستجيبة منها، بينما نسبة 

بة بالتساوي معها المستجيبين من باقي محافظات الجمهورية بنس

 (9% كما بالمخطط )26

 
 ( يوضح نسب متغير مكان المصنع المستجيب9مخطط )

 ثانيا: جحم المصنع المستجيب 

ع انية استخدام التصنيمن حيث جحم المصانع المستجيبة إلمك 

( 6بمساعدة الروبوت بينت النتائج المعروضة في جدول )

% من 55( أنه في المرتبة االولي تأتي نسبة 10ومخطط )

م المصانع المستجيبة الكبيرة الحجم، مما يدل على استعداده

م % منه37التام، في حين أن في المرتبة الثانية تأتي نسبة 

  %8المصانع صغيرة الحجم بنسبة متوسطة الحجم ويأتي أخيرا 
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 ( يوضح نسب متغير حجم المستجيب10مخطط )

 ثالثا: نوع األثاث المنتج

ع صانبالنسبة لمتغير نوع األثاث الذي يتم تصنيعه نجد أن الم 

 سبةالتي تصنع جميع أنواع األثاث تأتي في المرتبة األولي بن

 اثتصنع أث % بينما في المرتبة الثانية تأتي المصانع التي77

% وأخيرا تأتي المصانع التي تصنع 19المسطحات بنسبة 

( 6% كما هو موضح بجدول )4األثاث الهيكلي بنسبة 

 (11والمخطط )

 
 ( يوضح نسب متغير نوع المنتجات11مخطط )

 رابعا: نوع التصميمات التي ينفذها المصنع

بالنسبة للتصميمات التي ينفذها المصنع نجد أن تصميمات 

% وتتساوي مع 41ث السكني تأتي في المقدمة بنسبة األثا

المصانع التي تنفذ جميع أنواع التصميمات بينما تأتي المصانع 

% كما هو 18التي تصنع األثاث اإلداري والتجاري بنسبة 

 .(12( والمخطط )6موضح بجدول )
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 ( يوضح نسب األثاث الذي يتم تنفيذه12مخطط )

 
 المصنع( يوضح مدة انشاء 13مخطط )

 خامسا: المدة الزمنية التي مرت على انشاء المصنع 
بمراجعة متغير المدة الزمنية التي مرت على انشاء المصنع 

 10ن مفتحتل المرتبة االولي المصانع التي مر على انشائها أكثر 
 % بينما نسبة المصانع63سنوات فهي تأتي في المقدمة بنسبة 

% في المرتبة الثانية 26 سنوات 10الي 5من التي مر عليها 
ة بنسب سنوات 10أكثر من وأخيرا تأتي المصانع التي مر عليها 

 .(13( والمخطط )6% كما هو موضح بجدول )11
يع تصنما هي أهم فوائد ال نتائج الجزء الثاني من االستبيان:

و تؤثر علي قرار المصنع في التوجه نحبمساعدة الروبوت التي 
  التصنيع الروبوتي

ما  المتمثل في " البحثية المشكلة منول السؤال األ على ابةلإلج

تؤثر على قرار التي  الروبوت بمساعدةالتصنيع هي أهم مميزات 
واختبار الفرضية  "؟ المصانع في التوجه نحو التصنيع الروبوتي

لتصنيع توجد العديد من المميزات ل االولي التي تتمثل في "
تؤثر على قرار المصانع في  بمساعدة الروبوت، والتي يمكن أن

 المتوسط حساب تم فقد، " التوجه نحو التصنيع الروبوتي
 مستوي التقييمأيضا و والتباين المعياري واالنحراف الحسابي

قياس ل( 4السابق ذكره في الجدول رقم ) ليكارتمقياس  على
مصنعي األثاث في جمهورية مصر العربية حول  استجابة

والجزء الثاني من  ن الدراسة النظريةالمحور االول م متغيرات
 بمميزات استخدام التصنيع بمساعدة الروبوتالخاص  االستبيان

  للعمال المحور األول: بالنسبة:التالي على النحووقد أتت النتائج 

دة نيع بمساعتصوائد الفهم يوضح المتوسط واالنحراف المعياري والتباين لتقييم المستجيبين من مصانع األثاث أل (7جدول رقم )
 (للعمال )بالنسبة قرار المصنع في التوجه نحو التصنيع الروبوتي علىتؤثر الروبوت التي 

 
المتوسط واالنحراف المعياري والتباين لتقييم باستقراء 

أهم المستجيبين من مصانع األثاث للمحور االول من محاور تقييم 
ار المصنع في قر علىتؤثر فوائد التصنيع بمساعدة الروبوت التي 

والموضح  للعمال( )بالنسبة التوجه نحو التصنيع الروبوتي
تقليل الحاجة  ( "6رقم ) أن الفقرة ( نجد7الجدول السابق رقم )ب

" جاءت في الترتيب  إلى العمالة واالكتفاء بالعمالة الماهرة فقط
وانحراف 2.0000 متوسط  بأفضلاألول بين جميع الفقرات 

يمكن  ( "1رقم ) الفقرةوجاءت ،1.23ن وتباي 1.1094معياري 

 سوأ." بأللعمال القيام بالمزيد من العمل باالشتراك مع الروبوت
كما يتضح  872.وتباين 934.وانحراف معياري  3.89متوسط 

المرجح جاء المتوسط العام وأيضا  (14) لمخطط رقمفي ا
والذي يمثل في  2.9 من الجزء الثاني لالستبيان األول للمحور

 على صنعينتقديرات الم، مما يدل على أن محايداس ليكرت مقي

، ووجود فروق ذات دالالت إحصائية إيجابية كانت السؤال هذا

 بين الفوائد المقترحة وصحة الفرضية االولي.

ة نيع بمساعدوائد التصفهم يوضح المتوسط واالنحراف المعياري والتباين لتقييم المستجيبين من مصانع األثاث أل( 14مخطط رقم )
 (للعمال )بالنسبة قرار المصنع في التوجه نحو التصنيع الروبوتي علىتؤثر الروبوت التي 

 للشركة المحور الثاني: بالنسبة
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قييم ن محاور تمور الثاني يوضح المتوسط واالنحراف المعياري والتباين لتقييم المستجيبين من مصانع األثاث للمح (8جدول رقم )
 شركة(لل لنسبة)با قرار المصنع في التوجه نحو التصنيع الروبوتي علىتؤثر يع بمساعدة الروبوت التي أهم فوائد التصن

 

 
باستقراء المتوسط واالنحراف المعياري والتباين لتقييم 
المستجيبين من مصانع األثاث للمحور الثاني من محاور تقييم أهم 

ر المصنع في تؤثر على قرافوائد التصنيع بمساعدة الروبوت التي 
والموضح  )بالنسبة للشركة( التوجه نحو التصنيع الروبوتي

تقليل الخسائر  ( "1( نجد أن الفقرة رقم )8بالجدول السابق رقم )
" جاءت في الترتيب األول بين جميع  الناتجة عن مشاكل الجودة
 82862.وانحراف معياري  2.0741الفقرات بأفضل متوسط 

معالجة نقص تقنيات  ( "3رة رقم )، وجاءت الفق 687.وتباين 

 2.9259متوسط " بأسوأ  االتصاالت المعلوماتية، وشبكات اإلنتاج
، كما يتضح في  1.610وتباين  1.26873وانحراف معياري 

( كما جاء المتوسط العام المرجح للمحور الثاني 15المخطط رقم )
والذي يمثل في مقياس ليكرت  2.48 لالستبيانمن الجزء الثاني 

 السؤال هذا تقديرات المصنعين على، مما يدل علي أن  محايد
وأيضا وجود فروق ذات دالالت إحصائية بين الفوائد  حياديه كانت

 المقترحة وصحة الفرضية االولي.

 
قييم أهم تور من محا يوضح المتوسط واالنحراف المعياري والتباين لتقييم المستجيبين من مصانع األثاث للمحور الثاني( 15مخطط رقم )

 بالنسبة للشركة تؤثر على قرار المصنع في التوجه نحو التصنيع الروبوتيفوائد التصنيع بمساعدة الروبوت التي 

 بالنسبة للدولةالمحور الثالث:  

تقييم أهم  ث من محاوريوضح المتوسط واالنحراف المعياري والتباين لتقييم المستجيبين من مصانع األثاث للمحور الثال( 9جدول رقم )

 (.)بالنسبة للدولة تؤثر على قرار المصنع في التوجه نحو التصنيع الروبوتيفوائد التصنيع بمساعدة الروبوت التي 
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 المتوسط واالنحراف المعياري والتباين الخاصباستقراء 
بتقييم المستجيبين من مصانع األثاث للمحور الثالث من محاور 

قرار  علىتؤثر دة الروبوت التي أهم فوائد التصنيع بمساعتقييم 
للدولة(، بالنسبة ) المصنع في التوجه نحو التصنيع الروبوتي

 ( "3رقم ) أن الفقرة ( نجد9الجدول السابق رقم )والموضح ب
جاءت في الترتيب األول بين "معالجة قضايا الموارد البشرية 

وانحراف معياري  1.7037متوسط  بأفضلجميع الفقرات 
"  أقل الملوثات ( "2رقم ) الفقرةوجاءت  ،755. وتباين86890.

 وانحراف معياري  2.7037متوسط  أسوأبفي المرتبة الرابعة 

كما  (16) لمخطط رقمكما يتضح في ا ، 1.678وتباين  1.29540
الجزء الثاني من في ثالث ال محورجاء المتوسط العام المرجح لل

، مما يدل  فقمواوالذي يمثل في مقياس ليكرت  2.05 االستبيان
وأيضا  إيجابية كانت السؤال هذا على صنعينتقديرات المعلي 

وجود فروق ذات دالالت إحصائية بين الفوائد المقترحة وصحة 
 الفرضية االولي.

 
ييم قتمن محاور  ور الثالثيوضح المتوسط واالنحراف المعياري والتباين لتقييم المستجيبين من مصانع األثاث للمح (16مخطط رقم )

 ولةنسبة للدبال قرار المصنع في التوجه نحو التصنيع الروبوتي علىتؤثر أهم فوائد التصنيع بمساعدة الروبوت التي 
 النسبة لألثاثب المحور الرابع:

 
ييم يوضح المتوسط واالنحراف المعياري والتباين لتقييم المستجيبين من مصانع األثاث للمحور الرابع من محاور تق( 10جدول رقم )

 (ألثاثمنتجات االنسبة لب) قرار المصنع في التوجه نحو التصنيع الروبوتي علىتؤثر أهم فوائد التصنيع بمساعدة الروبوت التي 
 المتوسط واالنحراف المعياري والتباين الخاصباستقراء 

بتقييم المستجيبين من مصانع األثاث للمحور الرابع من محاور 
قرار  علىتؤثر اعدة الروبوت التي أهم فوائد التصنيع بمستقييم 

منتجات النسبة لب) المصنع في التوجه نحو التصنيع الروبوتي
رقم  أن الفقرة ( نجد10الجدول السابق رقم )والموضح ب(ألثاثا
جاءت في الترتيب األول بين "  انخفاض تكلفة الوحدة ( "2)

وانحراف 1.9259متوسط  بأفضلجميع الفقرات 
 ( "4رقم ) الفقرةوجاءت  ، 1.148نوتباي 1.07152معياري

متوسط  أسوأبفي المرتبة السادسة "  تحسين جودة المنتج
كما  ، 627.  وتباين 79169.وانحراف معياري 2.3704

جاء المتوسط العام المرجح في كما  (17) لمخطط رقميتضح في ا
والذي يمثل في  2.58 ثاني لالستبيانلجزء الالرابع من االمحور 

 هذا على صنعينتقديرات الم، مما يدل علي  موافق مقياس ليكرت

وأيضا وجود فروق ذات دالالت إحصائية  إيجابية كانت السؤال

 بين الفوائد المقترحة وصحة الفرضية أيضا.
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تقييم يوضح المتوسط واالنحراف المعياري والتباين لتقييم المستجيبين من مصانع األثاث للمحور الرابع من محاور  (17مخطط رقم )

 النسبة لألثاثب قرار المصنع في التوجه نحو التصنيع الروبوتي علىتؤثر أهم فوائد التصنيع بمساعدة الروبوت التي 
يع تقنيات التصنما هي نتائج الجزء الثالث من االستبيان: 

 ؟األثاثالروبوتي التي يمكن استخدامها في صناعة 

ما  المتمثل في " يةالبحث المشكلة مني السؤال الثان على لإلجابة

في ن تؤثر التي يمكن ا بمساعدة الروبوتالتصنيع تقنيات هي 

الثانية التي  واختبار الفرضيةومناقشة  ؟ "في مصر األثاثصناعة 

 بمساعدة الروبوتالتصنيع تقنيات توجد العديد من  تتمثل في "

 حساب تم فقد، "في مصر األثاثفي صناعة  دخالهاالتي يمكن ا

 ومستوي التقييم والتباين المعياري واالنحراف حسابيال المتوسط

قياس ل( 4ليكارث السابق ذكره في الجدول رقم )مقياس  على
مصنعي األثاث في جمهورية مصر العربية حول  استجابة

من الدراسة النظرية والجزء الثالث من المحور الثاني  متغيرات
التي يمكن  بمساعدة الروبوتالتصنيع تقنيات بالخاص االستبيان 

 على النحووقد أتت النتائج  في مصر األثاثفي صناعة ن تؤثر ا
 :التالي

 
المتوسط واالنحراف المعياري والتباين لتقييم المستجيبين من مصانع األثاث للمحور الثاني من البحث الذي  يوضح( 11جدول رقم )

 وبوت بهايشمل مراحل تصميم األثاث التي يمكن استخدام التصنيع بمساعدة الر
 المتوسط واالنحراف المعياري والتباين الخاصباستقراء 

 بيانالستابتقييم المستجيبين من مصانع األثاث للجزء الثالث من 
 الذي يختبر 

تقنيات المحور الثاني من محاور الدراسة النظرية وهي 

 األثاثفي صناعة ن تؤثر التي يمكن ا بمساعدة الروبوتالتصنيع 

رقم  أن الفقرة ( نجد11الجدول السابق رقم )بوالموضح  في مصر
جاءت في الترتيب األول بين جميع "  التشطيب والطالء ( "5)

 78446.وانحراف معياري  1.6667متوسط  بأفضلالفقرات 
في "  تقطيع االخشاب ( "3رقم ) الفقرةوجاءت  ، 615.وتباين 

وانحراف معياري  2.5556متوسط  أسوأبالمرتبة السادسة 
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، (18) لمخطط رقمكما يتضح في ا  641.  وتباين 80064.
 من االستبيان لثللجزء الثاجاء المتوسط العام المرجح كما 

، مما يدل علي أن  موافقوالذي يمثل في مقياس ليكرت  2.107

وأيضا وجود  إيجابية كانت السؤال هذا على صنعينتقديرات الم

وصحة  فروق ذات دالالت إحصائية بين الفوائد المقترحة
 الفرضية الثانية للبحث .

 
المتوسط واالنحراف المعياري والتباين لتقييم المستجيبين من مصانع األثاث للمحور الثاني من البحث الذي  يوضح( 18مخطط رقم )

 يشمل مراحل تصميم األثاث التي يمكن استخدام التصنيع بمساعدة الروبوت بها
 تخداماس يةإلمكان و تقييمكه ما نتائج الجزء الرابع من االستبيان:

 ؟نظم التصنيع الروبوتي مستقبال
هل مصر "إلجابة السؤال الثالث من أسئلة البحث الذي يتمثل في 

في مصانع  بمساعدة الروبوتالتصنيع  تقنياتلتطبيق  جاهزة

ولمناقشة واختبار الفرضية الثالثة التي تتمثل " األثاث في مصر؟

بمساعدة التصنيع لتطبيق  هزةجاليست  المصريةالمصانع "في 

 المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط حساب تم فقد "الروبوت

السابق ذكره في الجدول رقم ت ليكارمقياس  على ومستوي التقييم
مصنعي األثاث في جمهورية مصر العربية  قياس استجابةل( 4)

وقد أتت النتائج الدراسة النظرية بشكل عام  متغيراتجميع حول 
 :التالي النحو على

ي البحث الذ الثالث من المتوسط واالنحراف المعياري والتباين لتقييم المستجيبين من مصانع األثاث للمحور يوضح( 12جدول رقم )
 تقييم مدى استعدادهم العتماد نظم التصنيع الروبوتي داخل مؤسستهميشمل 

 
نحو أن االتجاه العام  ( نجد12باستقراء الجدول السابق رقم )

إجابة هذا السؤال هو الموافقة طبقا لمقياس ليكرت بمتوسط 
كما  661.وتباين  81300.وانحراف معياري  2.2593

مما يدل على تقبل واستعداد أصحاب القرار من ( 19بالمخطط )
مصنعي األثاث إلدخال تقنيات التصنيع بمساعدة الروبوت في 

الفرضية  الصناعة المصرية مستقبال، مما يدل على عدم صحة
 المصريةالمصانع "التي تتمثل في  من فرضيات البحث الثالثة

 "بمساعدة الروبوتالتصنيع لتطبيق  جاهزةليست 

 
المتوسط واالنحراف المعياري والتباين لتقييم المستجيبين من مصانع األثاث للجزء الرابع من االستبيان الذي  يوضح( 19مخطط رقم )

 عتماد نظم التصنيع الروبوتي داخل مؤسستهمتقييم مدى استعدادهم اليشمل 

 Resultsالنتائج 

 من خالل الدراسة النظرية نجد أن: 
يوجد العديد من مميزات التصنيع بمساعدة الروبوت في صناعة 
األثاث على مستوي العالم، ومن ثم يمكن االستفادة منها في ادخال 

عة بعض نظم التصنيع بمساعدة الروبوت الي بعض مراحل صنا

األثاث في مصر مثل تحضير االخشاب الخام وتقطيعها والصنفرة 
والتجميع والتشطيب والتغليف وغيرها من المراحل المختلفة التي 

 تم تحليليها في الدراسة اإلحصائية.
 من خالل الدراسة التطبيقية واإلحصائية نجد أن:  

أهم العوامل التي تشجع على التحول نحو التصنيع  -1
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 بوت كانت كالتالي: بمساعدة الرو
اء الحاجة إلى تقليل العمالة واالكتفبالنسبة للعمال:  -

 (7جدول رقم )كما في  بالعمالة الماهرة فقط
تقليل الخسائر الناتجة عن مشاكل بالنسبة للشركة:  -

 (8جدول رقم )كما في  الجودة
ي فكما  معالجة قضايا الموارد البشريةبالنسبة للدولة:  -

 (9جدول رقم )
كما في  األثاث انخفاض تكلفة وحدةة لألثاث: بالنسب -

 (10جدول رقم )
أهم العمليات التي تدخل فيها نظم التصنيع بمساعدة  -2

وأقلها تقطيع االخشاب  التشطيب والطالءالروبوت هي 
 طبقا لقرارات المصنعين (11جدول رقم ) كما في

نظم التصنيع مصنعي األثاث مستعدين العتماد  -3
جهود من قبل الحكومة لدفع أي و بمساعدة الروبوت

في  االثاث سوف تقابل ترحيبا من مصنعي هذا التحول
 (12جدول رقم ) كما في مصر

 Recommendationالتوصيات 

اجراء المزيد من الدراسات حول كيفية توصيات للباحثين:  -

االستفادة من نظم التصنيع بمساعدة الروبوت في صناعة 

 األثاث في مصر.

توصي الباحثة ناعية والحكومية: توصيات للهيئات الص -

نحو تقنيات التصنيع بمساعدة الروبوت التدريجي بالتحول 

 وائد تم مناقشتها سابقا.فمن  وذلك لما به
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