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 :المستخلص

یحاول هذا البحث تحلیل العوامل األرجونومیة فی التصمیم، بهدف الکشف عن مدى مساهمة علم األرجونومکس وتوظیف 

محاوره المختلفة فی تصمیم الحقائب الذکیة، إلثبات موائمته للعصر الحالی کونه الرائج عالمیا فی تصمیم المنتجات. وتظهر 

التصمیم الذکی والتکنولوجیا القابلة لالرتداء، وخدمتها فی دعم صناعة  أهمیة البحث فی مواکبة التطورات الحدیثة فی

مکمالت المالبس بتصامیم حدیثة تفی بالمتطلبات الوظیفیة والجمالیة. اتبعت الباحثتان المنهج االستقرائی والمنهج الوصفی 

ن خالل فهم واستیعاب نتائج الدراسات التحلیلی، حیث تمت دراسة الشق التحلیلی ألرجونومیة مجموعة من الحقائب الذکیة، م

السابقة. وقد توصل البحث إلى أن االهتمام بالعوامل األرجونومیة أثناء التصمیم تساهم بشکل کبیر فی زیادة الکفاءة الوظیفیة 

ییم للمنتجات لتتوافق مع خصائص المستهلک المستهدف، ویمکن القول إن العوامل األرجونومیة للحقائب الذکیة یجب أن تق

من حیث الناحیة الوظیفیة والجمالیة ومستوى األمان والشعور بالراحة. وتوصی الباحثتان بضرورة مراعاة الجوانب 

األرجونومیة فی تصمیم األزیاء ومکمالتها وخاصة الذکیة منها، کما توصیان بإجراء العدید من البحوث والدراسات التی 

هذا البحث تحلیل العوامل األرجونومیة فی  ومکمالتها. یحاولیم األزیاء تتناول أثر االعتبارات األرجونومیة على تصم

التصمیم، بهدف الکشف عن مدى مساهمة علم األرجونومکس وتوظیف محاوره المختلفة فی تصمیم الحقائب الذکیة، إلثبات 

بة التطورات الحدیثة فی موائمته للعصر الحالی کونه الرائج عالمیا فی تصمیم المنتجات. وتظهر أهمیة البحث فی مواک

التصمیم الذکی والتکنولوجیا القابلة لالرتداء، وخدمتها فی دعم صناعة مکمالت المالبس بتصامیم حدیثة تفی بالمتطلبات 

الوظیفیة والجمالیة. اتبعت الباحثتان المنهج االستقرائی والمنهج الوصفی التحلیلی، حیث تمت دراسة الشق التحلیلی 

ة من الحقائب الذکیة، من خالل فهم واستیعاب نتائج الدراسات السابقة. وقد توصل البحث إلى أن ألرجونومیة مجموع

االهتمام بالعوامل األرجونومیة أثناء التصمیم تساهم بشکل کبیر فی زیادة الکفاءة الوظیفیة للمنتجات لتتوافق مع خصائص 

حقائب الذکیة یجب أن تقییم من حیث الناحیة الوظیفیة المستهلک المستهدف، ویمکن القول إن العوامل األرجونومیة لل

والجمالیة ومستوى األمان والشعور بالراحة. وتوصی الباحثتان بضرورة مراعاة الجوانب األرجونومیة فی تصمیم األزیاء 

ات األرجونومیة ومکمالتها وخاصة الذکیة منها، کما توصیان بإجراء العدید من البحوث والدراسات التی تتناول أثر االعتبار

 على تصمیم األزیاء ومکمالتها.
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