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  الملخص :

الذي جاء تحت عنوان  " ٌستعرض هذا الملخص المالمح العامة والنتائج التً تم التوصل إلٌها فً هذا البحث و

التقنٌات القابلة لإلرتداء والتً تعتبر نتاج التطورات  ٌدور البحث حول، ورجونومٌكٌة التقنٌات القابلة لإلرتداء " إ

هً فئة من األجهزة التً ٌتم دمجها فً الحٌاة الٌومٌة ، وٌتم ارتداؤها التكنولوجٌة المتالحقة فً كافة مجاالت الحٌاه ، و

ذلك لتسهٌل حٌاتهم، وتوفٌر وقتهم وجهدهم ، وتعتبر دمجاً للتكنولوجٌا مع الملحقات والمكمالت المعتادة لألفراد وفعلٌاً 

 الخ ، م..تتعددت تطبٌقاتها وتضمنت تطبٌقات طبٌة وترفٌه وإستجماو

وقد تم إبتكار العدٌد من تلك التقنٌات فً مجاالت متعددة ومختلفة ، اال أن معظمها قد ركز على تحقٌق حلول فردٌة ألفراد 

ما كان ٌتم إهمال الجوانب البشرٌة واإلرجونومٌكٌة فً تصمٌم تلك التقنٌات ،  معٌنٌن أو مواقف معٌنة ، إضافة إلنه غالباً 

 مما أدى إلى تقلٌل مستوى قبولها من قبل المستخدمٌن .

وٌهدف البحث لتطوٌر تصمٌم التقنٌات القابلة لإلرتداء ومعالجة المشاكل المرتبطة بناءاً على بعض اإلعتبارات 

فً تصمٌم تلك التقنٌات لكً تلبً إحتٌاجات المستخدم المختلفة وتحق مبدأ اإلنسان محور ها اإلرجونومٌكٌة والتً ٌتم تطبٌق

التصمٌم  وتحقق لمرتدٌها راحة فً االستعمال وسهولة فً اإلستخدام وقابلٌة اإلرتداء ، وتفاعل أكثر فاعلٌة فً أماكن 

 العمل المختلفة .

التقنٌات القابلة لالرتداء من منظور التصمٌم الصناعً بحٌث  بعض اإلعتبارات اإلرجونومٌكٌة لتصمٌموعرض البحث 

وتحقق للمستخدم لها السهولة فً اإلستخدام واإلرتداء ، وتفاعل أكثر فاعلٌة ، فً بٌئات تحقق مبدأ اإلنسان محور التصمٌم 

 العمل المختلفة .

 الكلمات الدالة :
 الصناعً . ، اإلعتبارات اإلرجونومٌكٌة ، التصمٌمالراحة الجسدٌة ، واجهة المستخدم التقنٌات القابلة لإلرتداء ، 

Abstract: 
This summary reviews the general features and conclusions obtained from this research paper 

entitled "Ergonomics of Wearable Technologies". The research is about wearable 

technologies, which are considered to be result of successive technological developments in 

all fields of life . 

Wearable technologies consists of devices that are integrated into daily life, are actually worn 

and considered as an integration of technology with the usual accessories for individuals to 

facilitate their lives, save their time and effort, and have multiple applications including 

medical applications, entertainment, leisure.. etc,  

Many of these technologies have been innovated in many and different fields, but most of 

them had focused on achieving individual solutions for specific individuals or situations, In 

addition, human beings and ergonomic aspects of these technologies have often been 

neglected, which caused low acceptance level by users. 
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This research aims to develop the design of wearable technologies, addressing associated 

problems according to some of ergonomics considerations applied in the design of these 

technologies to meet different user needs  , and applies principle of Human Centered Design 

and achieve comfort, ease of use and wearability, and more effective interaction in various 

work places to the wearer. 

This research offered some ergonomic considerations to design Wearable Technologies from 

industrial design perspective so as to achieve principle of Human Centered Design and 

provides ease of use, wear , and more effective interaction in various work places. 

Keywords: wearable technology, physical comfort , user interface , ergonomic considerations 

, industrial design 

 مقدمة :

َر التطور التكنولوجً سلوك المستخدم ، واصبح ٌستخدم أشٌاءاً كانت فً السابق أحالماً ٌستحٌل تحققها فً الحٌاة  ٌَّ غ

ه التطورات التكنولوجٌة التً غٌرت سلوك ونمط حٌاة المستخدم ، الواقعٌة ، وتعتبر التقنٌات القابلة لإلرتداء احد هذ

فالتقنٌات القابلة لإلرتداء تعتبر دمجاً للتكنولوجٌا مع الملحقات والمكمالت المعتادة لألفراد تعمل على تسهٌل حٌاتهم، مع 

 توفٌر وقتهم وجهدهم .

على سبٌل التطبٌقات الطبٌة والترفٌه واإلستجمام .. الخ ، فتتعدد تطبٌقات هذه التقنٌات القابلة لالرتداء وتتراوح بٌن و

المثال كان من الصعب على األشخاص فٌما مضى التحقق من المؤشرات األساسٌة لصحتهم بأنفسهم وكان ٌتوجب علٌهم 

ات القابلة زٌارة المستشفٌات والعٌادات من أجل قٌاس ضغط الدم ، ومستوى السكر و... الخ ، أما الٌوم وبمساعدة التقنٌ

لإلرتداء أصبح بإمكانهم قٌاس كل هذه المؤشرات الحٌوٌة ومتابعة لٌاقتهم البدنٌة فً كل مكان وفً أي وقت ، كما كان 

ٌستخدمون األطباء  أجهزة مختلفة لفحص المرٌض واآلن أصبح بإمكانهم إستخدام تقنٌة واحدة قابلة لإلرتداء فً العدٌد من 

 مهام الفحص .

العدٌد من تلك التقنٌات فً مجاالت متعددة ومختلفة ، اال أن معظمها قد ركز على تحقٌق حلول فردٌة ألفراد  وقد تم إبتكار

معٌنٌن أو مواقف معٌنة ، إضافة إلنه غالباً ما كان ٌتم إهمال الجوانب اإلرجونومٌكٌة فً تصمٌم تلك التقنٌات ، مما أدى 

الورقه البحثٌة لوضع قائمة لبعض اإلعتبارات اإلرجونومٌكٌة  وتهدف هذهإلى تقلٌل مستوى قبولها من قبل المستخدمٌن ، 

وتحقق للمستخدم لتصمٌم التقنٌات القابلة لالرتداء من منظور التصمٌم الصناعً بحٌث تحقق مبدأ اإلنسان محور التصمٌم 

 لها السهولة فً اإلستخدام واإلرتداء ، وأن تكون أكثر فاعلٌة ، فً بٌئات عمل مختلفة .

 : مشكلة البحث

مع التقدم التكنولوجً فً كافة مناحً الحٌاة ، وفرت التقنٌات القابلة لإلرتداء حلوالً ومزاٌا عدٌدة لمستخدمٌها ومرتدٌها 

فً أماكن وبٌئات عمل مختلفة ، إال أن العدٌد من الدراسات واإلستبٌانات التً إجرٌت لمرتدي تلك التقنٌات أظهرت 

شعورهم بشكل كبٌر بعدم الراحة مع إرتدائها ، و ذلك ألن العدٌد من تلك التقنٌات به كثٌر من العٌوب فقد ال تكون رقٌقة 

أو مرنة ، أو الٌمكن تعدٌلها بالشكل الكافى لكى تالئم جسم مرتدٌها أو انها قد تعٌق حركنهم الطبٌعٌة ، أو ال تكون جذابة 

 معرفة كٌفٌة عملها ، والتكٌف مع المهام التً ٌمكن أن تؤدٌها ... الخ .ة فً لهم لٌقتنوها أو قد ٌجدوا صعوب

وقد أدى ذلك فً كثٌر من االحٌان للحد من إقبال األفراد على شراء تلك التقنٌات أو إستخدامها بشكل مستمر واإلعتماد 

التقتٌات ٌجب تصمٌمها لكً ٌتم هذه إغفال بعض الجوانب اإلرجونومٌكٌة فً تصمٌمها ، ف، وذلك ٌحدث نتٌجة علٌها 

 ارتداؤها على الجسم بحٌث تتالءم مع مرتدٌها وال تعٌق حركته وتكون جذابه له وخفٌفة الوزن ، .. الخ  .   
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 هدف البحث :

ٌهدف البحث لتطوٌر تصمٌم التقنٌات القابلة لإلرتداء ومعالجة المشاكل المرتبطة بناءاً على بعض اإلعتبارات 

فً تصمٌم تلك التقنٌات لكً تلبً إحتٌاجات المستخدم المختلفة لها وتحقق مبدأ اإلنسان ة والتً ٌتم تطبٌقها اإلرجونومٌكٌ

محور التصمٌم  وتوفر لمرتدٌها راحة فً االستعمال وسهولة فً اإلستخدام وقابلٌة اإلرتداء ، وتفاعل أكثر فاعلٌة فً 

 .أماكن العمل المختلفة

    :البحث  منهج

 للتوصل الوصفى التحلٌلى والمنهج البحث موضوع العلمٌه فى االبحاث قراءه على القائم االستقرائى المنهج البحث ٌتبع

 . البحث حل مشكلة الى

 النظرى: االطار

التقنٌات القابلة لالرتداء ، أسباب ودوافع إقبال االفرراد علرى إسرتخدامها ، والتطبٌقرات الحالٌرة لهرا : مفهوم وتارٌخ  أوالً 

... 

 التقنٌات القابلة لالرتداءتارٌخ مفهوم و -1

 :   مفهوم التقنٌات القابلة لالرتداء  -1-1

حملها  هً فئة من األجهزة التً ٌتم دمجها فً الحٌاة الٌومٌة ، وتستخدم بشكل مستمر ، وٌتم ارتداؤها فعلٌاً ،  ولٌس فقط

وأن تكون أٌضاً ذات مظهر جٌد وأن ٌرتدٌها المستخدم بنفس ٌستلزم ان تعمل بشكل جٌد وهذه التقنٌات  ، أو االمساك بها

الطرٌقة التً ٌرتدي بها مالبسه فً اي وقت واي مكان وأن تتالءم مع أي مستخدم لها بإختالف حجم جسده وثقافته 

ها إنتشر على وسلوكٌاته ، ..الخ  ، وعلى الرغم من إبتكار مجموعة واسعة من األجهزة القابلة لإلرتداء إال  أن القلٌل من

نطاق واسع ، وأصبح ٌكمل اإلحتٌاجات الحقٌقٌة لمستخدمٌها النهائٌٌن ، وٌعتبر أحد السمات الرئٌسٌة لتلك األجهزة أو 

 التقنٌات القابلة لإلرتداء هو قدرتها على االتصال باإلنترنت ، وإتاحة تبادل البٌانات بٌن هذه التقنٌة وشبكة المعلومات .  

 زة القابلة لالرتداء :االجهتارٌخ  -1-2

 فٌما ٌلً التطور التارٌخً لالجهزة القابلة لالرتداء : 

شاع إستخدام وإرتداء التفنٌات القابلة لإلرتداء ، وتم تطوٌرها على مدى فترات زمنٌة طوٌلة ، وبعضها قد دعم وزاد 

( التطور التارٌخً لتلك 1بشكل فعلى من قدرات مستخدمٌها فً مجاالت عدٌدة ومختلفة ، وٌوضح الجدول التالً جدول )

 التقنٌات : 

 للتقنٌات القابلة لإلرتداء( التطور التارٌخً 1جدول )

 صور توضٌحٌة التقنٌة م

م ، 1886صممت للمرة األولى عام  النظارات الطبٌة القابلة لإلرتداء : 1

 بهدف زٌادة وضوح الرؤٌة وتعزٌز إدراك وخبرة مستخدمٌها 

 

كان بداٌه لظهور الحاسب اآللً الحدٌث، وٌعتبر  :  abacusالمعداد  8

الخاتم المعداد بداٌة ظهور التقنٌة القابلة لالرتداء فً العصر الحدٌث، 

وهذه األداه الصٌنٌة ظهرت فً القرن السابع عشر مٌالدٌاً وسمحت 

للمحاسبٌن بأداء المهام الحسابٌة دون استخدام الكتابة ، عن طرٌق 

 طول تسعة صفوف تحرٌك حبات صغٌرة على 
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، وبدأت ساعة الجٌب فً الظهور فً أوروبا فً  أجهزة ضبط الوقت : 3

 نفس وقت ظهور المعداد ، وكانت تعلق حول العنق أو معصم الٌد.

 

إللتقاط صور  homing pigeonsكامٌرات تربط بالحمام الزاجل  4

م 1997فً عام   Julius Neubronnerابتكرها األلمانً  من الجو:

شخصٌة عالٌة  كامٌرات)وهً  GoProوهو بداٌة لظهور كامٌرات 

وهى خفٌفة الوزن  مقاطع الفٌدٌوالوضوح، تستخدم غالباً فً تسجٌل 

و  السٌاراتو الطائراتوٌمكن ارتداؤها أو تثبٌتها فً أماكن مختلفة مثل 

 .   ، ..الخ( دبابات الجٌش

 

 

م وسمٌت 1975ظهرت عام  ساعة للمعصم مزودة بآلة حاسبة : 5

" ، وهى أولى الساعات الذكٌة وأهتم بشراءها  Pulsar"بولسار"

 المهتمٌن بالرٌاضٌات والعلوم   

 

ٌُحمل على الظهر و ٌتحكم فً كامٌرا  6 جهاز كمبٌوتر متعدد الوسائط 

وقام ، م 1981عام   Steve Mannإبتكره  للتصوٌر الفوتوغرافً :

م بتقدٌم الكامٌرا الالسلكٌة القابلة لالرتداء والتً 1994 فً عام 

إلى شبكة اإلنترنت التً ٌتم التقاطها بواسطتها كان ٌقوم برفع الصور 

 وكانت أول كامٌرا للبث الحً المباشر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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 ( التطور التارٌخً للتقنٌات القابلة لإلرتداء1تابع جدول )

 

 أسباب ودوافع إقبال االفراد على إستخدام التقنٌات القابلة لالرتداء  -2

مفهوم التقنٌة القابلة لإلرتداء ٌكون للمنتجات التً ٌتم ارتداؤها لفترات زمنٌة ممتدة وطوٌلة ، كما تمكن مرتدٌها من ادخاال 

 خبرته كمستعمل لها . بٌانات ومدخالت مختلفة ، وٌمكن لمرتدٌها التحكم بها ، كما تعمل على تعزٌز
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ٌتوقاع مرتادٌها أن تعازز وتزٌاد مان قدرتاه ماع وهناك العدٌد من األساباب والادوافع إلساتعمال وإرتاداء هاذه التقنٌاات حٌاث 

الحفاظ على خصوصٌته الشخصٌة فً مواقف وبٌئات عمل مختلفة ، كما تمكناه مان دماج وظاائف العدٌاد مان األجهازة فاً 

 ، وفٌما ٌلً بعضاً من تلك الدوافع:   نظام واحد متكامل 

 ٌكون من الصعب على مرتدٌها فقدها أو ٌتم وضعها فً غٌر محلها   -أ

 ٌمكن أن تساعد مرتدٌها فً إنجاز العدٌد من المهام وتعطً استجابة فورٌة وتمكنه من اإلعتماد علٌها -ب

 تكون خاصة بمرتدٌها وتمكنه من نزعها متى اراد ذلك بسهولة  -ج

  تزٌد من إرتباط مرتدٌها مع بٌئته التً ٌستخدمها فٌها  -د

تعماال علااى تعزٌااز وتمكااٌن مرتاادٌها فهااً تزٌااد ماادى قدراتااه وإمكانٌااة الوصااول لااه ، فااٌمكن لهااا أن توفرلااه ذاكاارة ،  -هاا 

لساهل واستشعار ، ومعرفة ، ومهارات لوجستٌة ، وأن تراقب صاحته وتاذكره باألساماء ، وتمكناه مان الوصاول السارٌع وا

 إلى المعلومات.. الخ .

 
 التطبٌقات الحالٌة للتقنٌات القابلة لالرتداء: -3

 (  : 8فئات أساسٌة ٌوضحها جدول ) ثمانٌةهناك العدٌد من تطبٌقات التقنٌات القابلة لإلرتداء ، ٌمكن تقسٌمها الى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تطبٌقات التقنٌات القابلة لإلرتداء 2جدول )
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 ( تطبٌقات التقنٌات القابلة لإلرتداء 2تابع جدول )
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 ( تطبٌقات التقنٌات القابلة لإلرتداء2تابع جدول )
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 ( تطبٌقات التقنٌات القابلة لإلرتداء 2تابع جدول )

 

ٌضررعها  التررً المواصررفاتلهررا ، وبعرم  ثانٌراً : بعررم  مزاٌررا وعٌروب التقنٌررات القابلررة لإلرتررداء ، والمكونرات ا ساسررٌة

 : اإه لها المستخدم فً اإلعتبار عند شر

  بعم  مزاٌا وعٌوب التقنٌات القابلة لإلرتداء :   -1 

 للتقنٌات القابلة لإلرتداء العدٌد من المزاٌا والعٌوب فٌما ٌلً بعضاً منها :  

 بعم مزاٌا التقنٌات القابلة لالرتداء :   -أ      

، وتمكنه من حل القضااٌا بمعادل أسارع )ماثال فاً قطااع الرعاٌاة الصاحٌة فاإن بعاض  مرتدٌهاتعمل على زٌادة إنتاجٌة   -

األجهزة القابلة لإلرتداء تتٌح لألطباء النظر داخل عروق المرضى ، وفاً صاناعة البنااء والتشاٌٌد، ٌساتخدم بعاض العماال 
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خ ( ماان خااالل متابعااة المعلومااات التااً األجهاازة القابلااة لالرتااداء للسااماح لهاام بمشاااهدة الجاادران واألنابٌااب الداخلٌااة ،.. الاا

ٌحتااااجون إلٌهاااا بطااارق مختلفاااة عااان طرٌاااق الساااماعات الالسااالكٌة ، أو تقنٌاااات ٌمكااان ارتاااداؤها حاااول المعصااام مااازودة 

 بشاشات..الخ

تعمل على زٌادة رضا مرتدٌها ، فإستخدام العاملٌن تقنٌات مختلفة مثل الواي فاي فاً مكاان العمال إلداء بعاض المهاام ،  -

ستخدامهم لتطبٌق ذكً على الهاتف المحمول لتساهٌل أداء بعاض المهاام  ، ...الاخ ، ٌعمال علاى تٌساٌر أداء المهاام فاً أو إ

 مكان العمل، وبالتالً زٌادة مستوٌات اإلنتاجٌة ، وزٌادة رضا العاملٌن فً مكان العمل .

اصة بهم ، وتساعدهم فً خفض تكالٌف تمكن أصحاب العمل من تتبع صحة ولٌاقة عاملٌها كجزء من برامج الصحة الخ -

 الرعاٌة الصحٌة .

تساعد على االستفادة من غٌرها من التقنٌات اإلخرى ، وٌعتبر أهم ممٌزاتهاا قادرتها علاى االتصاال بالعدٌاد مان األنظماة  -

 والتقنٌات األخرى .

ٌمكان أن تساااهم فااً المحافظااة علااى ساالمة العاااملٌن ومعالجااة قضاااٌا السااالمة فاً مكااان العماال )فمااثالً ، ٌسااتخدم عمااال  -

المطافئ فً أسترالٌا حبوب ٌمكن بلعها بهدف رصد درجة حرارة الجسم والقراءات الحٌوٌة األخرى للجسم عند العمل فً 

، وعند ارتفاع درجة حارارة جسام رجال اإلطفااء ، ٌاتم تاوجٌههم ظروف عمل قاسٌة وإرسالها إلى جهاز كمبٌوتر خارجً 

 .حٌنها لالنتقال إلى منطقة أخرى للتعافى وذلك كمحاولة لتقلٌل الحوادث والوفٌات الناجمة عن اإلجهاد الحراري ( 

 

 بعم عٌوب التقنٌات القابلة لالرتداء :  -ب

 القابلة لالرتداء حٌث تعتبر باهظة الثمن للكثٌر من المستخدمٌن  التقنٌاتإرتفاع ثمن  -

تتصل باألجهزة الذكٌة بشكل منفرد نظراً لصغر حجم عادة ما القابلة لالرتداء لٌست أجهزة قائمة بذاتها و التقنٌاتبعض  -

بتطبٌق متوافق معه على الهاتف  المعالج فً تلك األجهزة ، فمثالً فإن جهاز التتبع للٌاقة البدنٌة ٌجب أن ٌكون مرتبطاً 

الذكً أو الكمبٌوتر اللوحً ، وهذا ٌعنً المزٌد من التكالٌف اإلضافٌة لصاحب العمل إذا كان ٌتعٌن علٌه توفٌرها للعاملٌن 

 لدٌه 

ج حٌث أن التقنٌات القابلة لإلرتداء لٌست مؤمنة بشكل كامل ، وتحتوي هذه األجهزة على معالقد تشكل مخاطر أمنٌة،  -

صغٌر لذا فإنه من الصعب تطبٌق معاٌٌر تأمٌن البٌانات المتعارف علٌها ، وإضافة إلى ذلك ٌستطٌع  Processorبٌانات 

أي شخص أن ٌصل إلى كل المعلومات المتاحة علٌها دون أي تحفظ ألن كل البٌانات ٌتم تخزٌنها على األجهزة دون رقم 

  .ٌة التعرف على البصمة ، أو...الخسري أو تقن

ٌمكن أن ٌكون لها مخاطر على الصحة فقد تزٌد من التعرض لموجات الرادٌو لمستخدمً الهواتف الذكٌة وأجهزة  -

 .اجهزة الكمبٌوتر اللوحً ، .. الخالكمبٌوتر المحمولة ، و

لمهام حجمها فهً غٌر مناسبة العمر المحدود لبطارٌتها ، وكذلك نقص وجود توحٌد قٌاسً لها ، باإلضافة إلى صغر  -

 مثل مراسالت البرٌد اإللكترونً أو إجراء البحوث، مما ٌحد من فائدتها وفعالٌة تكلفتها.

إستخدامها لفترات طوٌلة من الوقت قد ٌسبب إرتفاع درجة الحرارة لبطارٌات تلك التقنٌات أحد أهم عٌوبها ، كما أن   -

 أمراضاً جلدٌة وطفح جلدي لمرتدٌها ذوي البشرة الحساسة

أن تؤدي لصرف إنتباه مرتدٌها عن المهام الموكله إلٌهم فً العمل ، فنظراً لحجمها الصغٌر ، قد ٌمٌل الموظفٌن  ٌمكن -

 فً الخفاء وبشكل متكرر إلستخدامها فً الكتابة أو الدخول لمواقع التواصل اإلجتماعً .. الخ ، أثناء العمل .
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للمستخدم لها ، إضافة إلى أن العدٌد منها قد ال ٌتالءم وزنها أو عدم مالءمة الخامات المصنع منها بعض تلك التقنٌات  -

 حجمها مع مرتدٌها أو قد تعٌق حركته الطبٌعٌة .  

فً العدٌد من تلك التقنٌات ٌعتبر من  Accessibilityمتطلبات قابلٌة الوصول الجوانب اإلرجونومٌكٌة وعدم توافر  -

المشاكل الهامة نظراً لمحدودٌة خٌارات واجهة اإلستخدام لها ، وتعقد الواجهات البصرٌة من خالل ظروف اإلضاءة 

، وٌمكن  لواجهات الصوت فً بعض التقنٌات القابلة لإلرتداء أن تساعد المستخدمٌن على شاشة العرض المتغٌرة وشفافٌة 

 ى بعض االعاقات الجسدٌة ولكن ٌمكن أن تفشل بسبب لهجات الصوت أو ضعف الكالم .. الخالتغلب عل

 

 للتقنٌات القابلة لإلرتداء :  المكونات ا ساسٌة  -2

( وهً الواجهة البٌنٌة ، واإلتصال ، 1نظام التقنٌة القابلة لإلرتداء من عدد من المكونات األساسٌة ٌوضحها شكل )ٌتكون 

 وإدارة بٌانات ، وإدارة طاقة والدوائر المتكاملة ، وفٌما ٌلً عرضاً موجزاً لتلك المكونات : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للتقنٌات القابلة لإلرتداء ( المكونات ا ساسٌة1شكل )

 

تستخدم للحصول على المعلومات ، مثل أجهزة االستشعار  sensorsهً مستشعرات :  interfaceالواجهه البٌنٌة  -1

البٌئٌة ، وأجهزة إستشعار الوظائف الفسٌولوجٌة ، الهوائٌات ، وأجهزة االستقبال ، والكامٌرات وأجهزة استشعار الصوت 

نقل المعلومات .. الخ ، وتتم معالجة المعلومات عن طرٌق الشخص الذي ٌرتدٌها ، وٌعتبر سطح التواجه هو أداة لتداول و

  بٌن األجهزة وبٌن مرتدي تلك التقنٌة وكذلك بٌنه وبٌن العالم الخارجً ، وتنقسم إلى : 

: ٌقوم من خاللها مرتدي تلك التقنٌة القابلة بإدخال معلومات إلٌهاا والاتحكم بهاا ، عان طرٌاق أزراراً  بٌنٌة إدخالواجهة  -

وأخارى تعمال عان طرٌاق تمٌٌاز   padsأو لوحات مفاتٌح ،وهناك أنواع من واجهات اإلدخال األخرى منها ألواح الكتابة 

 األصوات ، ,.. الخ . 

 معلومات لمرتدٌها، وتنفسم إلى :: تقدم من خاللها بٌنٌة إخراجواجهة  -

واجهاات اهتاازاز وهااً لمساٌة ، )مثاال وظٌفااة االهتازاز فااً الهواتااف المحمولاة ، وفٌهااا ٌااتم تنبٌاه المسااتخدم بصاامت إلااى  -

 المكالمات الواردة( ،

 واجهات صوتٌه ،   -

 واجهات بصرٌة ، وتشمل شاشات األقسام السبع أو شاشة عرض نقطٌة  ..الخ. -

 

 ههواج

 بينيت

دوائر 

 متكاملت

إدارة 

 الطاقت

 اإلتصال

إدارة 

 البياناث

 مكونات

التقنية 

القابلة 

 لإلرتداء
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 ٌقصد به نقل المعلومات وتنقسم الى نوعٌن هما :  :  communicationاإلتصال  -8

، وٌقصد بها نقل المعلومات بٌن اثنٌن من المستخدمٌن  Long-range communicationsاتصاالت طوٌلة المدى  -

، ..الخ (  الكفًالحاسوب محمولة )مثل الهواتف النقالة أو عبر اإلنترنت أو عبر بروتوكول الشبكة ، وتستخدم األجهزة ال

ترددات الرادٌو لتتٌح عملٌة اإلتصال . حٌث الٌمكن توصٌلها بأسالك طوٌلة أو وصالت بصرٌة ، وهناك مجموعة 

 Global)النظام العالمً لالتصاالت بالهواتف الجوالة GSMمتنوعة من نظم االتصاالت متاحة بالفعل، وأهمها 

System for Mobile Communications .) 

االتصاالت قصٌرة المدى : وهً نقل المعلومات بٌن تقنٌتٌن ٌمكن للمستخدم ارتداؤهما وٌتضمن ذلك وجود أسالك ، و  -

 األشعة تحت الحمراء، وتقنٌة البلوتوث..الخ .

 :data managementإدارة البٌانات  -3

لومات مثل الموسٌقى، الصور أو بنوك وٌتعلق ذلك بتخزٌن وتجهٌز البٌانات ، وتستخدم تقنٌات التخزٌن للحفاظ على المع

 البٌانات ..الخ ، وتقنٌات التخزٌن تنقسم الى ثالثة أقسام وهى : 

 ،) أشرطة الموسٌقى إلى محركات األقراص الصلبة( ،  magnetic storageأنظمة التخزٌن المغناطٌسً  -

ٌانات وتخزٌنها مثل األقراص المدمجة أنظمة تخزٌن بصرٌة تستخدم شعاع لٌزر وأجهزة استشعار ضوئٌة لقراءة الب -

التً  ٌمكن إعادة كتابتها اآلن باستخدام التكنولوجٌا المغناطٌسٌة البصرٌة ، وكذلك األقراص الرقمٌة متعددة االستخدامات 

(DVD. كطرق أساسٌة لتخزٌن البٌانات للموسٌقى، والبرمجٌات،..الخ ) 

 . Flash memory الذاكرة الومٌضٌة، وتسمى   solid-stateوسٌط تخزٌن ذو حالة ثابتة أو مستدٌمة  -

 : energy managementإدارة الطاقة  -4

أو بطارٌات اللٌثٌوم  AAالبطارٌات القٌاسٌة هً عملٌة تتبع ومراقبة والتحكم فً إستهالك الطاقة للحفاظ علٌها ، وتعتبر 

 . القابلة لإلرتداءهً النوع األكثر شٌوعا من مصادر الطاقة المستخدمة فً هذه التقنٌات 

 : integrated circuits(ICs)دوائر متكاملة  -5

، وترانزستورات (resistorsمقاومات )مثل )وهً دائرة كهربائٌة تحتوي علً مكونات إلكترونٌة مختلفة 

(transistorsو ،)( مكثفاتcapacitors) الخ( مرتبة معاً على شرٌحة دقٌقة ، وموصلة معاً ، وتعتبر الدوائر ..،

 .     القابلة لإلرتداءالمتكاملة  مكون أساسً فً الدوائر اإللكترونٌة المستخدمة فً التقنٌات 

 ٌجدها فً التقنٌة القابلة لإلرتداء عند إتخاذ قرار بشراءها :  المتطلبات التً ٌؤمل وٌتوقع المستخدم أنبعم  -3

ٌضع المستهلكٌن ومستخدمً التقنٌات القابلة لإلرتداء فً إعتبارهم بعض المواصفات التً ٌتوقعوا وٌفضلوا وجودها فً 

 تلك التقنٌات ومنها : 

: وهً قدرة تلك التقنٌة على معالجة البٌانات، وإحتواءها على خٌارات   conductivityالتوصٌلٌة )أو نقل البٌانات(  -

 توصٌلٌة إلدخال البٌانات ونقلها مثل واي فاي ، البلوتوث، ..الخ. 

ٌل البٌانات ، وتسمح : توفر بٌانات صحٌحة وأن تكون تلك التقنٌة قادرة على إستخالص وتحل valueالقٌمة  -

 ة .بإتخاذ قرارات صحٌحللمستخدمٌن 

: أن ٌكون اتلك التقنٌة القدرة على اإلتصال بمدى واسع من اإلجهزة القابلة لإلرتداء    communicationاإلتصال  -

 واإلنظمة والخدمات والبرامج .. الخ     

 : تكون تلك التقنٌة سهلة اإلستخدام ومرٌحة وقابلة للنقل وخفٌفة الوزن ، وال تعٌق حركته .  comfortالراحة  -

https://www.arabsmakers.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-resistors/
https://www.arabsmakers.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%ab%d9%81%d8%a7%d8%aa-capacitors/
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 : أن تكون تلك التقنٌة ذات إستجابة سرٌعه ، وتوفر أقل تفاعل مع حركات المستخدم الٌدوٌة intelligenceلذكاء ا -

ها ) مثل تمٌز افعال المستخدم : أن تكون هذه التقنٌة قادرة على أداء وظٌفتها المصممة من أجل  sensorsالمستشعرات  -

 ..الخ (    وقٌاس مستوٌات األنشطة ، المسافات المقطوعة، 

 : توفر هذه التقنٌة أقل وقت لشحن البطارٌة ، وقابلة للنقل والدخول الٌها فً أي وقت   portabilityقابلٌة النقل  -

 : ٌمكن لهذه التقنٌة أداء لمجموعة مختلفة من الوظائف .  multifunction متعددة الوظائف  -

 ثالثاً :  بعم اإلعتبارات اإلرجونومٌكٌة التً ٌجب توافرها فً تصمٌم التقنٌات القابلة لإلرتداء : 

مما سبق ٌخلص الباحث الً أن التقنٌات القابلة لإلرتداء لها متطلبان أساسٌان وهما متطلبات هندسٌة أو تقنٌة ومتطلبات 

عتبارات اإلرجونومٌكٌة اولهما بشكل متكامل ، وفٌما ٌلً بعض اإلإرجونومٌكٌة تتعلق بالمستخدم ، وكال المتطلبٌن ٌجب تن

التً ٌجب مراعاتها فً تصمٌم تلك التقنٌات لكً تحقق مبدأ اإلنسان محور التصمٌم ، من حٌث توفٌر بدائل تصمٌمٌة 

ٌئات عمل متنوعة ٌمكن لمستخدمً تلك التقنٌات تحقق لهم سهولة اإلستخدام وقابلٌة اإلرتداء ، وتفاعل أكثر إٌجابٌة ، فً ب

 ان تتضمن مستخدمٌن من فئات عمرٌة مختلفة أو ذوي متطلبات خاصة ،....الخ :

 والراحة وقابلٌة اإلرتداء:  Usability. اإلستعمالٌة 1

عوامل أساسٌة فً تحدٌد إستعمالٌة التقنٌة القابلة لإلرتداء فً مكان  وواجهة المستخدم الراحة الجسدٌةتعتبر كالً من 

أن ٌكون وزنها مقبوالً وكذلك مالءمة حجمها ودرجة حرارتها  وملمسها للمستخدم .. الخ ، وأن   الراحةمل ، وتتضمن الع

تالئم المستخدمٌن وتتٌح لهم أداء مهامهم وحركات أجسادهم فً جمٌع األوضاع المعتادة وغٌر المعتادة ، دون قٌود ، وأال 

ك ٌتطلب األخذ فً اإلعتبار كالً من العوامل األنثروبومترٌة والبٌومٌكانٌكٌة تتداخل مع أداء المهام التً ٌؤدوها ، وذل

فً عقلٌاً ٌختلف المستخدمٌن فً شكل أجسادهم )أحجامهم وأبعادهم ، ...الخ( و كذلك للمستخدمٌن فً تصمٌمها  ، حٌث 

 تفضٌالتهم ، وإهتماماتهم و رغباتهم .

ها الوضوح والبساطة والبدٌهٌة فً إستخدامها وأن تكون سرٌعة فٌجب أن ٌراعى فً تصمٌم واجهة المستخدمأما 

حالة االستجابة )تمكن المستخدم من فهم كٌفٌة حدودث التفاعل بشكل فوري ، وببساطة وسهولة( ، كما ٌجب مراعاة ال

تصمٌم تلك  ، واإلختالفات الثقافٌة للمستخدمٌن فً مؤشرات البصرٌة أو اللمسٌة عن كٌفٌة إستخدامهااالجتماعٌة وال

 حٌث أن ذلك ٌعزز من مستوٌات اإلستعمالٌة لتلك التقنٌات . التقنٌات 

وٌجب أن تكون شاشات العرض القابلة لإلرتداء مقروءه فً بٌئات العمل المختلفة ، وكذلك مراعاة ظروف اإلضاءة فً 

من زواٌا مختلفة وتحرٌكها عند  مواقف العمل المختلفة، أو جعل الشاشة مرنة أو قابلة للتعدٌل بحٌث ٌمكن مشاهدتها

 الضرورة .. الخ. 

 . قابلٌة الوصول : 2

ٌجب أن تقدم التقنٌات القابلة لإلرتداء حلوالً للمستخدمٌن الذٌن ٌعانون من بعض اإلعاقات أو الضعف ، وذلك عن طرٌق 

 ... الخ . gestureتوفٌر وسائل تحكم تعمل باللمس ، أو التحكم الصوتً، أو التعرف على اإلٌماءات 

 . اإلنسان محورالتصمٌم :   3

ٌجب تضمٌن المستخدم واإلرجونومٌكس فً جمٌع مراحل تصمٌم تلك التقنٌات القابلة لإلرتداء من حٌث مراعاة حدودهم 

ة البدنٌة واإلدراكٌة وجمٌع حاالت وبٌئات االستخدام التً سٌتم فٌها إستخدام  تلك التقنٌات ، وكذلك االعتبارات االجتماعٌ

 والثقافٌة ، واألخذ فً اإلعتبار المكان والظروف التً سوف ٌحتاج العامل إلستخدام تلك التقنٌات فٌها  
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 . السالمة والموثوقٌة : 4

تعتمد معظم التقنٌات القابلة لإلرتداء على عدم استخدام مرتدٌها لٌدٌه فً أداء بعض االعمال لذا ٌمكن للعاملٌن إستخدامها 

فً بٌئات العمل  الصعبة ، والخطرة )مثل مواقع البناء، ومنصات النفط والغاز،... الخ ( ، لذا ٌجب أال تسبب تلك التقنٌات 

أونفسٌة( لمرتدٌها، فمثال ٌجب تجنب العدٌد من المشاكل مثل ارتفاع درجة الحرارة أو   أٌة أضرار )بدنٌة أوإجتماعٌة

 الصدمات الكهربائٌة ،.. الخ . 

كما ٌجب مراعاة التأثٌر الفسٌولوجً الرتداء مثل هذه األجهزة لفترات طوٌلة من الوقت ، حٌث ٌمكن أن تكون مصدراً 

اً لحمل زائد من المعلومات ، أو مصدر قلق لمستخدمها على سبٌل المثال إلنشغال مرتدٌها عن أداء مهامه ، أو مصدر

 أثناء قٌادته لمركبة ، لذا ٌجب أن تكون تلك التقنٌات دقٌقة، وسرٌعة ، لكً ٌعتمد علٌها المستخدم وٌثق بها .

 . ا مان والخصوصٌة : 5

والمعلومات الخاصة بمستخدمٌها ، وٌتضمن ذلك الخصوصٌة والسرٌة للبٌانات التقنٌات القابلة لإلرتداء ٌجب أن توفر 

جمع البٌانات وتخزٌنها ونقلها واالتصال بها ، حٌث أن توافر األمان والخصوصٌة لبٌانات المستخدمٌن أمر هام ، خاصة 

 إذا تم استخدام تلك التقنٌات إلدارة المشاكل الصحٌة المزمنة أو لمراقبة حالة مرٌض بشكل مستمر .

 . القابلٌة للتعدٌل : 6

ٌجب أن تكون التقنٌات القابلة لإلرتداء مرٌحة ، وٌساهل تشاغٌلها ومتٌناة وغٌار ضاارة  ، .. الاخ ، وإضاافة لاذلك ٌجاب ان 

ٌوضع فً اإلعتبار أنه عند إستخدامها داخل أي مكان عمل فٌجاب أن تناساب هاذا المكاان )أو أن تكاون مصاممة خصٌصاا 

 داخل هذا المكان . لصناعة أو بٌئة واحدة(، وكذلك مجموعة المستخدمٌن 

وٌجب أن ٌؤخذ فً اإلعتبار فً تصمٌم تلك التقنٌات إحتمالٌة أن ٌقوم العاملٌن بتبادل إرتداء تلك التقنٌات مع بعضهم 

البعض داخل مكان العمل ، لذلك ٌجب أن تكون هذه التقنٌات قابلة للتعدٌل ، لتالئم مختلف أحجام وأبعاد المستخدمٌن 

 ع توفٌر الجوانب الصحٌة مثل إمكانٌة تنظٌفها أو تطهٌرهاعندما ٌتم تبادل إرتداءها . لتوفٌر الراحة لهم ، م

 تحقٌق الجوانب الجمالٌة : -7

 المستخدم لتلك التقنٌات وسعٌه إلقتنائها ، لذا ٌجب تقبل الهامة فً العوامل أحدلتقنٌات القابلة لإلرتداء الجمالٌة ل القٌم تمثل

 بجانب الجوانب الهندسٌة فً تلك التقنٌات.  للقٌم الجمالٌة أكبر اهتماما أن ٌعٌروا ، المصممٌن على

 الخالصة : 

هً األجهزة التً تندمج فً الحٌاة الٌومٌة ، وتستخدم بشكل مستمر وٌجب فعلٌاً ارتداؤها ،  التقنٌات القابلة لالرتداء -

 بنفس الطرٌقة التً ٌرتدي بها مالبسه العادٌة فًٌجب أن تصمم بحٌث برتدٌها المستخدم حملها أو االمساك بها ، وولٌس 

 .اي وقت واي مكان ومن قبل اي شخص

جموعة من المشاكل والقضاٌا المتعلقة بالعالقة التطور التكنولوجً السرٌع فً مجال التقنٌات القابلة لإلرتداء نتج عنه م -

بعدم وشعور المستخدمٌن لها تهالك الطاقة بٌن المستخدم وهذه التقنٌات )مثل أسلوب عرض البٌانات ومعالجتها وإس

 الراحة مع إرتدائها نتٌجة عدم مالءمتها لجسم المستخدم ، ...الخ(.

 ٌغٌر شكل الجسم  وٌجب عند  التقنٌات القابلة لإلرتداء تعتبر سطحاً إضافٌاً  لجسم المستخدم ، وطبقة حماٌة ، أو غطاء -

 . م دون إعاقة سالسة حركة جسدهستخدإرتداءها أن تسهل حركة ووضعٌات جسم الم

تصمٌم العدٌد من التقنٌات القابلة لإلرتداء قد ال ٌتالءم مع كتلة وحجم وشكل والخصائص المٌكانٌكٌة لجسم مرتدٌها مما   -

 قد ٌتسبب فً عدم اداءه للمهام الموكله إلٌه على النحو االكمل.   
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 النتائج

 .أساسٌان وهما متطلبات هندسٌة ومتطلبات إرجونومٌكٌة تتعلق بالمستخدمالتقنٌات القابلة لإلرتداء لها متطلبان  -

تصمٌم التقنٌات القابلة لإلرتداء ٌجب أن ٌالئم المستخدم وذلك فٌما ٌتعلق بقدراته الجسدٌة والنفسٌة، وحدوده ،  -

 اإلرجونومٌكٌة األخرى .ونوع األنشطة التً ٌؤدٌها ، وأبعاده وتفضٌالته ، وكافة الجوانب وإحتٌاجاته األساسٌة 

ٌقع على عاتق المصمم الصناعً مسئولٌة تصمٌم التقنٌات القابلة لإلرتداء بطرٌقة مرغوبة ومقبولة ومالئمة لجسم  -

المستخدم بحٌث تصبح كغالف لجسم المستخدم دون أن تعرقل حركته أو تكون عبئاً على جسده ، وحل مشكالت اإلستخدام 

ت والمستخدمٌن من خالل تضمٌن الجوانب اإلرجونومٌكٌة والعوامل البشرٌة فً تصمٌمها ، والتفاعل بٌن هذه التقنٌا

ال ٌمكن تحسٌن جوانب تلك التقنٌات الهندسٌة وإهمال جوانبها اإلرجونومٌكٌة ف ،مبدأ المستخدم محور التصمٌم تحقٌقاً ل

لك التقنٌات واألجهزة ٌجعلها غٌر مرٌحة ألن مثالً وجود حواف صلبة ، أو خامات غٌر مسامٌة ، أو نقاط ضغط فً ت)

 للمستخدم أو العامل الذي ٌحاول دمج هذه اإلجهزة فً حٌاته الٌومٌة ( .

 المراجع:

1- Calkins M, Sanford JA, Proffitt MA , Design for dementia: Challenges and lessons for 

universal design., McGraw Hill Professional, NY, US,(2001) 

2- Waldemar Karwowski , Marcelo M. Soares , Neville A. Stanton , Human Factors and 

Ergonomics in Consumer Product Design Methods and Techniques, Taylor & Francis Group,, 

2011 

3- Woodrow Barfield, FUNDAMENTALS OF Wearable Computers and Augmented Reality, 

Taylor & Francis Group,2016 . 

4- Gilsoo Cho ,Smart Clothing Technology and Applications, USA,Taylor & Francis Group, 

2010 

5- J. McCann and D. Bryson ,Smart clothes and wearable technology, Woodhead Publishing 

Limited, 2009 

6- Joanna Lumsden ,Human-Computer Interaction and Innovation in Handheld, Mobile and 

Wearable Technologies, IGI Global , 2011 

7- Hendrik Witt,User Interfaces for Wearable Computers Development and Evaluation, 

Vieweg+Teubner Verlag, 2008 

8- Lau Bee Theng ,Assistive and Augmentive Communication for the Disabled: Intelligent 

Technologies for Communication, Learning and Teaching,USA, IGI Global., 2011. 


