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 Abstractالملخص: 

إن الفكرة وراء زيادة القدرات البشرية من خالل تقنيات يمكن إرتداؤها تستحوذ على فكر اإلنسان منذ تاريخ طويل بدأ منن 

النظارات وساعات الجيب، التي تم إبتكارها لتعزيز الرؤية وتتبع الوقت، وأيضا فكرة إضافة "األجهنزة اإلطنطناعية" إلنى 

كالسنمع واللمن و والينوم، منع التطنور الهائنل فني التكنولجينا الرقمينة وإنتشنار  أعضائنا الطبيعية منن أجنل تحسنين الحنوا 

الحوسننبة فنني كننل مكننان وتقلننب حجمهننا، تبحننا التكنولوجيننا القابلننة لجرتننداء عننن فرطننة لنندم  أجهننزة الحاسننب وأجهننزة 

ديهاو حيا تنم دمجهنا فني اإلستشعار مع جسم اإلنسان على نحو يسهل التواطل بين اإلنسان والمكونات الحاسوبية التي يرت

المالب  واألحذينة والحلنى، واإلكسسنوارات كالسناعات والنظنارات وكنل منا يمكنن لجنسنان إرتدائنس، وذلنح لتسنهيل الحينا  

اليومية للمستخدم وإضافة عنطر المتعة والرفاهية، حيا تتيح تقنيات العنر  المرننة الحدي،نة، والمنسنوجات اإللكترونينة، 

فرطنا  للتفكينر فني تضنمين هنذ  التكنولوجينات لتزويند المسنتخدم بوسنيلة  Physical  Computingوالحوسنبة المادينة 

للتفاعل مع المعلومات الرقمية أ،ناء التنقل في العالم المادى )خالل حياتنس اليومينة و ويمكنن للتكنولوجينا القابلنة لجرتنداء أن 

شنطتهم اليومينةو ومسناعدتهم فني اإلعتمناد علنى أنفسنهم تم،ل دور أساسى وهام في رعاية كبنار السنن، وتسنهيل حيناتهم وأن

ودعم إستقالليتهم حيا يمكن إستخدام أجهزة اإلستشعار، والتتبع لرطد وظائفهم الحيوية، ومتابعة حالتهم الطحية عن بعند 

 وإرسال إستغا،ات في حاالت الخطرو 

سنان وقدرتنس البدنينة والذهنينة بشنكل عنام ف ننس وتكمن مشكلة البحا في أنس مع تقدم العمر، وضنع  الوظنائ  الحيوينة لجن

يواجس طعوبة في إستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتفاعل معها ولذلح: يحتاج كبار السن إلنى أجهنزة وتطبيقنات ذات طبيعنة 

أن خاطس تساعدهم في تسهيل ممارسس حياتهم، وأنشطتهم اليومينة، وتراعني إحتياجناتهم وقندراتهم الجسندية والذهنينةو كمنا 

العديد من األجهزة القابلة لجرتداء الخاطس بكبار السن يغلب عليها الطابع اآللى والطبى مما يسبب لهنم اإلحنراج والشنعور 

بننالعجز، وعنندم قنندرتهم علننى اإلعتننناء بانفسننهمو ممننا قنند ينندفعهم إلننى العننزو  عننن إسننتخدامهاو ولننذلح ويهنند  البحننا إلننى 

، والتكنولوجيننا القابلننة لجرتننداء فنني خدمننة كبننار السننن واإلعتننناء بهننم  مننن خننالل اإلسننتفادة مننن التطننور التكنولننوجي الهائننل

بالمعلومات والمؤشرات الحيويس الهامة بسهولة، وبطفة دوريةو والعمل على تطميم وإظهار هذ  األجهنزة القابلنة  تزويدهم

رتنديها، وعندم إظهنار  بمظهنر لجرتداء بمظهر جمالي فني هيئنة حلنى أو مكمنالت أو إكسسنوارات لرفنع الحنرج عنن منن ي

 المري  الذى يحتاج للرعايةو

 الرعاية الطحيةو -تمكين الشيخوخة في المكان  -كبار السن  -التكنولوجيا القابلة لجرتداء  :المفتاحيةكلمات 
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