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المصنع اإلفتراضى كمستحدث لدعم عمميات التصميم والتدريب داخل منظومة الفنون 
 التطبيقية

The Virtual factory as an innovator to support design and training 

processes within the applied arts system 

 م.د/ هيثم إبراهيم الحديدى
 جامعة دمياط –ون التطبيقية كمية الفن - مدرس بقسم التصميم الصناعىال

 م.د/ محمد مرتضى الجوهرى
 جامعة دمياط –كمية الفنون التطبيقية  - مدرس بقسم الخـــــــــــــــــزفال

 

 مقدمه وموضوع البحث:
ت يقاس تقدم األمم اعتمادًا عمى إنتاجيا واستيالكيا من المعاار  والمعموماات وتيويمياا إلاى  يماة ا ت،ااديةج ونتيجاة لمتياوا

الجذرية التى يمر بيا عالمنا المعا،رج إذ أدت عمميات التداخل واإلندماج بين تكنولوجيا المعمومات وتكنولوجياا اات،ااات 
 إلى تغير تقنى ىائل كان لو أثر كبير عمى مختم  أوجو النشاط اإلنسانى. 

متنوعااة ماان اإلبتكااارات اليديثااة المقدمااة  ييااث تكماان  كاارة الااتعمم القااائم عمااى تكنولوجيااا المعمومااات  ااى الجماا  بااين مجموعااة
والتى تتيح لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس داخل كميات الفنون التطبيقية  ى مجال الت،ميم رؤية جديادة  اى الي،اول عماى 

تاية الفر،ة لمعاجتياا ما  معاار يم الساابقة وخباراتيم القائماة لتعزياز الاتعمم واألداء إلن تااج المعمومات من م،ادر مختمفةج وا 
ج وباإلضاا ة إلاى ذلاإ  الن التعمايم عان أو بنااء نمااذج جديادة معار  جديدة تسيم  ى يل المشاكالت  اى الموا ا  التعميمياةج

بعااد والوا اا  اإل تراضاا  ياادعم التفاعاال الااذ  يياادث أثناااء الااتعمم التشاااركى  كمااا ياادعم الممارسااات التعميميااة ماا  الطااالب ممااا 
 مية والمينية لدييم.يؤد  لتطوير البنية المعر ية والعم

ويوجااد مجموعااة كبياارة ماان المفاااىيم التااى ارتبطاات بمياادان الااتعمم عاان بعااد عمااى المسااتو  اإلجرائااى والتنفيااذ  والتااى تتضاامن 
-Virtual( ج والف،اااااااااول اإل تراضاااااااااية  E-school(ج والمدرساااااااااة اإللكترونياااااااااة    Hypermediaالوساااااااااائط التفاعمياااااااااة  

Classroomضاااى  ( ج بيئاااات الاااتعمم اإل تراVirtual Learning  والمتيااا  التفااااعمى )Interactive Museum ج )
 ( .Video Conferencesومؤتمرات الفيديو  

( كرؤية جديدة يمكن الطالب من الاتعمم Virtual-Factoriesوتأسيسا عمى ذلإ  لن ،ياغة مفيوم الم،ان  اإل تراضية   
جز والعقبااات التااى تيااول دون و،ااول المااادة العمميااة إلااييمج عااالوة بطريقااة تاادعم التعماايم التقميااد  يتااى يتخطااى جمياا  اليااوا

عمااى توسااي  ماادارإ الطالااب  ااى جمياا  العمميااات ال،ااناعية نظاارًا لمااا أيدثااو التطااور التقنااى اليائاال ماان تغيياارات كبياارة  ااى 
 منظومة التعميم.

سااادة أعضاااء سااتخدامات باين الاإلعاددة متوتياد  الم،ااان  اإل تراضاية إلااى تكاوين بيئااة تعميمياة تفاعميااة مفتوياة المجاااات و 
ج ييث تعمل عمى تنمية روح العمل الجماعى بين الطالبج وكذلإ تو،ل المعمومات بسيولة ويسرج ىيئة التدريس والطالب

 وترسخيا  ى ذىن الطالب من خالل ما تو،مت إليو التقنية من تطوير  ى مجال الوا   اإل تراضى.
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 أهمية البحث:
سة م  الدعوات المنادية لالستفادة من الثورة التكنولوجية  ى عالم اإلت،اات لتاتالئم ما  متطمباات الع،ارج تتوا ق ىذه الدرا

يطماق عميياا الباايثين  مقتارحوااستفادة من تكنولوجيا الوا ا  اا تراضاى بتعظايم ااساتفادة منياا  اى الجاناب التطبيقاى بلنشااء 
ث تسااايم  اااى بنااااء وتنمياااة العممياااات الفكرياااة لمطاااالب وتعمااال عماااى دعااام ( يياااVirtual-Factories  بالم،اااان  اإل تراضاااية

بماااا ياااتالئم مااا  المفياااوم الشاااامل لتنظااايم عممياااات الت،اااني  مااان خاااالل تماااإ  منظوماااة الفناااون التطبيقياااة  اااى التعمااايم والتااادريب
 الم،ان  اإل تراضية.

 مشكمة البحث:
 فى ضوء ما تقدم تنبع مشكمة البحث من االتى:

 ماان أجال التشااغيللجغرا يااة لميا ظاة دمياااط وارتباطياا ب،اناعات ميااددة مماا يقماال  ارص التناوع  ااى التادريب نظارا لمطبيعاة ا
ونظاارا لم،ااعوبات التااى تيااول دون ي،ااول الطااالب عمااى  اارص جياادة واإليتكاااإ المباشاار بعمميااات الت،ااميم والت،ااني  ج 

 لمتدريب والتعمم والذ  يعمل عمى ر   الكفاءة المينية لدييم. 
( كخدمااة تعميميااة ا تراضااية Virtual-Factoriesمم،ااان  اإل تراضااية  ل عاان الاادور اإليجااابى ت،ااور قاادم ىااذا البيااثلااذا ي

وضا  اساتراتيجية تتبناى ينبغاى  ولتيقياق ذلاإ  بكمياات الفناون التطبيقياة تسيم  ى تيقيق أىادا  العممياة التعميمياة المساتيد ة
 رؤية متخ،،ة.ب يددو ق معايير جودة ت  وتنظم مفيوم تمإ الم،ان  

 

 أواًل: اإلطار النظرى والدراسات السابقة
 المحور األول: التعمم/ التعميم والتدريب عن بعد

م عاان بعااد أ،اابح األداة التااى يتطماا  إلييااا متخااذو القاارار  ااى جمياا  القطاعااات العاممااة  ااى المجتماا  ماان تربااويين أو يإن التعماا
تماإ المجتمعااتج بسابب المزاياا التاى يتضامنيا ىاذا الناوع مان الاتعمم مدربين أو مسئولى  طاع خاص لمنيوض بجميا  شارائح 

 ودورىا  ى المجال التنمو .
ويعر  بأنو نظام تعميمى يقابل الياجات الخا،ة لأل راد ويتمركز يول المتعممج ج ويعاد كاذلإ أياد األسااليب التعميمياة التاى 

ث يااتم التاادريب والتعماايم عاان طريااق وساايط لااو مجموعااة ماان ا تشااترط الوجااود المتاازامن لمماادرب والمشااارإ  اا  المو اا  ج بيياا
يقااوم المشااارإ  يااو باختيااار الو اات المناسااب لااو لمااتعمم مااا لاام يكاان تعممااو متزامناااج ييااث الجوانااب الثقا يااة والتنظيميااة والتقنيااةج 

ظمااة و ااق بيااد  اكساااب المشااارإ مجموعااة ماان المعااار  والمعمومااات وبعااض الميااارات ويقاادم  ااى شااكل جمسااات تدريبيااة من
 أساليب ت،ميم معينة.

 أدوات التعمم/ التعميم عن بعد. -1

 (Synchronous Interactiveأدوات تفاعل تزامنية ) -2/1     
وىى  ،ول شبيية بالقاعات الدراسية يستخدم  ييا المعمم أو الطالب أدوات وبرمجيات مرتبطة بزمن معين ويشترط 

 ن يدود لممكان. ييا وجود المعمم والطالب  ى الو ت نفسو دو 
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 (Asynchronous Interactiveأدوات تفاعل غير تزامنية ) -2/2     
ويطمق عمييا بأنظمة التعمم الذاتى والتى تمكن الطالب مان مراجعاة الميتاو  التعميماى والتادريبى والتفاعال معاو مان 

الف،ول ا تتقيد بزمان وا مكان لذا  خالل الشبكة العالمية لممعمومات  اانترنت( بوساطة بيئة التعمم الذاتى ج وىذه
  يى تستخدم برمجيات وأدوات غير تزامنية تسمح لممعمم والطالب بالتفاعل معيا دون يدود لمزمان والمكان.

 التعمم/ التعميم االلكترونى. -2
ل وسااائل ىااو أيااد وسااائل الااتعمم عاان بعاادج ييااث أساايمت التكنولوجيااا  ااى إيااداث تغياارات جوىريااة  ااى بنيااة التعماايم ماان خااال

 .أ،بيت ميققو م ودوامو مد  اليياة فكرة ااستمرارية  ى التعم جالتقنية عامةج وتكنولوجيا الياسوب واانترنت خا،ة

 يوضح بعض المفاهيم التى ارتبطت بميدان التعمم عن بعد. –( 1شكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 المحاكـــــــــاة. المحور الثانى:
 :أنواع مختمفة عدة ميور منيا كل تيت يندرجو  مياورج عدة إلى المياكاة ت قسَّم

 

 :إلى تنقسم فيها المستخدم دور حيث المحاكــــاة من -1
ية المحاكاة -1/1  كيفياة الطالاب ياتعمم كاأن يقيقياة تعمام بيئاة  ا  يقيقياة أدوات يقيقياون أ اراد  يياا يساتخدم التا  وى  :الحَّ

 ت.االمنتج عمى ااعتراضات مختمف  الزبائن م  التعامل
 عماى العمال كمياكااة اا تراضاية البيئاة  ا  لممياكااة أدوات باساتخدام يقيقياون أ اراد يقاوم و يياا :التخيميـة المحاكـاة -1/2

 المختمفة. األجيزة استخدام أو ال،وتيات أجيزة
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 يستخدم وىو نفسو ممالمتع ير  ييث ا تراضيةج وبيئة وأدوات أ راداً  المتعمم  ييا يستخدم الت  وى  :البنائية المحاكاة -1/3
 القارار ال،اائب إلاى يتو،ال إلاى أن إلياو أوكمات الت  لمميمة المناسبة القرارات ويتخذ ت،ميمياج تم الت  البيئة    األدوات
 المطموبة. الخبرات خالليا من يكتسب الذي

 

 :إلى تنقسم موضوعها حيث منالمحاكاة  -2
  ياادة مياكااة مثال مااج عمال تنفياذل جاراءاتاإل أو خطاواتال مانمجموعاة  لعارض ،اممتو اد  :اإلجرائيـة المحاكـاة -2/1

  ..ما جياز تشغيل أو تركيب مياكاة الطائراتج
 عان تختما   يا  عتقااداتجواإل والساموكيات تجاىااتكاإل الوجادان  بالمجاال الموا ا  مياكااةمثال  :المواقـف محاكاة -2/2

 اختباار إلاى تياد  بال اإلجرائياةج المياكااة  ا  الياال ىاو كماا تقانيااوا   مياارة تعمام إلاى تيد  ا أنيا    اإلجرائية المياكاة
 الموا ا     الت،ر  الطالب لتعميم يياتية موا   بمياكاة تقوم  ي  اتجاىاتوج عن والكش  ااجتماعية المتعمم سموكيات

 .المجتم  أ راد م  والتعامل ااجتماعية
جاراء مشااىدة لمماتعمم تتايح  يا  العممياة بالتجاارب الفيزيقياة المياكااة بارام  تارتبط (:الطبيعيـة) الفيزيقية المحاكاة -2/3  وا 

دخال التجاربج     النمذجة البرام  ىذه أمثمة ومن لمتجاربج النيائية النتائ  عمى واليكم المتغيراتج لبعض الر مية القيم وا 
جراء اإلي،ائيةج والمعالجات الرياضيات تعميم  .لطبا مجال    الجرايية العمميات وا 

 

 :إلى تنقسم تصميمها طريقة حيث ومن -3
     Branching Story.    المتفرعة المسارات ذات القصة -3/1

 عدة من  رار باتخاذ المتعمم يقوم  "األدوار لعب"  غالباً  يسمى الذي المتفرعة المسارات ذات الق،ة ت،ميم لطريقة و قاً 
 ...وىكذا آخر  رار اختيار بو ديتؤ  مختمفة نتيجة  رار ولكل عميوج تعرض اختيارات

 

   Interactive Spreadsheets.   التفاعمية البيانات جداول -3/2
 التقسيم ىذا تأثير وكيفية دورات أو مرايل عدة    مختمفة ت،نيفات إلى لو المتاية الموارد تقسيم كيفية المتعمم يتعمم و ييا

  عمى النيائ   النات  عمى الشكل بيذا الموارد توزي  تأثير يبين بيان  رسم شكل    تظير الت  النيائية النتيجة عمى لمموارد
دارتو السريعة لموجبات مطعم  تح عن المياكاة كانت إذا المثال سبيل  الموجود المال سيوزع كي  يقرر أن المتعمم  عمى وا 
 عدد زيادة من يتمكن بييث الميل رةوأج العمال وأجور الوجبات إلعداد الالزمة المواد وتو ير الدعاية عمى ر،يده   

 ربيو    الزيادة نسبة المياكاة لو ستعرض ذلإ يقرر أن وبعد األ لج عمى شيراً 12  مد  عمى األرباح ونسبة الزبائن
 .بيان  رسم شكل عمى ر،يده    النقص ومقدار الزبائن عدد    والزيادة اليوم 

 

 Games Simulation.    التعميمية المحاكاة ألعاب -3/3
 التعميم  الميتو  المعبة ىذه تتضمن يألفياج لعبة بمعب التعمم خالل المتعمم ينخرط ييث لعبة بشكل المياكاة ت،ميم وى 

 وأسئمة مساعدة وأدوات مشابية من،ة ،ورة لو وتوض  معرو ة تمفزيونية مسابقة بطريقة المتعمم اختبار يتم كأن بداخمياج
 العجمة بلدارة مثالً  المتعمم يقوم كأن معرو ةج لويية لمعبة مشابو ااختبار يكون أو عنيا  ةلإلجاب متعدد من ااختيار ذات
 ىذا تيت ويندرج ،ييية  بطريقة السؤال عن أجاب إذا العجمة تظيرىا الت  لمقيمة مساوية نتيجة عمى والي،ول مرة كل

 .الكروت وألعاب الكممات وألعاب التمفزيونية العروض ألعاب مثل أنواع عدة الت،ميم من النوع
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 Products Virtual Labs & Virtual.     االفتراضية والمنتجات المعامل -3/4
 يمكن مرئ  عرض م  المتعمم يتفاعل  فييا مباشرج بشكل والمعدات األشياء م  التعامل عمى اا تراضية المنتجات تركز

 يقوم الت  الوظائ  جمي  البرنام  يو ر أن ويجب اليقيق ج العالم    الموجودة بالقيود التقيد دون يقيق  بمنت   يو التيكم
 .الوا   من ويقربيا المنت  ىذا بيا

 وى  المعداتج ىذه  يو تستخدم الذي المكان عمى أكثر تركز اا تراضية لم،ان  ا جغيرىا عن الياسوبية المياكاة وتختم 
 استعمالو وسيولة  يو الموجودة اليركة وكمية المياكاة من لنوعا ىذا د ة طريق عن ا تراضية تجارب لعمل تفاعمية بيئة

 .شراءه  بل ويختبره ليتفي،و زبون عمى منت  عرضل مث متعددة جوانب    مفضالً  تجعمو
 

 ة.العممي المهارات تعميم في الحاسوبية المحاكاة استخدام -3/5
 بطريقة التدريس عن المياكاة وتمتاز التفاعميةج سوبيةاليا المياكاة طريق عن أيضاً  العممية الميارات تدّرس أن ويمكن

 كانت إذا وما المياكاة مجال    بالبيث البايثين من العديد  ام و د المتعممج م  أكثر تتفاعل بكونيا الفيديو عروض
 واا ت،اد ياءوالكيم الفيزياء معامل المياكاة    تجريب وتم العمميةج لمميارات المتعممين اكتساب تعمم مناسبة طريقة
 .التخ،،ات من والعديد الفند يةج والتمريض واألعمال والطب واإلدارة

 

 
 يوضح محاور وأنواع المحاكاة المختمفة –( 2شكل رقم )
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 ًا: المصانع اإلفتراضية.ــــثاني
 المبررات. –األهداف  –المحور األول: المفهوم 

 .المفهوم -1
جية الت،ني  تي،ان  تفاعمية شبيية بالم،ان  التقميدية من ييث إعداد استرام ا:يعرف الباحثين المصانع اإلفتراضية بأنه

وكذلإ الييكل البنائى  األ سام النوعيةج المعدات واآلات , الموارد ونمط التنوع  ى  عمميات التشغيل, اإلنتاج, التسويق(  
 إذ ا الياسب اآللى أو تطبيقات اليوات  الذكية,  أو برام  عمى الشبكة العالمية لممعمومات البشرية( كما يمكن ان تتوا ر

ضية يستطي  من خالليا الطالب التوا،ل تتقيد بزمان أو مكانج وعن طريقيا تستيدث بيئات تعميمية ا ترا يمكن أن
 .التعاون تعمم الياات  والتفاعل اإلبداعى بلستخدام المستيدثات التكنولوجية كنوع من

 توقع المميزات التالية: ومن خالل هذا المفهوم يمكن
  تغيير ،ورة  اعات التدريس التقميدية أثناء عمميات الت،ميم والتدريب  المتمثمة  ى تعمم الميارات العممية من خالل

الشرح واإللقاءج واإلن،اتج وااستظيار( إلى بيئة تعمم ا تراضية تفاعمية  الم،ن  اإل تراض ( تقوم عمى التفاعل 
 م وم،ادر التعمم المختمفة.والتدريب بين المتعم

 .استخدام المستيدثات التكنولوجية التفاعمية جميعيا  ى عمميات التدريب والتعميم والتعمم مجتمعة أو مفرده 
 .إتباع أسموبى التفاعل  المتزامنج وغير المتزامن(  ى عمميات التدريب والتعميم والتعمم 
  ميتو ج طرق وأساليب تقديم المعموماتج أنشطة وتدريبج م،ادر اإلىتمام بعنا،ر العممية التعميمية كميا  أىدا ج

 تعمم مختمفةج وأساليب التقويم المناسبة( م  عدم اا ت،ار عمى تقديم الميتو  التعميمى المنشود.
 .تيقق مستو  التقيم والتقويم لمت،ميمات من خالل اختبار عممية ت،نيعيا ا تراضيا داخل الم،ن  اا تراضى 

ما سبق يمكن اضا ة مفيوم جديد لمم،ان  اإل تراضية ييث تعر  بأنيا أنظمة الكترونية ا تراضية تعتمد عمى وبناءا عمى 
أسموب التعميم التفاعمى  ى الت،ميم والتدريب وتتو ر  ييا العنا،ر األساسية التى ييتاجيا جمي  األعضاء  ى منظومة 

يشة الفاعمة بال،وت وال،ورة من خالل عرض ا تراضى ثابت أو التعميم داخل كميات الفنون التطبيقية ييث تتيح المعا
 التفاعل.يتسم بالمرونة و  متغير

 

 أهداف المصانع اإلفتراضية. -2
 تسعى المصانع اإلفتراضية إلى تحقيق األهداف التالية:

 ة واا تراضية.تقديم خبرات وموا   تدريبية تعميمية متعددة ومتنوعة وغنية بالمثيرات الب،رية والسمعية اإللكتروني 
  خمق بيئة تدريبية تفاعمية متكاممة من خالل التنوع  ى م،ادر المعمومات اإللكترونية التى تتغمب عمى مشكالت السفر

 والتنقالت واإلجراءات الروتينية.
 .التغمب عمى مشكمة بعد  الزمان والمكان المذان يعترضان المعمم والمتعمم 
 ولوجيا المعمومات المتطورة ب،فة مستمرة ومستيدثة. إكساب الطالب والمعممين ميارات تكن 
 .تطوير ميارات السادة أعضاء ىيئة التدريس ليواكب التطورات العممية والتكنولوجية اليديثة 
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 لد  األمل يعيد بعد عن والتدريب التعميم ألنوالتدريب:  التعميم  رص  اتيم لمنالمستيدثة  التعميمية الخدمات تقديم 
 ليم تسمح تعميمية وأنظمة مرونة منالم،ن  اإل تراضى  بو يتمت  لما نظراً   ى تطوير أنفسيم يرغبون ممن الكثيرين
 . يمارسونيا الت  واألعمال بالمين  ياميم جانب إلى بالتعمم

  التعميم تاحيمن خالل شبكة المعمومات كنوع من الدخل لمجامعات الم،رية: ييث  العممية الثقا ية البرام  تقديم 
 .اليياة مد والتدريب المباشر عن بعد  التعميمكنوع من  المجتم  أبناء من واسعة لشرائحاإل تراضى 

 لتيديث معمومات المرأة نظرا لما  األمثل األسموب يو:  المرأةب إتاية الفر،ة  ى تيديث موسوعة المعمومات والخا،ة
 .مة لفترات زمنية متباعدةتتعرض لو من ظرو  اجتماعية مختمفة تساعد  ى بعدىا عن المنظو 

  لمخريجين والذين  اتيم  رص التدريب الجيدة من أجل عمميات التشغيل والتى تنشدىا الدولة  األمية ميو    اإلسيام
 .ال،عوبات ىذهمثل  إلزالة األمثل اليل ليم يقدم بعد عن والتدريب التعميم أنلمخريجين من أبنائيا  ييث 

 لمسادة أعضاء ىيئة التدريس بكميات الفنون  والتكنولوجية المعر ية التطورات من دالمزي يتيح الم،ن  اإل تراضى
التطبيقية نظرا لما يقدمو من تنوع  ى المعمومات وتيديث من  بل القائمين عمية لكا ة المستجدات التكنولوجية  ى 

 . العالم

 مبررات استخدام المصانع اإلفتراضية. -3

 :ممعو ات والطرق التقميدية المتبعة والتى تيول دون ي،ول طالب كميات الفنون نظرا ل مبررات تعميمية وتدريبية
 التطبيقية عمى  رص متنوعة  ى عمميات التدريب والتغمب عمى ،عوبات التعمم والتى من شأنيا ر   الكفاءة المينية.

 استيعاب عمى القدرة زيادةو  والتدريب التكنولوجى التعميمثقا ة  انتشار دعم    تتمثل: وثقافية اجتماعية مبررات 
الفكرية لمطالب والناتجة عن  األمية ميوباإلضا ة إلى  والتكنولوجيةج والثقا ية ااجتماعية التغيراتالمستيدثات  ى 

 .عمميات التدريس التقميدية

 عة ومجتم  الجام مجتم داخل   كا ة الفئات من مختمفة لشرائح التعميمية اتالخدم تقديم    تتمثل :اقتصادية مبررات
 .ال،ناعة مما يعود بالدخل الماد  ليم

 بين الفردية الفروق مراعاة يسبانيا    تأخذ برام  يقدم اا تراضى التعميم إن    تتمثل: وصحية نفسية مبررات 
كما يساعد  ى عمميات تعميم ذو  اإليتياجات الخا،ة لإلندماج السري   لدييم الثقةاليمة و  عمو عمى ويعمل جدارسينال

  ى المجتم .

 ييث توجد العديد من األسباب البيئية التى تمن  التجم  كفريق عمل وتعيق إنياء المناى  بشكل  :بيئية مبررات
مناسب نظرا لعدم توا ر اآلات والمعدات والمعامل المجيزة بشكل مناسب داخل الجامعات الم،رية والتى تتيح انتشار 

 التعميم بشكل وكفاءة عالية.

 يعمل الم،ن  اإل راضى عمى تو ير بيئة تفاعمية لمطالب وسيولة  ى الو،ول إلى الميتو  أينما  :عميةتفا مبررات
وجد الطالب وو تما يشاءج مما يساعد عمى النمو الفكر  لدييم وبالتالى يساعد  ى تنامى الدخل والنمو اإل ت،اد  

 لممنطقة الجغرا ية المعنية.
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 من ا ل تكمفتو تكون التعميم من جديد نمط وجود يتطمب مما التعميم عمى نفاقاإل تزايد تعميمية اقتصادية: مبررات 
ج  كان وابد من تقديم  كر تكنولوجى يساعد عمى تد ق األموال والدخل لممؤسسات الجامعية ج والذ  التقميدي التعميم

 . لتدريبوا ميممجال  التع    وتنيمة البيئة المجتم  خدمةدور الجامعات  ى  تفعيل بدوره يعمل عمى

 ييث يتيح اإلستخدام األمثل لمو ت عالوة سرعة التوا،ل والتغمب عمى كا ة المعو ات  ى و،ول كا ة زمنية:  مبررات
 المعمومات م  إجراء كا ة التجارب والنماذج بسرعة ود ة عالية.

 

  المصنع اإلفتراضي باستخدام التعميم -4
 من وتيررىا مبتكرة بطريقة التعميمية المنظومة تخدم جديدة تعميمية أنماط إبتكار    اليديثة اإلت،ال وسائل ساعدت لقد
ج ييث  بعد عن التعميم التعميمية األنماط ىذه ومن وااجتماعية والسياسية اا ت،ادية مشكالتيا وتعال  والمكان الزمان  يود
 :باستخدام الم،ان  اإل تراضية  ى التالى التعمم  وة تكمن

  يود من هتيرر  أي طالبجلم والتفاعل واليرية المرونةباستخدام الم،ن  اإل تراض   التعميم ييقق  طالب:ال منظور من
 والتدريب بطرق مختمفة. التعمم  رص من بمزيد بالتمت  لو والسماح والمكان الزمان

عن دورات تنمية  يم كبديلتدريبج تو ير الو ت والجيد والمال الميدرين  ى عمميات  أعضاء هيئة التدريس: منظور من
 درات أعضاء ىيئة التدريسج باإلضا ة إلى عمميات السفر والتنقل والتكالي  الباىظة التى تكم  المؤسسات والطالب 

 وأعضاء ىيئة التدريس المال أثناء الزيارات لمم،ان  المختمفة ..

تاية كا ة لتعممجامعات بيذه الطريقة الفاعمية والجودة  ى عمميات اال يققت الجامعات: منظور من  المتاية فرصال وا 
 لمطالب.

 بزيادة وذلإ التعميم ديمقراطيةباستخدام الم،ان  اإل تراضية  التعميم ييقق  والمؤسسات الصناعية: الدولة منظور من
 مياراتيم ريتطو العمل عمى و  والمينين والفنيين من مختم  القطاعات ال،ناعية داخل الم،ان  ج مدارسينل إتاية الفرص

 واإلستفادة من التكنولوجيات المستيدثة لضمان تطبيقيا بكفاءة عالية ج وتو ير المال عمى أرباب العمل. والفنية لمينيةا

 تصور لهيكمـــــة المصانــــع افتراضيًا.  المحور الثانى:
قيق  لمم،ان  وتنوعاتيا وبين الشكل الي جالمراد تيقيقيا ىدا تيتاج عممية ىيكمة الم،ان  اإل تراضية إلى الربط بين األ

والدراسات  المختمفة يتى يمكن أن تخمق نوع من المياكاة ذات األثر اإليجابى  ى عمميات التعميم والتعمم والتدريب
 التخطيطية.

ويعد ىذا الت،ور نواة لربط منظومة التعميم بالمنظومات ال،ناعية بما يعظم اإلستفادة من مخرجات التعمم  ى البرام  
داخل منظومة الفنون التطبيقيةج وكما يتيح إنتاج تمإ الم،ان  اإل تراضية سبل مختمفة لمطالب  ى المعايشة  الجامعية

 والمياكاة  ى أجواء الم،ان  اليقيقية يتى يتخطى جمي  اليواجز والعقبات التى تيول دون و،ول التدريب المينى إلييم.
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 اإلطار العام لتصميم المصنع اإلفتراضى. -1
 

 يوضح اإلطار العام لتصميم أى مصنع افتراضى. –( 3شكل رقم )
 

رثاء القواعد 3ويوضح الشكل السابق شكل ر م   ( ت،ور لإلطار العام والذ  يمكن من خاللو البدء  ى عممية ت،ميم وا 
اختيار ت،وره لم،نعو  األساسية التى يمكن من خالليا وض  النموذج األولى لمم،ن  اإل تراضى والذ  يمكن الطالب من

اإل تراضى ميل الدراسو باختيار كا ة البدائل واإلمكانات األساسية بدءًأ من نوع المساىمة ج وتيديد دور مجمس اإلدارة 
مرورًا بوض  األساسيات ووض  مجاات الت،ميم .. واختيار عمميات التخطيط الميكمو التى سيؤسس عمييا الم،ن  

 اإل تراضى.
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اإلعتبارات األولية  وت،ميم تخطيطو  كيفية وض   ى األساسية ( ت،ورًا لإلستراتيجيات4التالى شكل ر م  ويوضح الشكل 
إلنشاء الم،ان  ا تراضيًا من خالل مجموع الرؤ  والقواعد اإلرشادية و،وا لعمميات اإلبتكارج م  وض  استراتيجية 

اة اعتبارات التنوع  ى الم،ادر والعمميات المختمفة من خالل اإلستمرارية والمرونة  ى معالجة المشكالت الواردة م  مراع
 التأثير والتأثر المباشر والغير مباشر بالسوق الخارجى.

              

 المصنع وتصميم تخطيط فى األساسية االستراتيجياتيوضح  –( 4شكل رقم )
 

نا،رىا بدءًا من اختيار نوع المساىمة و يما يمى ت،ور لمخطوات واإلجراءت والتى ييق لممشارإ اختيار ع
والتمويل وطرق تقنينيما  انونياج وبيان مد  اإلستفادة منيا نيو توجيات مجمس اإلدارة ا ت،اديًا داخل منظومة 
الم،ان  اإل تراضيةج ويتم ذلإ من خالل تيميل كا ة معمومات السوق يسابيًا. ويمزم ذلإ اختيار كا ة اإلدارات 

نوع ويجم ونشاط الم،ن  ج و يما يمى مقترح لتو،ي  إدارات الم،ن  المختمفة والتى يجب أخذىا المطموبة تبعا ل
نشاء وىيكمة الم،ان  إ تراضيًا.   ى اإلعتبار عند ت،ميم وبناء وا 
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 اإلفتراضى. االستراتيجيات الهيكمية لإلدارات المختمفة داخل المصنع -2

 
 المصنعالمختمفة داخل إلدارات ليوضح االستراتيجيات الهيكمية  –( 5شكل رقم )
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واألساليب  ذاىب والطرقماأل كار وال كا ةبأسره متييًا لو  ال،ناعى المتنوع  رد أمام العالماألاإل تراضى يض   م،ن  ال
ج ومن ىنا يتوجب مابين مجتمعى الجامعة وال،ناعة والتناغم والتوا،ل ج وىذا بدوره يزيد من الترابطال،ناعية المختمفة

 إجراء مجموعة من الخطوات لنجاح تمإ العال ة.عمينا 
 

 :لنجاح عمميات الت،ميم والتدريب والتعميم بواسطة الم،ان  اإل تراضية يجب أن يكون لد   التواصل مع التقنية
المشاركين واأل راد القدرة عمى اات،ال م  المستيدثات التكنولوجية بطرق متطورة ومختمفة يتى ا تيدث أية 

 قبات أو إيساس بالفردية م  ىذه التطورات.مشكالت أو ع
 :ابد أن تكون التوجييات واإلجراءات غير مقيدةج  التوجييات ال،ارمة جدًا تؤد  إلى  اإلجراءات والتوجيهات

 إيجاد عقبات  ى أثناء التفاعل والنقاش أثناء عممية التدريبج مما يؤد  إلى تيفظ بعض المشاركين.
 :مشاركة من األشياء األساسية لنجاح عمميات الت،ميم والتدريب والتعميم بواسطة تعد ال المشاركة والتفاعل

 الم،ان  اإل تراضيةج  من ييث إثراء النقاش وتبادل المعار  والخبرات ال،ناعية.
 :الجيود المشتركة ما بين الطالب وأعضاء ىيئة التدريس بكميات الفنون التطبيقية  ى عمميات  التعميم المشترك

 واابتكار تساعد عمى التفاعل البناء ودعم منظومة التعميم بم،ر. اابداع
 :عمى جمي  المشاركين عمل تقويم لمنماذج ال،ناعية المقدمة ج م  كتابة آرائيم وكا ة ماليظاتيم أثناء  التقويم

 مياكاة.سير عمميات التدريب لتطوير منظومة الم،ان  اإل تراضية مستقباًل يتى ت،ل إلى مريمة الكمال  ى ال
  

 ثالثًا: نتائج البحث.
تو،مت الور ة البيثية اليالية إلى استيداث نظم الم،ان  اإل تراضية  ى عمميات الت،ميم والتدريب والتعميم من خالل 
دعم الترابط بين التقنيات اليديثة والمتطورة كأيد الركائز األساسية والفاعمة باإلعتماد عمى تكنولوجيا اإلت،اات 

اتج ييث ىد  الت،ور المقدم إلى تمثيل طرق وأساليب التدريس والمعر ة الخا،ة بتكنولوجيا اإلنتاج والت،ني  والمعموم
 وتمثيل كا ة الطرق والنمذجة والقولبة ال،ناعية لمو،ول إلى نظم خبيرة تعميمية يطمق عمييا  الم،ان  اإل تراضية(. 

 

 يث التو،ل إلى النتائ  التالية.ييث  اما البايثين من خالل وض  اإلطار النظر  لمب
 وض  اإلطار العام وتيديد معاير ت،ميم مياور الم،ن  ا تراضيًا. -1
وض  استراتيجيات الت،ميم والتدريب وتسميط الضوء عمى اإلدارات المختمفة التى يجب وضعيا  ى اإلعتبار عند  -2

ركيز عمى إدارة اإلستثمار كونيا األداة البدء  ى عمميات اإلنشاء والبناء والييكمة لمم،ان  اإل تراضية م  الت
الرئيسية  ى تطوير المنظومات ال،ناعيةج ييث تبين عند البيث واإلضطالع غيابيا عن غالبية منظومة 

 الم،ان  الم،رية.
و ى ضوء ما أسفرت عنو نتائ  البيث يجب أن يستكمل ىذا البيث بجزء ثانى إلدراج كا ة التفا،يل م  دراسة  -3

مختمفة  ى تخ،،ات الفنون التطبيقية لبيان مد  أىمية ذلإ الت،ور  ى عمميات التددريب ياات ،ناعية 
 والتى تعمل عمى ر   الكفاءة المينية لدييم. من م،ادر مختمفة ومتشعبة والتخطيط والت،ميم
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 رابعًا: توصيات البحث.
 يوصى البحث بضرورة اإلهتمام بالنقاط التالية:

 

 ى العممية التعميمية والتى الم،ان  اإل تراضية نظرًا لما ستيويو من جودة وكفاءة  مفيومل المجتم  ضرورة تبنى 
 عمميات الت،ميم والتدريب. ستؤثر بدورىا  ى

  والذ  تكنولوجيا المعمومات وتكنولوجيا اات،اات يجب عمى الدولة تطوير منظومة التعميم بدمجيا م  ثورة
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