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 Abstractالملخص: 

إن الفكرة وراء زٌادة القدرات البشرٌة من خالل تقنٌات ٌمكن إرتداإها تستحوذ على فكر اإلنسان منذ تارٌخ طوٌل بدأ منن 

تعزٌز الرإٌة وتتبع الوقت، وأٌضا فكرة إضافة "األجهنزة اإلطنطناعٌة" إلنى النظارات وساعات الجٌب، التً تم إبتكارها ل

أعضائنا الطبٌعٌة منن أجنل تحسنٌن الحنوال كالسنمع واللمنلو والٌنوم، منع التطنور الهائنل فنً التكنولجٌنا الرقمٌنة وإنتشنار 

هننزة الحاسننب وأجهننزة الحوسننبة فننً كننل مكننان وتقلننب حجمهننا، تبحننا التكنولوجٌننا القابلننة لجرتننداء عننن فرطننة لنندم  أج

اإلستشعار مع جسم اإلنسان على نحو ٌسهل التواطل بٌن اإلنسان والمكونات الحاسوبٌة التً ٌرتدٌهاو حٌا تنم دمجهنا فنً 

ٌمكنن لجنسنان إرتدائنو، وذلنس لتسنهٌل الحٌنا   منا المالبل واألحذٌنة والحلنى، واإلكسسنوارات كالسناعات والنظنارات وكنل

نطر المتعة والرفاهٌة، حٌا تتٌح تقنٌات العنر  المرننة الحدٌ،نة، والمنسنوجات اإللكترونٌنة، الٌومٌة للمستخدم وإضافة ع

فرطنا  للتفكٌنر فنً تضنمٌن هنذ  التكنولوجٌنات لتزوٌند المسنتخدم بوسنٌلة  Physical  Computingوالحوسنبة المادٌنة 

لٌومٌنة.و وٌمكنن للتكنولوجٌنا القابلنة لجرتنداء أن للتفاعل مع المعلومات الرقمٌة أ،ناء التنقل فً العالم المادى )خالل حٌاتنو ا

تم،ل دور أساسى وهام فً رعاٌة كبنار السنن، وتسنهٌل حٌناتهم وأنشنطتهم الٌومٌنةو ومسناعدتهم فنً اإلعتمناد علنى أنفسنهم 

ن بعند ودعم إستقاللٌتهم حٌا ٌمكن إستخدام أجهزة اإلستشعار، والتتبع لرطد وظائفهم الحٌوٌة، ومتابعة حالتهم الطحٌة ع

 وإرسال إستغا،ات فً حاالت الخطرو 

، وضنع  الوظنائ  الحٌوٌنة لجنسنان وقدرتنو البدنٌنة والذهنٌنة بشنكل عنام ف ننو روتكمن مشكلة البحا فً أنو مع تقدم العم

ٌواجو طعوبة فً إستخدام التكنولوجٌا المتقدمة والتفاعل معها ولذلس7 ٌحتاج كبار السن إلنى أجهنزة وتطبٌقنات ذات طبٌعنة 

خاطو تساعدهم فً تسهٌل ممارسو حٌاتهم، وأنشطتهم الٌومٌنة، وتراعنً إحتٌاجناتهم وقندراتهم الجسندٌة والذهنٌنةو كمنا أن 

العدٌد من األجهزة القابلة لجرتداء الخاطو بكبار السن ٌغلب علٌها الطابع اآللى والطبى مما ٌسبب لهنم اإلحنراج والشنعور 

فسننهمو ممننا قنند ٌنندفعهم إلننى العننزو  عننن إسننتخدامهاو ولننذلس وٌهنند  البحننا إلننى بننالعجز، وعنندم قنندرتهم علننى اإلعتننناء بؤن

تننناء بهننم  مننن خننالل اإلسننتفادة مننن التطننور التكنولننوجً الهائننل، والتكنولوجٌننا القابلننة لجرتننداء فننً خدمننة كبننار السننن واإلع

تطمٌم وإظهار هذ  األجهنزة القابلنة بالمعلومات والمإشرات الحٌوٌو الهامة بسهولة، وبطفة دورٌةو والعمل على  تزوٌدهم

منن ٌرتندٌها، وعندم إظهنار  بمظهنر  عننالحنرج  رفنعلجرتداء بمظهر جمالً فنً هٌئنة حلنى أو مكمنالت أو إكسسنوارات ل

 المرٌ  الذى ٌحتاج للرعاٌةو

 والرعاٌة الطحٌة -تمكٌن الشٌخوخة فً المكان  -كبار السن  -التكنولوجٌا القابلة لجرتداء  :المفتاحيةكلمات 

Abstract 
The thought of increasing human capabilities through wearable techniques has engaged 

people‟s mind for a long time, starting from inventing eye glasses and pocket watches to 

enhance vision and keep track of time; to developing the concept of attaching “artificial 

devices” to human organs to boost senses; such as hearing and touch. 
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With the enormous development of digital technology nowadays, along with the expansion 

and shrinking size of computes; wearable technology seeks to blend computers and sensors 

with the human body, to facilitate communication between individuals and the computerized 

contents they wear. Thus, technology has been integrated into clothes, jewelry and 

accessories; e.g. watches and eye glasses; and all other items that humans can wear, to 

simplify the wearer‟s daily life and grant them pleasure and luxury. Modern flexible display 

techniques, electronic textiles and physical computing provide the opportunity to consider 

combining these technologies to offer their users a tool to interact with digital information, 

while moving around in their physical world (during daily life). 

Wearable technology can play an important and basic role in caring for senior citizens, 

facilitate their lives and daily activities, help them care for themselves and support their 

independency; sensors and tracking devices can be utilized to remotely observe their vital 

functions, follow up their health condition and send SOS‟s in case of emergency. 

The problem of this research is based on the fact that; as humans grow old, their vital 

functions, physical and mental abilities decrease; and they face difficulties in using and 

interacting with advanced technology. Thus; seniors need special devices and applications 

that can help facilitate their lives and daily activities; and at the same time; take into 

consideration their physical and mental needs and capabilities. 

On the other hand; many senior specialized wearables have a mechanic or medical 

appearance, which may cause them to feel embarrassed, helpless and that care for themselves; 

which may discourage them to use these wearables. 

Therefore; this research aims to utilize the enormous technological development and wearable 

technology in caring for senior citizens and remotely provide their physicians with their vital 

information and indicators in an easy and periodic manner. The research also aims to design 

these wearables in aesthetic forms; such as jewelry and fashion accessories; to save them from 

feeling embarrassed or appear as patients that need special care. 

Key words: Wearable Technology- Senior Citizens- (aging- in- place) -Health Care. 

 Introduction المقدمة:

و Softwareوالبرمجٌنات  Hardwareفى السنوات األخٌرة أطبحت المنتجات تعتمد فً تكوٌنها على العتاد )األجهزة. 

وأطننبحت العدٌنند مننن المنتجننات فننً الواقننع حواسننٌب مطننغرة ذات قنندرة عالٌننة علننى تخننزٌن المعلومننات وسننرعة معالجننة 

متزاٌدة، مع قابلٌة اإلتطال باألجهزة األخرى وبشبكة اإلنترنتو كمنا ظهنرت مطنطلحات جدٌندة م،نل المنتجنات واألنظمنة 

الذكٌة عن طرٌن  تطبٌقنات خاطنة، ومطنطلح التكنولوجٌنا القابلنة الذكٌة لقدرتها على اإلتطال بشبكة اإلنترنت وبالهوات  

تبحا التكنولوجٌا القابلة لجرتنداء و كنولوجٌا فً كل ما ٌمكن إرتدائو،لتضمٌن الت Wearable Technologyلجرتداء 

مكوننات عن فرطة لدم  أجهزة الحاسب وأجهزة اإلستشعار مع جسم اإلنسنان علنى نحنو ٌسنهل التواطنل بنٌن اإلنسنان وال

عند ونحن فنً حاجنة إلنى إٌجناد حلنول لتلبٌنة متطلبنات رعاٌنة كبنار السنن للعنٌل بشنكل مسنتقل، وت   ٌرتدٌهاو الحاسوبٌة التً

التكنولوجٌا القابلة لجرتداء أحد األسالٌب التً توفر وسنائل قابلنة للتطبٌن  منن أجنل رطند شنامل، ومسنتدام، وقابنل للتوسنع 

شنٌة المعتنادة حٌنا ٌمكنن للتكنولوجٌنا القابلنة لجرتنداء أن تم،نل دور أساسنى وهنام فنً لطحة كبنار السنن فنً البٌئنات المعٌ

رعاٌة كبار السن، وتسهٌل حٌاتهم وأنشطتهم الٌومٌنةو ومسناعدتهم فنً اإلعتمناد علنى أنفسنهم ودعنم إسنتقاللٌتهم منن خنالل 

طحٌة عن ب عد وإرسال إستغا،ات فً حناالت إستخدام أجهزة اإلستشعار، والتتبع لرطد وظائفهم الحٌوٌة، ومتابعة حالتهم ال

 الخطرو
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 مشكلة البحث:

 إسنتخدامٌواجهون طنعوبة فنً ف نهم  مع تقدم العمر، وضع  الوظائ  الحٌوٌة لجنسان وقدرتو البدنٌة والذهنٌة بشكل عام

 والتفاعل معها ولذلس7 التكنولوجٌا المتقدمة

  وتراعً فً تسهٌل ممارسو حٌاتهم، وأنشطتهم الٌومٌة خاطو تساعدهم وتطبٌقات ٌحتاج كبار السن إلى أجهزة ،

 إحتٌاجاتهم وقدراتهم الجسدٌة والذهنٌةو

  أجهزة الرعاٌة  كما أن كبار السنقدرات وإحتٌاجات  التجارٌة ال تتناسب معالعدٌد من األجهزة القابلة لجرتداء

 دم قدرتهم على اإلعتناء بؤنفسهموذات مظهر آلى وطبى مما ٌسبب لهم اإلحراج والشعور بالعجز، وع الطحٌة

 حث:الب هدف

 اإلستفادة من التطور التكنولوجً الهائل، والتكنولوجٌا القابلة لجرتداء فً خدمة كبار السن واإلعتناء بهمو 

  األجهزة القابلة لجرتداء بمظهر جمالً فً هٌئة حلى أو مكمالت أو إكسسوارات بع  العمل على تطمٌم وإظهار

 عن من ٌرتدٌها، وعدم إظهار  بمظهر المرٌ  الذى ٌحتاج للرعاٌةولرفع الحرج 

 أهمية البحث:

 التعر  على التكنولوجٌا القابلة لجرتداء وأهمٌتها وإستخداماتهاو 

 وتعزٌز دور التكنولوجٌا القابلة لجرتداء فً إستخدامات الحٌاة الٌومٌة لكبار السنو ومساعدتهم فً اإلعتماد على أنفسهم 

 لبحث:محاور ا

 مفهوم التكنولوجٌا القابلة لجرتداءو 

 التعر  على فئات كبار السن وإحتٌاجاتهم الٌومٌة كفئات خاطةو 

 دور التكنولوجٌا القابلة لجرتداء فً تلبٌة إحتٌاجات كبار السن ورعاٌتهم الطحٌةو 

 Wearable Technologyء: فهوم التكنولوجيا القابلة لإلرتدام

لتحرس على درب الحضارة تطورت التكنولوجٌا تدرٌجٌا ، ولكن فً اآلوننو األخٌنرة، حند،ت بعن  منذ بدأت البشرٌة فً ا“

 GPS، وأنظمننة التتبننع Electronic Chipsالتغٌٌننرات ال،ورٌننة م،ننل إختننراا الحاسننبات، والرقننائ  اإللكترونٌنننة 

Systems وأنظمة ،Wi-Fiدم فً مجال الننانو تكنولنوجى ، واإلنترنت، والمجسات أو ما ٌسمى بؤجهزة اإلستشعار، والتق

الذى أدى إلى تحول العالم بؤسر  بمعدل لنم ٌسنب  لنو م،ٌنلو وت عند التقنٌنات القابلنة لجرتنداء واحندة منن أهنم المجناالت التنً 

 (Tao 2005)” نتجت عن هذ  التطورات التكنولوجٌة المستمرةو

بالتكنولوجٌات القابلة لجرتنداء، ومنع ذلنس هنناس بعن  المطنطلحات ذات الطنلة والتنً لهنا ال ٌوجد تعرٌ  واضح ٌتعل  

معان قرٌبة جدا   أو حتى مرادفات من التكنولوجٌنات القابلنة لجرتنداءو هنذ  المطنطلحات هنً )األجهنزة القابلنة لجرتنداء.، 

لى الرغم من أن هذ  المطنطلحات مختلفنةو ف نننا ٌمكنن و)الحاسبات القابلة لجرتداء.، و)اإللكترونٌات القابلة لجرتداء.و وع

حٌنا تشنٌر جمٌعهنا إلنى التكنولوجٌنات اإللكترونٌنة، أو “أن نستمد منن تعرٌفناتهم نفنل المعننى وٌمكنن إسنتخدامهم بالتبنادل 

 ”أجهننزة الحاسننب اآللننى التننً تننم دمجهننا مننع المالبننل واإلكسسننوارات وٌمكننن إرتنندائها علننى الجسنند بطرٌقننة مرٌحننوو

(Jhajharia, S K Pal and Verma 2014) 
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ولكنن الفكنرة األساسنٌة هننً أنهنا تتضنمن جنزءا  قننابال  لجرتنداء )سناعة، سنوار، نظننارات، وغٌرهنا. ونظٌرتهنا اإللكترونٌننة 

داء )أجهزة اللٌاقة البدنٌة )جهاز إستشعار، مقٌال تسارا،ووو. وإستخدام البٌانات التً تم جمعها بواسطة الجهاز لتحسٌن األ

 القابلة لجرتداء. أو لتتبع المعلومات الطحٌة الحٌوٌة )األجهزة الطبٌة القابلة لجرتداء.و

هى مططلح عام ٌشٌر إلى اإلجهنزة التنً ٌنتم إرتندائها علنى الجسند أو  Wearable Devicesاألجهزة القابلة لجرتداء 

األحذٌة، واإلكسسوارات والحلى المزودة بوحدات إدخنال، أو إخنراج، ل تشمل بحولو والذي ال ٌقتطر فقط على المالبل، 

أو كلٌهماو باإلضافة إلى ذلس ف ن المططلح ٌستبعد األجهزة المزروعة، واألطنرا  الطنناعٌة، واألجهنزة النقالنة التنً ٌنتم 

 حملها بالٌدو

رتدٌنو المسنتخدم، منع تقنٌنات إلكترونٌنة وحوسنبٌة بؤننو إكسسنوار أو ملحن  ٌ“ وٌمكن تعرٌ  الجهاز الذكى القابل لجرتداء 

 مدمجة، والتً تقوم ب لتقاط أو تقدٌم بع  أشكال البٌاناتو وتتراوح البٌانات الناتجة منن النشناط البندنً، والحركنة، ومعندل

مها فٌمنا ضربات القلب، والتعر  لألشعة فو  البنفسجٌة، والحراراة، إلى بٌانات الطوت، والفٌندٌو  والتنً ٌمكنن إسنتخدا

منا تكننون  بعند للتحلٌنل والمرجعٌنةو وعلننى النرغم منن أن الهٌئنة التننً ٌتخنذها الجهناز ٌمكنن أن تتنننوا إال أن وظائفهنا غالبنا  

 (Puri 2017, 4) ”متشابهةو

. إلى األنظمة الكهربائٌة أو المٌكانٌكٌنة التنً Wearable deviceٌشٌر مططلح )الجهاز القابل لجرتداء “كما ٌمكن أن 

ٌتم إرتدائها على جسم اإلنسان عن طرٌ  دمجها فً أجزاء من المالبل، أو كجنزء إضنافى ٌنتم ت،بٌتنو بواسنطة أشنرطة أو 

ٌ،نة سٌورو وٌمكن لهذة األجهزة أداء وظائ  م،ل اإلستشعار، أو االتطاالت، أو المالحنو، أو إتخناذ القنرارو وهنناس فئنة حد

من األجهزة القابلة لجرتداء تحتوى على أجهزة تم تطمٌمها لممارسة اإلدراس الحسى المتخطب بالبٌئة المحٌطة بها م،نل 

إنتاج الواقع المعززو وبشكل عام  ف ن النظام القابل لجرتداء هو جهاز ذو بنٌة بسٌطة والتً بفضلها ٌمكنن إرتنداء األجهنزة 

 (Canina and Ferraro 2008)” بل المعتادةوواألدوات اإللكترونٌة مع المال

تطبٌ  ٌدعم جهاز حوسبة والنذى ٌقبنل وٌعنال  “وهناس واحد من أك،ر التعرٌفات شموال  عن التكنولوجٌا القابلة لجرتداء هو 

رتداء  أو إتطالو بالجسمو وٌمكن للجهناز المدخالتو وعادة ما ٌكون هذا الجهاز مكمل أو إكسسوار للمالبل وغالبا  ما ٌتم إ

أن ٌعمل بشكل مستقل أو ٌرتبط بهات  ذكى مما ٌسمح ببع  التفاعل الهاد  مع المستخدمو وٌمكن للمنت  القابنل لجرتنداء 

.، أو حول الجسد )م،ل ساعة الٌند أو عطنابة النرأل. أو داخنل Smart patchأن ٌكون على الجسد )م،ل الرقعة الذكٌة 

)م،نل مستشننعر تحدٌند الهوٌننة المنزروا تحنت الجلنند أو جهناز إستشننعار متطنل بالقلنب لقٌننال ومراقبنة إضننطرابات الجسند 

 (ÇİÇEK 2015, 2)و” (1شكل رقم )  القلب.

 
 فى المجال الطبي. Smart Patchإستخدام الرقعة الذكية  1 شكل
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إلنى أجهنزة طنالحو  UIوبشكل أوضح ف ن جهناز الحاسنب قند تقلنب لٌطنبح أطنغر حجمنا ، وتحولنت واجهنات المسنتخدم 

وٌمكننن تطنننٌ  هننذ  األجهننزة إلننى مجمننوعتٌن، تتكننون األولننى مننن أجهننزة حاسننب طننغٌرة الحجننم “لجسننتخدام المتنقننلو 

الحة لجرتنداء فقنط خنالل القٌنام بوظٌفنة مخططة لتطبٌقنات محنددة م،نل أجهنزة مراقبنة معندل ضنربات القلنب أي أنهنا طن

محدد ، وتتكون المجموعة ال،انٌة من أنظمة أكبر حجما  قلنٌال  مخططنة للمسناعدة الشخطنٌة فنً المواقن  المختلفنة للحٌناة 

الٌومٌةو وٌتم إرتداء هذ  الحاسنبات الشخطنٌة المتكاملنة الوظٌفنة فنً األحزمنة، أو الحقائنب، أو المالبنل، واإلكسسنوارات 

كننون مجهننزة بمكونننات ولننوازم الحاسننب التقلٌدٌننة، م،ننل أجهننزة التحدٌنند )اإلشننارة. وإدخننال البٌانننات، وشاشننات لعننر  وت

، ممنا ٌإكند علنى Underwearabelsالنتائ و كما أن هذ  الحاسبات القابلة لجرتداء تعر  أٌضا  ب سم الحاسبات الخفٌنة 

 (Hännikäinen 2006, 7)” تكاملها مع المساحو الشخطٌة للمستخدمو

وٌمكن وط  الحوسبة األلٌة القابلة لجرتنداء بؤنهنا تسنعى وارء الحطنول علنى واجهنة م،الٌنة منن خنالل مسناعد ذكنى ٌنتم 

إرتداء  بطفة مستمرة والذى من شؤنو تعزٌز ذاكرة، وذكناء، وإبنداا، ومهنارات اإلتطنال، والحنوال الجسندٌة، والقندرات 

دنٌنة الخاطننة بمننن ٌرتدٌننوو وفننى أغلننب األحٌننان تننإدي الحواسننب اآللٌننو القابلننة لجرتننداء مهننام خلفٌننة م،ننل تننوفٌر رسننائل الب

 التذكٌر، والحطول على المعلومات أو الخبرات، وإسترجاا المعلومات فً األوقات الحرجة لدعم المستخدمو

 :ةتاريخ التكنولوجيا القابلة لإلرتداء في مجال الصح

 Rogerٌمكننن تتبننع بننداٌات التكنولوجٌننا القابلننة لجرتننداء إلننى القننرن ال،الننا عشننر حٌننا ٌنسننب إلننى الراهننب اإلنجلٌننزي 

Baconالتطنحٌحٌة فنً كتابنو  ، ب عتبار  مخترا النظارات وإسنتخدام العدسناتOpus Majus  مو 6633عنام(The 

invention of spectacles 2018)  ًبعنند عنندة مئننات مننن السنننٌن، قننام عننالم الرٌاضننٌات الفرنسننJean 

Leurechon  فً القرن السابع عشر بتو،ٌ  أول مساعدات السمع، التً عرفت باسنمear trumpets  أي أبنوا  األذن

ن م، تم تقدٌم أول عدسة زجاجٌة الطقة، والتً تناسب العٌن بالكاملو وبحلول منتط  القنر6554وخالل عام   مو6361

م أول 6631حٌا شهد عنام  العشرٌن، أنتجت التكنولوجٌا المتقدمة عدد ضخم من أجهزة الرعاٌة الطحٌة القابلة لجرتداءو

م تم تقدٌم العدسات الالطقة المرنة، تلتهنا 6646إستخدام ناجح لزراعة جهاز تنظٌم ضربات القلب طوٌل األمدو وفى عام 

وذلنس بفضنل  (2)شككل رقكم فنل الوقنت تقرٌبنا قندمت مضنخات األنسنولٌن، مو وفنى ن6654مساعدات السمع الرقمٌة عام 

تنم إطنال  نظنارات  6166وفنى عنام  (Casselman, Onopa and Khansa 2017) وDean Kamenبحنا 

، فنً جمٌنع المجناالت للجمهور وطاحبو زٌادة مفاجئنو فنً تطبٌقنات األجهنزة القابلنة لجرتنداء Google Glass جوجل 

الك،ٌر فً  ، وغٌرهاFitBit ،Mi Band، و iWatch وحتى اآلن هناس العدٌد من مختل  األجهزة القابلة لجرتداء، م،ل 

 ومجاالت اللٌاقة البدنٌة والرعاٌة الطحٌة

 
 بالجسم حقن األنسولينأول جهاز ل 2شكل 

 والشكل المتطور لمضخة األنسولين مزودة بشاشة رقمية اآلن  
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، وهى شركة أبحاا مستقلة، وجند أن منا ٌقنرب منن واحند منن كنل خمسنة بنالغٌن فنً الوالٌنات Ipsosوفى دراسة قدمتها 

 Mobile Tech Giants' Ecosystems) م،6161المتحندة، قند خطنط لشنراء جهناز قابنل لجرتنداء خنالل عنام 

Expand with Wearable Devices 2014)  وعلنى الطنعٌد العنالمى  منن المتوقنع أن تنمنو سنو  التكنولوجٌنا

 مو6163دوالر فننً عننام  ملٌننار 01مننن  ، إرتفاعننا  6163ملٌننار دوالر بحلننول عننام  621أك،ننر مننن القابلننة لجرتننداء إلننى 

(Sector shake-up as the hype shifts in the $30bn wearables market 2016) 

 
 مخطط يوضح تصاعد حجم مبيعات التكنولوجيا القابلة لإلرتداء 3شكل  

 (Sector shake-up as the hype shifts in the $30bn wearables market 2016) 

 القابلة لإلرتداء في مجال الرعاية الصحية.دور التكنولوجيا 

القابلة لجرتداء مساعدة األفراد على متطلبات المعٌشة فً حٌاتهم الٌومٌة أو أمناكن عملهنم منن  تكنولوجٌاب مكان تطبٌقات ال

النطنا  علنى  خالل تقدٌم الدعم، أو الوسائل للتعامل مع مجموعة من المهام المختلفةو حٌا أن إستخداماتها لها تنؤ،ٌر واسنع

مجنناالت الرعاٌننة الطبٌننة، واللٌاقننة البدنٌننة، والتقنندم فننً العمننر )الشننٌخوخة.و لننذلس فنن ن الهنند  األساسننى للتكنولجٌننا القابلننة 

لجرتداء فً جمٌنع تلنس المجناالت هنو إدمناج األداء النوظٌفى الخناب باإللكترونٌنات المحمولنة والحواسنب اآللٌنة فنً حٌناة 

 األفراد الٌومٌة بكفاءةو

تكتسنب التكنولوجٌنا القابلنة الرعاٌنة الطنحٌة  وتزاٌند اإلهتمنام بمجنال منع تطنور تكنولوجٌنا المعلومنات فى الوقنت الحنالًو

، وٌرجع هذا لعندد منن األسنباب منهنا لجرتداء فً الرعاٌة الطحٌة المزٌد والمزٌد من االهتمام فً السنوات العشر األخٌرة

لألمرا  المرتبطة ب سلوب الحٌاةو حٌا أن أنظمة القٌنال الفسنٌولوجى الحالٌنة تكنون إرتفاا سن السكان، والعدد المتزاٌد 

م،بتة فً أجهزة ترتدى حول المعطم أو تكون عبنارة عنن أنظمنة م،بتنة فنً المالبنلو فالعدٌند منن الحلنول التنً تقندم علنى 

، وباإلضنافة لتجمٌنع البٌاننات، ةوالحٌوٌن شكل قمطان، أو سترات، أو إكسسوارات لقٌال عدد من المإشرات الفسنٌولوجٌة

لجرتنداء للحطنول علنى معلومنات لحظٌنة لتحقٌن  المتابعنة المسنتمرة خنالل الحٌناة الٌومٌنة، قابلنة ٌمكن إستخدام األنظمنة ال

شننمل تطبٌقننات وت (Hännikäinen 2006, 13)وبننذلس تحسننٌن الرعاٌننة الطننحٌة التننً ال تحتنناج للمإسسننات الطبٌننةو 

تكنولوجٌا الرعاٌنة الطنحٌة أنظمنة األغنرا  التؤهٌلٌنة لتجمٌنع البٌاننات بشنكل آلنً لنقلهنا لألطبناء المشنرفٌن علنى العملٌنة 

 التؤهٌلٌة، باإلضافة الى تقدٌم المعلومات الراجعة للحاالت التؤهٌلٌة نفسهاو



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

577 

العالمٌنة ألجهنزة الرعاٌنة الطنحٌة القابلنة  لسنو ألبحاا السنو ، منن المتوقنع أن ٌطنل ا P&Sوفقا للتقرٌر الطادر عن  

 ,Li) و6161-6162% خالل السنوات 3و13م بمعدل نمو قدر  6161ملٌون دوالر بحلول عام  0و6301لجرتداء إلى 

et al. 2016) ئب التقنٌنة، كمنا وتمتاز أجهنزة الرعاٌنة الطنحٌة القابلنة لجرتنداء بندم  الخطنائب الطنحٌة منع الخطنا

علنى سنبٌل الم،نال  منن  (Chan, et al. 2012) وتتمٌز بتتبع المعلومات الطحٌة للمستخدمٌن ونقلها فً الوقت الحقٌقنى

ساعة ٌمكن للمستخدمٌن مراقبة أوضاعهم الطحٌة م،ل الننوم،  61خالل إرتداء جهاز على هٌئة قالدة أو سوار على مدار 

والسعرات الحرارٌة المحروقة، ومعدل ضربات القلب، والمسافات المقطوعة فنً الوقنت الحقٌقنىو ومنن خنالل تحلٌنل هنذ  

ولدراسنة دور التكنولوجٌننا  إدارة حنالتهم الجسندٌة بشننكل طنحٌح لتحسنٌن مسننتواهم الطنحىوالبٌاننات، ٌمكنن للمسننتخدمٌن 

القابلة لجرتداء فً رعاٌة كبار السن ٌجب التعر  على فئات كبار السنن وإحتٌاجناتهم الٌومٌنة وقندراتهم علنى التفاعنل منع 

 والتكنولوجٌا الحدٌ،ة

 التعرف على فئات كبار السن وإحتياجاتهم اليومية.

حتننى عننام  6161عننام  ذاحب التحسننن الكبٌننر فننً الرعاٌننة الطننحٌة فننً العننالم إزدٌنناد عنندد المسنننٌن فننً المجتمننعو فمنننطنن

 % سننوٌا و1و66% إلنى 2و64عاما فؤك،ر من  32، إرتفعت النسبة المئوٌة للسكان األوروبٌن الذٌن تبلغ أعمارهم 6164

(Proportion of population aged 65 and over 2018)  كمننا أعلننن الجهنناز المركننزى للتعبئننة العامننة

 62و0ملٌنون مسنن مننهم ) 1و3بلنغ  -6164وفقنا لتقندٌرات السنكان حتنى ٌولٌنو –واإلحطاء، أن عدد المسنٌن فى مطنر 

لمتوقـنـع إنناا.، ومـنـن ا  ٪6و4٪ ذكنور، 4و3% منن إجمنالى السنكان )6و3بنسنبة   ملٌنون إنناا. 66و0ملٌون ذكور، و 

منن  6101% منن سنكان العنالم عنام 61حٌنا ٌتوقنع الخبنراء أن ٌكنون . 6106% عنام  2و66إرتفاا هــذ  النسبة إلنى 

 عامو  32المسنٌن فو  

 VIENNA International) ووفقا  لألمم المتحدة، ف نو ٌشار لكبار السن بؤنهم أولئنس النذٌن بلغنوا سنن السنتٌن ومنافو 

Plan of Action on Aging 1983)  ومع ذلس ف ن بع  البلدان المتقدمة تقوم بتعرٌ  المسنٌن بؤولئس النذٌن تبلنغ ،

سنة ومافو ، وٌرجع ذلس إلى إرتفاا مستوى اإلقتطاد والتعلٌم والطحة والخدمات الطحٌة المقدمنة مقارننة  32أعمارهم 

 بالبلدان النامٌةو 

ما ٌسمى بالشٌخوخة هنو تحنول بٌولنوجى غٌنر قابنل لالرتنداد ٌحندا فنً تندرج مسنتمرو وهنو مرحلنة والتقدم فى السن أو “

لٌنو فنً الفتنرات السنابقة منن العمر التً تبدأ فٌها الوظائ  الجسدٌة والعقلٌة فً التدهور بطورة أك،ر وضوحا  مما كانت ع

 42 -31قسم المسنٌن إلى مجموعتٌن7 األولى من سن وتبدأ هذ  المرحلة عادة فى سن الستٌن ولكنو من الشائع أن ٌالعمرو 

)مطنطفى  ”.سننو فنؤك،ر و ٌطلن  علٌنو المسنن الكبٌنر 42سنو و ٌطل  علً الفرد فٌها المسن النشطو أما المجموعنة ال،انٌنة 

6114. 

 متوقنع حٌاتٌة كمرحلة تجاوزها أو تفادٌها وال ٌمكن المحدد العمري وقتها فً تظهر عادٌة طبٌعٌة ظاهرةهً  والشٌخوخة

 فنً ٌتقندم بؤننو تمامنا ٌندرس الحٌناة فنً وفلسنفتو شخطنٌتو كاننت مسن مهمنا فرد كل وأن تؤخٌرها، أٌضا ٌمكن وال ها،حدو

 ).والنفسٌة الجسدٌة وإمكاناتو قدراتو بتناق وٌشهد العمر

 الخصائص المرتبطة بالشيخوخة:

 اإلتنزان علنى المحافظنة علنى قندرتها وفنً الوظٌفٌنة القندرة فنً النخفنا  األعضاء من الك،ٌر تخضع الشٌخوخة تقدم مع

 .6114)مططفى  ومن الطفات المرتبطة بالتقدم فى السن7 البدنً
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 دٌسٌبل عند مطادر  01وفى سن الخامسة والستٌن هناس نقب بمقدار  .النقب المتزاٌد فى القدرة على السمع

  .هٌرتز 0111ألطوات ذات التردد ا

  ٌتقلطت القدرة على تركٌز العٌن على األشٌاء من حولها وهو ما ٌسمى بقدرة العٌن على التكaccommodation 

  .وٌرجع هذا إلى فقدان العدسات مرونتها 

  ا بعد الستٌن % من المحتوى العضلً كل عشر سنوات مع زٌادة أكبر م2-0ٌبدأ الشخب بعد سن ال،ال،ٌن فً فقد من

% كل عشر سنوات بعد السبعٌن وأك،ر الضع  ٌكون فً عضالت الجذا والساقٌن وهً 01ٌمكن أن تطل إلً 

 .العضالت الهامة لكل أنشطتنا الحركٌة

  نقب المرونة حٌا تزداد الروابط البٌنٌة فً الكوالجٌن بشكل مك،  وهو البروتٌن الموجود فً األنسجة وٌسمح

  قابلٌة النسٌ  للتمدد واالستطالة وهناس أٌضا نقب فى بروتٌن االلستٌن ما ٌإدى إلً ضع  خاطٌة باستطالتها مما ٌعٌ

رجوا األنسجة لوضعها الطبٌعً بعد الشد كما إن قلة حركة المسن ٌزٌد من نقب المرونة كل هذ  العوامل تإ،ر على 

ضا إلى تهدٌد توازنوو ومع تقدم السن ٌقل حركة المسن و تعوقها خاطة فً منطقة الرقبة والجذا والحو  وٌإدى أٌ

 . سمس غضارٌ  المفاطل و تتآكل وتطبح حركتها مإلمة

وقد تطور تعرٌ  الشٌخوخة الناجحة أو الطحٌة من مجرد )إضافة الحٌاة إلى السنوات. إلى منزٌ  منن تجننب األمنرا ، 

فمنع زٌننادة متوسنط العمننر والحٌنناة  (Anton and Pahor 2015)وأداء جسندى وعقلننى عنالى والتفاعننل منع الحٌنناةو 

وت عنند  اجننات كبننار السننن للعننٌل بشننكل مسننتقل،المتوقننع، هننناس حاجننة للتعامننل مننع متطلبننات الرعاٌننة المعقنندة لتلبٌننة إحتٌ

لوجٌنات القابلنة التكنو حٌنا أن التكنولوجٌا هً واحدة من أهم الطر  التنً ٌمكنن أن تندعم كبنار السنن فنً حٌناتهم الٌومٌنة،

 و، كما أنها قادرة على تعزٌز وتوفٌر الراحنة والحماٌنة لهنم داخنل المننزللجرتداء ذات منفعة خاطة لتلبٌو هذ  اإلحتٌاجات

(Peetoom, et al. 2015) 

 دور التكنولوجيا القابلة لإلرتداء في تلبية إحتياجات كبار السن ورعايتهم الصحية.

حٌنا تعتبنر  ٌرٌد معظم المسنٌن اإلستمرار بالعٌل واإلقامنة فنً مننازلهم أو بمسناعدة خدمنة رعاٌنة المسننٌن فنً المننازل،

ننبه  وم رضننى بنٌن كبننار السنن،  وهننذا ٌضننع متطلبنات كبٌننرة علنى أنظمننة الرعاٌننة الشنٌخوخة فننً المكنان أمننرا  مرغوبنا  وم 

سن ٌنتم تحقٌن  الشنٌخوخة الناجحنة منن خنالل التقندم فنً العمنر فنً مننزل حٌا ت ظهر األبحاا أنو بالنسبة لكبار ال الطحٌة

وأن ٌنتم ذلنس منع الحفناظ علنى مسنتوٌات اإلسنتقالل، ، aging- in- place (Wiles, et al. 2012)وبٌئنة الشنخب 

مسكن أو مكان لجقامة، بل هو رمنز حٌنوي  والتواطل اإلجتماعى، والكرامةو والمنزل فً هذا السٌا ، هو أك،ر من مجرد

 32ومنع ذلنس بمجنرد أن ٌتعندى الشنخب عمنر الٌ مكن المرء من الحطول على تجارب مختلفة قد تتغٌر بمنرور النزمن، 

ما ٌحتناجون لندور رعاٌنة بندال  منن  عاما، ف ن إحتمالٌة أن ٌعٌل األفراد بمفردهم فً منازلهم الخاطة تكون ضعٌفة وغالبا  

 المسنن إلى التحدٌات المرتبطة بالتقدم فً العمر منن زٌنادة خطنر السنقوط، أو عندم قندرة الشنخب ذلسو وٌعزى ذلس جزئٌا  

وعلننى الننرغم مننن هننذ   (Crossen-Sills, Toomey and Doherty 2009) علننى اإلعتننناء بنفسننو أو بمنزلننوو

التحدٌات، ف ن غالبٌة كبار السن الٌزالون ٌرغبون بالعٌل فً مننازلهم الحالٌنة، وأظهنرت نتنائ  إسنتطالا أجرتنو الرابطنة 

% مننن المشنناركٌن 55عامننا . أن أك،ننر مننن  32مشنناركا فننو  سننن  001م )6161عننام  AARPاألمرٌكٌننة للمتقاعنندٌن 

 (Keenan 2010) ةوٌفضلون البقاء فً أماكن إقامتهم الحالٌة ألطول فترة ممكن
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وعلى المستوى العالمى، تتف  المنظمات العالمٌة م،ل منظمة الطحة العالمٌة ومنظمة التعاون اإلقتطادى والتنمٌة، المإلفة 

وسنلٌمة  من دول م،ل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وكنندا، وأسنترالٌا، والندنمارس علنى أننو منن أجنل دعنم شنٌخوخة طنحٌة

 ٌنبغً على كبار السن أن ٌكونوا قادرٌن على العٌل فً مساكنهم الخاطة ألطول فترة ممكنةو

 (Kalache and Gatti 2003)   

منازلهم ف لى جانب الفوائد الطحٌة والعقلٌة المضافة، ٌمكن أن تكون الشٌخوخة فً المكان أو تمكٌن المسنٌن من البقاء فً 

أك،نر فاعلٌنة منن حٌننا التكلفنة مقارننة بنندور الرعاٌنةو حٌنا تشنٌر البٌانننات البح،ٌنة المنؤخوذة مننن دراسنة إلبحناا اإلسننكان 

% منن تكلفنة 12أجرٌت فً المملكة المتحدة إلى أن تكلفة تمكٌن المسنٌن من البقاء فً منازلهم  ٌمكن أن تكون أقنل بنسنبة 

تكون التكنولوجٌا القابلة لجرتداء جزءا من حل لمشكلة زٌادة العبء على نظام الرعاٌة وٌمكن أن  والعٌل فً دور الرعاٌة

 (Tang and Venables 2000) الطحٌة وإرتفاا تكالٌفها بسبب تقدم المجتمع فً السنو

 اإلبتكنارات األخنرى فنً الخندمات أو اننبج إلنى الالزمنة، الطبٌنة واألجهنزة المسناعدة الطنحٌة التكنولوجٌنات إتاحنة ت عند

 فنً منن البقناء المسننٌن وتمكنٌن الشٌخوخة مرحلة فً بالطحة للتمتع مهمة داتدمح المعار ، أو المعلومات تكنولوجٌات

 األداء تندعم واألجهزة التنً والخدمات المعار  على الحطول إمكانٌة ذلس وٌعنً ٌفضلونهاو التً األماكن فً أو منازلهم

 النظافنة والشنراب وممارسنة الطعنام وتنناول والتنذكر والتحنرس والنتكلم والسنمع النظنر م،نل وتمكننو، الٌومٌة للحٌاة الالزم

 وعطنً السنمعٌة النظنارات والمعٌننات م،نل األساسنٌة األجهنزة ذلس النفلو وٌشمل وحماٌة السالمة وإجراءات الشخطٌة

 منن وتحند المسننٌن تطنٌب الرئٌسنٌة التنً بناألمرا  المتعلقنة الطبٌنة األجهنزة إتاحنة بمكنان األهمٌنة منن أننو المشًو كما

، 6162)العالمٌنة  والحنوال. أعضناء تطٌب التً واألمرا  والتنفسٌة، الوعائٌة القلبٌة )األمرا  م،ل األساسٌة قدراتهم

61. 

ذات منفعة خاطة لتلبٌنة هنذ  اإلحتٌاجنات، فمنع أنظمنة  فهى لجرتداءالتكنولوجٌات القابلة  وهذا على األرجح أكبر إمكانات

المراقبة واإلنذار الفعالة، ٌمكن تخفٌ  األ،ار السلبٌة الناتجة مع األحداا غٌر المتوقعة إلنى حند منا م،نل التوعنس المفناج ، 

لقابلننة لجرتننداء، وأجهننزة ومننا إلننى ذلننسو وفننى اآلونننة األخٌننرة، أدت التطننورات فننً التقنٌننات ا (4شكككل رقككم ) والسننقوط،

كمنا أن منن شنؤن تتبنع طنحو كبنار السنن النذٌن منازالوا  اإلستشعار إلى تحسٌن أنظمنة هنذ  الخندمات لمسناعدة كبنار السننو

ٌعٌشنون بمفننردهم أو مننع شنخب أخننر مننن خنالل التكنولوجٌننا الطبٌننة القابلنة لجرتننداء أن ٌحسننن وقنت اإلسننتجابة فننً حالننة 

الذكٌة القابلة لجرتداء م،ل أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب، وأجهزة تتبع النشاط البندنى حٌا شهدت األجهزة  الطوارئ

حٌنا أن إسنتخدام للخندمات الطنحٌة المبتكنرة  فً العقد األخٌرو كما توفر األجهزة القابلة لجرتنداء أٌضنا فرطنا   هائال   نموا  

لتحسنٌن الرعاٌنة  أكبنر حنافز ٌ عندالمستشنفٌات ال ٌقٌمنون فنً التكنولوجٌا القابلنة لجرتنداء لمراقبنة طنحة كبنار السنن النذٌن 

 الطحٌة بشكل عامو

 
 تطوير حزام يمكن أن يستشعر الحركة ويتضخم ليشكل وسادة هوائية ليمنع 4شكل  

 (Liszewski 2014)وقوع اإلصابات والكسور الناجمة عن السقوط  
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التكنولوجٌا القابلة لجرتداء إمكانٌنة تخفنٌ  تكنالٌ  الرعاٌنة الطنحٌة وتحسنٌن كفاءتهنا جنذبت تكنولوجٌنا فمنذ أن أظهرت 

 هتمام من كل من الطناعٌٌن واألكادمٌٌنوالرعاٌة الطحٌة القابلة لجرتداء المزٌد والمزٌد من اإل

وتشمل التكنولوجٌا القابلنة لجرتنداء علنى مجموعنة واسنعة منن األجهنزة بندأ منن النمناذج األولٌنة للبحنوا وحتنى المنتجنات 

التجارٌة والتً ٌتم إرتداإها فً أي مكان على الجسد سنواء كنان فنو  المالبنل وحتنى التنً توضنع مباشنرة علنى الجلند أو 

مننذ بداٌنة القنرن بسنبب  ملحوظنا   ة أو سنرٌرٌة زخمنا  ٌنتنداء كمسناعدات بح،ستخدام األجهنزة القابلنة لجرإتحتوو وقد إكتسب 

وعلنى النرغم منن حدا،نة قندرة األجهنزة سهولة اإلرتداء، والتً ساعد علٌها التقدم الكبٌر فً تطغٌر المكونات اإللكترونٌةو 

حٌناة والمسناعدة فنً إعنادة التؤهٌنل القابلة لجرتداء على جمع البٌانات، ف ن مساهمتها فً رطد ومراقبة الطحة إلستقالل ال

كما ٌنظر إلٌهنا علنى أنهنا  ،وبٌئتو فهى وسٌلة للحفاظ على جودة الحٌاة بشكل آمن ومرٌح فً منزل المرء الخاب واضحةو

 حل قابل للتطبٌ  للمساعدة فً الرعاٌة المعٌشٌة لكبار السنو

 السن إلى ،الا فئات7وٌمكن تطنٌ  التكنولوجٌا القابلة لجرتداء فً مجال رعاٌة كبار 

 (Wang, Yang and Dong 2017, 1) 

 تحدٌد المواقع وخاطة فً األماكن المغلقةو -

 التعر  على النشاطو -

 مراقبة اإلشارات الحٌوٌة فً الوقت الحقٌقىو -

بحٌنا ٌمكنن  ة والخارجٌنة علنى حند سنواءٌشمل تحدٌد المواقع تعٌٌن موضع كبار السن بدقة، بما فنً ذلنس المواقنع الداخلٌن

وٌم،ل تحدٌد المواقع الخارجً خارج المبانً، بٌنما ٌم،ل تحدٌد المواقع النداخلى األمناكن  الع،ور علٌهم فً الوقت المناسبو

ة وهنناس العدٌند منن أنظمنة المالحن (Alarifi, et al. 2016) المغلقنة )م،نل  المننازل، والمستشنفٌات، ومراكنز التسنو .و

، ونظنام األقمنار GPSالجٌدة والمستخدمة على نطا  واسع لتحدٌد المواقع الخارجٌة، م،ل النظام العنالمى لتحدٌند المواقنع 

و كل هذ  األنظمنة BDS، ونظام GALILEO، ونظام جالٌلٌو لتحدٌد المواقع GLONASS الطناعٌة للمالحة العالمى 

ئمة على األقمار الطناعٌة تعتمد فٌها أجهنزة اإلستشنعار األرضنٌة علنى اإلشنارات الطنادرة منن أربنع عبارة عن أنظمة قا

ومنع ذلنس الٌمكنن  (Dardari, Closas and Djurić 2015) أقمار طناعٌة علنى األقنل لتقندٌر إحندا،ٌات المسنتخدمو

بسبب ضع  إشارات األقمار الطناعٌة داخل المبانًو ومنن ،نم، ٌمكنن لتقنٌنات  إستخدامها لتحدٌد مواقع داخلٌة دقٌقة وذلس

 تحدٌد المواقع القائمة على األقمار الطناعٌة أن ت لبى متطلبات رعاٌة المسنٌن فً األماكن الخارجٌة المفتوحة فقطو

فً األماكن المغلقة بشكل مسنتمر فنً وبالنسبة لسٌنارٌوهات رعاٌة كبار السن، ٌجب أن تعمل تقنٌات تحدٌد المواقع الدقٌقة 

، م،نننل بلوتنننوا وفنننى العقنننود األخٌنننرة، تنننم تطنننوٌر العدٌننند منننن أسنننالٌب تحدٌننند المواقنننع باألمننناكن الغلقنننة الوقنننت الفعلنننىو

Bluetooth ،WiFi/WLAN ،RFID ،UWB  منن حٌنا تطنمٌمها، وتغطٌتهنا،    ومع ذلس ف نها تختل  إختالفا كبٌنرا

إذا أخنذنا بعنٌن اإلعتبنار المتطلبنات الخاطنة و (Gu, Lo and Niemegeers 2009) ودقتهنا، وقنوة منداها، وأمنهنا

 لرعاٌة كبار السن،  ٌمكن على سبٌل الم،ال دم  نوعٌن أو أك،ر من التقنٌات الحالٌة لتحسٌن األداء إلى حد ماو

لوعكات المفاجئة كاإلغماء والسقوط ست،ٌر اإلننذارات فقنط بنل وال ٌساعد التعر  على النشاط فً ضمان أو التؤكد من أن ا

وبمننا أن معظننم كبننار السننن  سنتعمل أٌضننا كطرٌقننة فعالننة لتوجٌننو أنشننطة المسننتخدمٌن بحٌنا ٌتفننادون السننلوكٌات الخطٌننرةو

سنالها وإرٌعانون من مشاكل مرتبطة بالتقدم فً العمر، ولذلس ٌمكن رطد بع  المإشرات الحٌوٌة بشنكل منرٌح ومسنتمر 

، وبالتننالً ف نننو ٌمكننن تقنندٌم المسنناعدة بؤقننل وقننت عبننر التقنٌننات المتاحننةألحنند األقننارب أو قسننم الطننوارئ ألقننرب مستشننفى 

 ولجستجابة
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 المشاكل التي تواجه كبار السن مع التكنولوجيا القابلة لإلرتداء:

دة أو تعلمهنا، فمننذ إزدهنار التطنورات من المعرو  أن كبار السن ٌواجهون طعوبات فً التعامل من التكنولوجٌنات الجدٌن

وهننناس العدٌنند مننن ، أطننبح كبننار السننن ٌواجهننون مشنناكل فننً مواكبننة أحنندا اإلتجاهنناتو 66التكنولوجٌننة خننالل القننرن ال

دراسات الحالة التً تم إجراإها فً إستخدام المسنٌن لججهزة الرقمٌة عبر العالم، م،ل جنوب أفرٌقٌا، وأوروبنا، ومالٌزٌنا، 

، وهون  كون ، وأمرٌكا الشمالٌةو ومن خالل مقارنة هذ  الدراسات، وجد أن إنخفا  القندرات البدنٌنة واإلدراكٌنة وتاٌوان

 (Aw, et al. 2014)قد جلب كبار السن إلى نفل المشاكل بغ  النظر عن ،قافتهمو 

 (Foundation 2010) والتكنولوجٌا7ٌلى بع  الحواجز الرئٌسٌة بٌن كبار السن وفٌما  

ٌشعر معظم كبار السن ب رتباط التكنولوجٌا بجٌل الشباب وال عالقة لهم بها، كما ٌعتقدون أٌضا بؤنهم ال ٌستفٌدون من  و6

 التكنولوجٌاو

 
 (Czaja, et al. 2006) اإلستخدام العام للتكنولوجيا وفقا للفئة العمرية والنوع )الجنس( 5شكل  

 

 معظم منتجات التكنولوجٌا التجارٌة تستهد  جٌل الشباب، وبالتالً ال ٌهتم كبار السن بتلس المنتجاتو و6

، Pebbleو  Samsung Gearففً السنوات األخٌرة، تم إطال  العدٌد من المنتجات التجارٌة للساعات الذكٌنة، م،نل “

و حٌا ٌستهد  معظمهم جٌل الشباب من خالل Cookoo، و Martin Notifier الذكٌة، جهاز إخطار  Sonyو ساعة 

 (Hwangbo, et al. 2013)” بار السنوتوفٌر وظائ  ومهام أدائٌة مختلفة، والتً ال ت عد ذات أهمٌة لك

 

 (LAVRINC 2015) .تستهدف الشباب ساعة مرسيدس بنز الذكية Pebble 6شكل  

 

فئة منتط   الشباب
 العمر

 كبار السن

 ذكور

 إناا

ت 
جٌا

لو
نو

تك
 ال

دد
ع

مة
خد

ست
لم

ا
 



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

582 

 معقدةومعظم تطمٌمات المنتجات الرقمٌة طعبة اإلستخدام على كبار السنو م،ل تطمٌم زر طغٌر أو تطمٌم واجهة  و0

إن كبار السن دائمى القل  من إفساد أو كسر الجهاز الرقمى من خالل أخطائهم الطغٌرة، ذلس إلى جانب إعتقادهم بؤن  و1

 جمٌع األجهزة الرقمٌة باهظة ال،من، وعلى الرغم من تراجع السعر من عام ألخرو

عندما تؤتى مهام جدٌدة، لذلس ٌتم تطبٌ  لدى كبار السن ذاكرة قطٌرة األجل، حٌا من السهل أن ٌنسوا المهام الحالٌة  و2

التفاعل الضمنً لمساعدتهم فً التركٌز على مهمتهم الحالٌة دون عائ ، وتشجٌعهم على اإلستمرار فً إستخدام الجهاز 

 القابل لجرتداءو

 المتطلبات الخاصة بكبار السن فى التكنولوجيا القابلة لإلرتداء:

لندى كبنار ر السن، نحتاج إلى إٌجاد تفاعل مناسب بٌنهم وبٌن النظام أو الجهازو كما أن من أجل تقدٌم تكنولوجٌا جدٌدة لكبا

و حٌنا ٌنتم تعزٌنز وتحسنٌن البرمجٌنات السن مطالبهم الخاطة فً إستخدام التكنولوجٌا مقارنة مع المستخدمٌن منن الشنباب

منن تعقٌند اإلسنتخدام كمنا أن تلنس الوظنائ   الوظٌفٌة لألجهزة الرقمٌة فً كل نسخة جدٌدة ٌتم إطندارها، وهنذا أٌضنا ٌزٌند

فة لٌست مهمة بالنسبة لكبار السنن، وقند تكنون غٌنر ذات طنلو بهنمو ففنً عملٌنة تقندٌم تكنولوجٌنا جدٌندة لكبنار السنن المضا

 ٌجب أن تكون هذ  التكنولوجٌا7

ٌفة )األداء. وٌرجع ذلس فلدى كبار السن مطلب مختل  فً الوظ سهلة اإلدراس واإلستخدام قبل إعتبارها مفٌدة لهمو و6

بسبب التغٌر الجسدى واإلنخفا  اإلدراكى المرتبط بالتقدم فً العمر، لذلس من خالل الحد من الوظائ  وتقلٌلها إلى 

 سنٌنوممستوى معٌن، ٌمكن زٌادة سهولة اإلستخدام وتقلٌل تعقٌد األجهزة القابلة لجرتداء للمستخدمٌن ال

  تداء سهل اإلرتداء والخلع فً أي وقت وأى مكانوٌجب أن ٌكون الجهاز القابل لجر و6

أن ٌعمل الجهاز القابل لجرتداء كرفٌ  ٌومى لدعم نظام حٌاة طحى، وٌستطٌع إرسال إشارة إستغا،ة فً حالة  و0

 الطوارئ، كما ٌسمح لو بالتحكم فً األجهزة األخرى المتواجدة داخل بٌئة المنزل الذكىو

مة حٌ،ٌة أساسٌة، حٌا غٌاب العبء الجسدى أو اإلنزعاج بالنسبة لمن ٌرتدى تعد كال من الراحة الجسدٌة والسال و1

 الجهازو وتتؤ،ر الراحة بحجم ووزن الجهاز وكٌفٌة تؤ،ٌرة على حركة الجسمو

فمن الطعب التعامل ف ن حجم الزر، واألٌقونة، والقوائم مهم لكبار السن،   على الرإٌة بوضوح قدرتهم ضع نظرا ل و2

 ما ٌلمسون الزر األخر بجانب الزر المطلوبو الطغٌرة باإلطبع، فغالبا  مع األزرار 

إلى الحساسٌة تجا  مشاركة حٌا ٌمٌلوا إن كبار السن أك،ر تحفظا  من نظرائهم األطغر سنا  تجا  مسؤلة الخطوطٌة،  و3

المعلومات ذات الطلة بهم خاطة إذا كان إعطاء م،ل هذ  المعلومات سٌجلب لهم ضرر محتمل بالمعنى اإلجتماعىو 

(Kurkovsky, Rivera and Bhalodi 2008)  لذلس ٌجب أن ٌهتم المتخططٌن بالقضاٌا المجتمعٌة من أجل

 وجٌا أك،ر أمانا  للجمٌعوإبتكار تكنول

ٌجب تطمٌم الشكل الخارجً لألجهزة القابلة لجرتداء بشكل جذابو وٌرتكز المظهر الذاتً على كٌفٌة رإٌة اآلخرٌن  و4

لنا وٌمكن لذلس أن ٌإ،ر على طرٌقة شعورنا تجا  أنفسنا وبالتالً على ال،قة بالنفلو وقد وجد أن كبار السن ٌفضلوا إرتداء 

ة تنبٌو )إنذار. طغٌرة، وغٌر ظاهرة وإقترحوا أن تكون متخفٌة فً هٌئة ساعة أو خاتم حٌا أنهم ال مجسات أو أنظم

وتم تؤكٌد هذا المفهوم من خالل دراسة أجرٌت على مدى تقبل و “رإٌتهم مرتدٌن جهاز مراقبة للطحةٌرغبون فً أن ٌتم 

اٌتهم الطحٌة حٌا تم اإلشارة إلى شعور بع  كبار كبار السن إلستخدام شبكات اإلستشعار الالسلكٌة للمساعدة فً رع

والتى ٌفضلوا إرتدائها حول المعطم أو على  panic alarmالسن بالخجل من إرتداء أنظمة تنبٌهات أو إخطارات الهلع 

 (Steele, et al. 2009, 793)” الرقبة وذلس لتجنب الظهور )النظر إلٌو. كشخب مسن إتكالى ٌحتاج إلى الرعاٌةو
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 .على هيئة دالية لمساعدة كبار السن أمثلة األجهزة التنبيه 7شكل  

 
أخذ كفاءة الطاقة فً اإلعتبار عند تطمٌم األجهزة القابلة لجرتداء من المتطلبات الهامة بالنسبة لكبار السن، والتً إن  و5

ومتكاملة للطاقة ك ستخدام مكونات منخفضة إلستهالس الطاقة، كما ٌفضل إعتماد البطارٌات التً تتطلب تبنً حلول ممٌزة 

من إستخدام بطارٌات قابلة للشحن بشكل دورى وذلس إلستبعاد اإلزعاج النات  عن عملٌة الشحن  ٌمكن إستبدالها بدال  

 الٌومٌةو

لة لجرتداء اإلسترشناد بهنا كندلٌل لتلبٌنة إحتٌاجنات كبنار السنن وبناء على هذ  المتطلبات ٌستطٌع مطممى التكنلوجٌات القاب

الوظٌفٌة، والجمالٌة، والعاطفٌة وذلس من خالل التطمٌم لخبرة المستخدم لضمان إهتمام كبنار السنن ورغبنتهم فنً إقتنائهنا، 

 ولتجنب تخلٌهم عنها بعد فتر  إستخدام قطٌرةو 

فنً  منن النسناء بعن  التطنمٌمات واألفكنار ألجهنزة تسناعد كبنار السننوبناء على هنذ  اإلعتبنارات قامنت الباح،نة بوضنع 

 حٌاتهم الٌومٌة فً هٌئة قطع مختلفة من الحلىو

  :ىاألول فكرةال

لتحدٌنند موقننع الشننخب بدقننة وخاطننة خننارج المنننزل، مننزود بتطبٌنن  للهننات  ٌمكنننو إرسننال  GPSجهنناز تتبننع مننزود ب 

حٌا ٌسنتطٌع الشنخب المعننى برعاٌنة المسنن متابعنة  Google Mapsإحدا،ٌات الموقع وكٌفٌة الوطول إلٌو من خالل 

احتٌاجنو للمسناعدة أو خط سٌر  ومكان تواجند  بسنهوبو عنن بعند ، كمنا ٌسنتطٌع المسنن إرسنال إشنارات اسنتغا،ة فنً حالنو 

 وقوا ضررو

 التصميم األول:
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 دالية تضمن جهاز تتبع للمواقع 

 

 :لثانىالتصميم ا

    
 تصميم على هيئة طقم مكون من دالية وزوج من األقراط يمكنهم 

 كما يعمل الحجر في الدالية كزر لطلب اإلستغاثة تتبع وتحديد موقع من يرتديهم
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  :ثانيةال فكرةال

مزود بمستشعرات تعمل على قراءة نبضات القلب ودرجة حنرارة الجسنم وعندد الخطنوات وكنم السنعرات الحرارٌنة جهاز 

 المحروقة ٌومٌا و

 التصميم األول:

  

 
 سوار يستطيع قرأة ورصد بعض العمليات الحيوية مثل عدد نبضات القلب

 ودرجة حرارة الجسم وعرضها بوضوح بحجم يتناسب مع قدرة رؤية كبار السن 
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 :لثانىالتصميم ا

 

 
يقوم برصد بعض المؤشرات الحيوية كالنبض ودرجة الحرارة وعدد الخطوات وإظهارها عن طريق تحميل تطبيق خاص به على  ذكى سوار

 المعالج عن بعد.الهاتف ويمكن ارسال هذه البيانات بشكل دورى للطبيب 

 النتائج:

 إن الفكرة وراء زٌادة القدرات البشرٌة من خالل تقنٌات ٌمكن إرتداإها موجودة منذ القدمو و6

تعد إتاحة التكنولوجٌا الطحٌة المساعدة أحد المحددات الهامة للتمتع بالطحة فً مرحلة الشٌخوخة، وتمكٌن المسنٌن  و6

التكنولوجٌا القابلة لجرتداء، وأجهزة االستشعار إلى تحسٌن أنظمة  من البقاء فً منازلهم، حٌا أدت التطورات فً

 الخدمات المساعدة لكبار السنو

ٌمكن تطنٌ  إستخدام التكنولوجٌا القابلة لجرتداء فً مجال رعاٌة كبار السن إلى ،الا فئات تتم،ل فً تحدٌد مواقعهم  و0

 قبة إشاراتهم الحٌوٌةووأماكن تواجدهم، والتعر  على أنشطتهم الٌومٌة، ورطد ومرا

ٌواجو معظم كبار السن بع  المطاعب فً التعامل مع أي تكنولوجٌا جدٌدة ولذلس ٌجب التعر  على  متطلباتهم  و1

 الخاطة بالتكنولوجٌا القابلة لالرتداء وأخذها فً اإلعتبار أ،ناء التطمٌمو

ٌئة والجوانب الجمالٌة لرفع الحرج عن من عند تطمٌم األجهزة القابلة لجرتداء لكبار السن ٌجب مراعاة عامل اله و2

 ٌرتدٌها وعدم إظهار  بمظهر المرٌ  الذى ٌحتاج للرعاٌةو

 التوصيات:

دعم الدراسات واألبحاا الخاطة بمنتجات التكنولوجٌا القابلة لجرتداء بشكل عام والتطمٌم لفئات كبار السن بشكل  و6

 خابو

التكنولوجٌة القابلة لجرتداء، ٌنبغً إدراج النمو السكانى المتزاٌد للبالغٌن فو  عند النظر فً المستقبل وتطبٌ  األجهزة  و6

 عاما أ،ناء عملٌة تطمٌم المنت و32سن 
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إلى عدد متزاٌد من كبار السن، ولكن ٌجب  ٌمكن أن توفر التكنولوجٌا القابلة لجرتداء آلٌو م،الٌة لتقدٌم تطبٌقات داعمة و0

عتبار التغٌرات المرتبطة بالتقدم فً العمر فً الوظائ  اإلدراكٌة، والحسٌة، والحركٌة على المطممٌن أن ٌؤخذوا فً اإل

 عند التطوٌر للمجموعات األكبر سنا و

ٌجب العمل على تغٌٌر نظرة المسنٌن إلى التكنولوجٌات الجدٌدة والمتطورة من خالل توفٌر أجهزة قابلة لجرتداء سهلة  و1

 وإحتٌاجاتهمو اإلستخدام والتعلم وتناسب قدراتهم

تحفٌز المإسسات الطناعٌة المطرٌة للدخول إلى مجال طناعة اإللكترونٌات الدقٌقة مما ٌإ،ر بشكل إٌجابى على  و2

 طناعة التكنولوجٌا القابلة لجرتداء ودعم الرعاٌة الطحٌة لكبار السنو

، وتطمٌم جرتداء المقدمة لكبار السنهتمام بتحقٌ  المواءمة بٌن القٌم الجمالٌة والوظٌفٌة للتكنولوجٌا القابلة لاإل و3

 األجهزة فً هٌئة إكسسوارات أو حلى تنال قبول ورضا كبار السن وتحفزهم على إرتدائهاو

 المراجع:
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