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 الملخص البحث
 

 أجٕط:  انًششفاٌ  .ماالنغ في مبنى تصميم الروبوتات الدولي المعيار .2013 .يحًذ اإلياو فمّ انذٍٚ،

 .اغَٕغ عذإٚ يغغرش ُْذعح، ٔانذكرٕ يغغرش ُْذعح ، عثمٍٛ

 

 ٔانخفٛفح، ٔتُاء جًانٛح تُٛح تاػرثاسِ انًؼًاسٚح، ٔانُٓذعح ْٛكم انذٔنٛح، انثُاء، انشٔتٕذاخ :انثحس كهًاخ

 ٔانرٕاظغ انفائمح، انركُٕنٕجٛا انرؼثٛش تُٛح كًا انذيٕٚح، انذٔسج ٔذٕظٛح ٔتُاء انغشفح ْٛكم ٔيشَٔح

 .ٔانكفاءج

 

 انشٔتٕذاخ نؼهى انصهح راخ نألَشطح كًكاٌ ذغرخذو كثٛش يثُٗ ػٍ ػثاسج ْٕ انذٔنٙ انًؼٛاس تُاء انشٔتٕذاخ

 أٌ انشٔتٕذاخ تُاء .انؼانى فٙ انثهذاٌ ٚؼادل يغرٕٖ نذٚٓا انرٙ انشٔتٕذاخ ٔذشغٛم ٔذصُٛغ ذصًٛى ٚشًم

 ٔنزنك، .عٕساتاٚا فٙ ٔتانرحذٚذ اَذَٔٛغٛا، فٙ فمػ ٔاحذج ذضال ال األتحاز ٔيشكض ٔظٛفح تٍٛ انغثاق ٚجؼم

 ياالَج انًؼشٔف ٔيٍ .ياالَج ْٙ يُٓا ٔاحذج إَذَٔٛغٛا، فٙ أخشٖ يذٌ فٙ ذشرد إجشاء انعشٔس٘ فًٍ

 انكهٛاخ يٍ انكصٛش نذّٚ ياالَج تغثة انًمثم انشٔتٕذاخ انًثُٗ ٔذصًٛى انًُاعة انرؼهٛى يٍ انًذُٚح ذؼرثش كًا

 فٙ اإلَجاص ٚشذفغ أٌ انًرٕلغ نًٍ اخرٛاسِ انذٔنٛح انشٔتٕذاخ تُاء حانح .انًثُٗ يٍ انُٕع ْزا ذرطهة انرٙ

 انذٔنٙ انًجرًغ إنٗ إَذَٔٛغٛا ٚؼشض أٌ انًرٕلغ يٍ ٔنكٍ إَذَٔٛغٛا، انذٔنٛح انغاحح فٙ انشٔتٕذاخ يجال

 .انًمثهح انذٔنٛح انشٔتٕخ يغاتمح اعرعافح ػهٗ لادسج كذٔنح

 انخصائص حٛس يٍ انًٕظٕع انؼًاسج ْٛكم فإٌ ٔتانرانٙ انشٔتٕخ، نالنشٔتٕذاخ يطاتمح غٛش تُاء ألٌ

 نًحح فٙ إنٛٓا ُٚظش ػُذيا تحٛس انًغرخذو إنٗ صحٛح تشكم َمهٓا ًٚكٍ نهشٔتٕخ ٔخصٕصٛاخ انًرٕلؼح

 ْزا ٔٚرؼضص .انًثُٗ انشٔتٕذاخ ْٕ انًثُٗ أٌ انًغرخذيٍٛ ػمٕل يثاششج ظًُٛا ٚكٌٕ عٕف انًثُٗ

 يٍ ذؼاَٙ ٔنكٍ انًؼًاسٚح ٔانُٓذعح ْٛكم ْٔٙ انًٕظٕع، يغ االعى َفظ يفٕٓو ذطثٛك يٍ انًٕظٕع

 ٔظٕء، ٔتُاء جًانٛح تُٛح تاػرثاسِ أخشٖ، أيٕس تٍٛ يٍ يثادئ، خًغح إنٗ انرماسب يثذأ انًٕظٕػاخ

 انجًغ ٚرى شى .انفائمح انركُٕنٕجٛا انرؼثٛش كًا ْٔٛكم انذيٕٚح، انذٔسج ْٛكم ٔذٕظٛح ٔغشفح، ْٛكم ٔانًشَٔح

 نثؼعٓا يكًهح ْٙ انرٙ انًفاْٛى خهك شأَٓا يٍ انرٙ "كفاءج" ٔ "انرٕاظغ" يٍ جٕاَة يغ انًفٕٓو ْزا تٍٛ

 جذٚذج، ٔظائف إظافح شى نذّٚ تانطثغ كٓٛكم فمػ ٚخذو األصم فٙ كاٌ انز٘ انٓٛكم ْٕ انرطثٛك .انثؼط

 انرذأل، ٔيذٚش انًشَٔح، يٍ يحذد ٔكؼايم ٔانجًانٛح، انخفٛفح، يؼذل يصم يؼًاس٘، ػُصش ػٍ فعال

 انًفشغح، ذطثٛك ػهٗ ٚمذو نٍ انٕظائف يرؼذد انٓٛكم ْزا .انفائمح انركُٕنٕجٛا اَطثاع نرصٕٚش َٔرٛجح

 ػهٗ ذثمٗ أٌ ٚجة ٔنكٍ إظافٛح ٔظائف نٓا ْٛاكم أٌ يٍ انشغى ػهٗ نزنك، .نهُظش ٔيهفرح يرؼجشف،

 .يرؼجشف ٚثذٔ ٔال يفشغح، نٛغد انٓٛكم ْزا يٍ ذجؼم انرٙ انحذٔد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


