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املستخلص:
هدفت الدراسة إىل تناول أحد املصطلحات احلديثة ،وهو مصطلح "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة
لق عليها الضوء
لالرتداء") ،Wearable Information and Communications Technologies (WICTوالتي مل ُي َ
من قبل يف اإلنتاج الفكري العريب بوجه عام ،ويف ختصص املكتبات واملعلومات بوجه خاص ،وتم تناوله يف اإلنتاج الفكري األجنبي
نظرا للخلط بينه وبني مصطلحات أخرى ذات الصلة ،وحاولت الدراسة التعرف عىل أبرز خصائص
بشكل غري واضح وحمدد املعامل؛ ً
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء ،وأهم مميزاهتا ،وعيوهبا ،والتأثريات املختلفة هلا يف بعض املجاالت ،ومعرفة مدى
مالءمتها ،واستخداماهتا يف املكتبات ،وكذلك استكشاف التأثريات املستقبلية هلا عىل املكتبات ،وأخصائيي املعلومات ،والوصول إىل
الصعوبات ،واملعوقات التي ستواجه تطبيقها يف املكتبات ،ولتحقيق أهداف الدراسة؛ استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل؛
ملالءمة هذا املنهج لطبيعة املوضوع ،معتمدة يف ذلك عىل أسلوب حتليل املحتوى أو املضمون؛ الستقراء أدبيات اإلنتاج الفكري الذي
يتناول تلك التقنية؛ للوقوف عىل مدى مالءمة ،وإمكانية تبنيها ،واعتامدها يف املكتبات ،كام تم االستعانة باملنهج االسترشايف املعياري؛
السترشاف املستقبل ،وجاءت أبرز نتائج الدراسة بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء هي تلك األجهزة القابلة
لالرتداء التي تسمح بمعاجلة املعلومات عىل كافة مستوياهتا :التخزين ،والتنظيم ،واالسرتجاع ،وبث املعلومات ،وتتسم تلك
التكنولوجيات الناشئة بعدة خصائص أمهها :القدرة عىل حتقيق اإلدراك احليس ملستخدميها؛ مما جعلها تتميز بقدرهتا عىل حل بعض
املشكالت لدى فئات معينة من األفراد الذين حيتاجون إىل رعاية صحية ،ومتابعتهم بصفة مستمرة ،وكذلك ذوو االحتياجات اخلاصة،
وبخاصة املكفوفني ،وضعاف البرص ،فضال عن أهنا تتيح طر ًقا أكثر فاعلية ملعاجلة املعلومات ،ومشاركتها ،والوصول إليها عرب شبكة
اإلنرتنت ،كام تساعد عىل تنمية قدرات التعلم الذايت؛ مما جيعل تبنيها واعتامدها يف املكتبات له أبلغ األثر يف االرتقاء بمستوى خدمات
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فضال عن إمكانية تقديم خدمات معلومات ذكية ،ومبتكرة ،وجديدة ،كذا سيكون هلا تأثريات ملموسة عىل أخصائيي
املعلومات املتاحةً ،
أيضا -بأن املكتبات
املعلومات ،ومساعدهتم عىل أداء واجباهتم املهنية بشكل أكثر كفاءة ،وجاذبية ،وعىل نحو فعال ،وتشري النتائجً -
بكافة فئاهتا ختتلف ،وتتباين فيام بينها من حيث اإلمكانات املادية ،والتقنية ،والبرشية؛ األمر الذي سوف حيدد بدرجة كبرية مدى تبنيها،
واعتامدها لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء ،وتويص الدراسة بإجراء املزيد من الدراسات حول تكنولوجيا
نظرا الفتقار اإلنتاج الفكري العريب هلذا املوضوع ،وفتح آفاق جديدة من املناقشات حول هذه
املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء؛ ً
التكنولوجيات الناشئة وبخاصة يف ختصص املكتبات واملعلومات.
الكلامت املفتاحية :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت()1؛ التقنيات القابلة لالرتداء()2؛ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
القابلة لالرتداء()3؛ تبني التكنولوجيا(.)4

 0/1التمهيد:
إن املتتبع لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء Wearable Information and
) Communications Technologies (WICTمنذ ظهورها يالحظ أهنا تطورت عىل فرتات زمنية طويلة ،ولكننا يف البداية
جيب أن نميز بني ثالثة ( )3مصطلحات أساسية ،وهي" :تكنولوجيا"  ،Technologyو"تكنولوجيا املعلومات" Information
) ،Technology (ITو"تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" Information and Communication Technology
)(ICT؛ حيث أشار ) (Buchanan, 2020أستاذ تاريخ التكنولوجيا ،ومدير مركز تاريخ التكنولوجيا والعلوم واملجتمع بجامعة
باث يف إنجلرتا ،ومؤلف كتاب "قوة اآللة" The Power of the Machineإىل مصطلح " "Technologyوهو كلمة يونانية
األصل " ،"technēوهي مزيج من مصطلح "فن" أو "حرفة"  ،art or craftومصطلح "كلمة" أو "اخلطابة"  ،word or speechوتعني
"فن اخلطابة املتقن" أو "حرفة الكلمة اجليدة" ،وقد ظهر املصطلح للمرة األوىل باللغة اإلنجليزية يف القرن السابع عرش امليالدي ،وكان
يعني يف بادئ األمر مناقشة الفنون التطبيقية فقط ،وبشكل تدرجيي أصبحت هذه الفنون نفسها موضوع التسمية ،ويف مطلع القرن
العرشين احتضن املصطلح جمموعة متزايدة من الوسائل  ،meansوالعمليات  ،processesواألفكار  ،ideasهذا باإلضافة إىل األدوات
 ،toolsواآلالت  ،machinesوبحلول منتصف القرن العرشين تم تعريف التكنولوجيا بأهنا" :الوسائل أو النشاط الذي يسعى اإلنسان
من خالله إىل تغيري بيئته أو التالعب هبا" ،إال أن هذه التعريفات الواسعة -عىل حد قول  -Buchananقد تعرضت النتقادات من قبل
املراقبني الذين يشريون إىل الصعوبة املتزايدة للتمييز بني البحث العلمي والنشاط التكنولوجي.
إذا أمعنا النظر يف تعريف مصطلح "تكنولوجيا" فإننا نجد أنه من الصعب وجود تعريف معياري للمصطلح ،ولكننا نستنتج مما
سبق أن مصطلح تكنولوجيا يشري إىل كل ما استخدمه اإلنسان وما سوف يستخدمه يف املستقبل خالل نشاطه البرشي؛ للسيطرة عىل
البيئة املحيطة به؛ ويرى البحث أن أية فكرة تطرأ عىل ذهن اإلنسان قابلة للتطبيق هتدف إىل حتقيق رفاهيته ،ورفاهية املجتمع الذي يعيش
فيه ،والسيطرة هبا عىل العامل املحيط به تُعد تكنولوجيا ،أما عن كل ما استخدمه وما يمكن أن يستخدمه اإلنسان يف معاجلة املعلومات
من أدوات ،وأجهزة ،ومعدات  Hardwareوبرجميات Software؛ هبدف ختزين ،وتنظيم ،واسرتجاع املعلومات فيعرف بـ "تكنولوجيا
املعلومات"  ،ومع تطور وسائل االتصاالت املختلفة السلكية والالسلكية ،والشبكات بمختلف فئاهتا ،وبنيتها ،والتي ساعدت بشكل
كبري عىل بث املعلو مات ونقلها من أية نقطة إىل أخرى يف العامل ،وأدى ذلك إىل تطور املصطلح ليصبح "تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت"  ،كام نالحظ وجود تشابك دقيق بني املصطلحات الثالث يف استخدامها ،وأن مجيعها متصلة بعضها البعض.
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Wearable

" Technologiesتعدُّ نتاج التطورات التكنولوجية يف كافة جماالت احلياة ،وهي :فئة من األجهزة التي يتم دجمها يف احلياة اليومية ،ويتم
ارتداؤها فعليًا ،وتعترب دجم ًا للتكنولوجيا مع امللحقات ،واملكمالت املعتادة لألفراد وذلك؛ لتسهيل حياهتم ،وتوفري وقتهم ،وجهدهم،
وتعددت تطبيقاهتا ،وتضمنت تطبيقات طبية ،وترفيهية..إلخ" ،بيد أن معظم تلك التقنيات املبتكرة يف جماالت متعددة ،وخمتلفة قد ركز
عىل حلول فردية ألفراد معينني أو مواقف معينة ،باإلضافة إىل إمهال اجلوانب البرشية ،واإلرجونوميكية (التفاعلية) يف تصميم تلك
التقنيات ،وذلك عىل حد قول ندا؛ مما أدى إىل تقليل مستوى قبوهلا من قبل املستخدمني ،ويمكننا أن نتفق مع الباحث يف تلك املشكلة،
وهي :تصميم التكنولوجيا بشكل عام ،وتصميم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قابلة لالرتداء بشكل خاص يف بداية نشأهتا ال هيتم
بشكل كبري باجلوانب اإلرجونوميكية؛ حيث إن املدقق يف نشأة وتطور التكنولوجيات املختلفة يف كافة مناحي احلياة جيد أهنا بدأت كبرية
احلجم ،ثم اجتهت إىل الصغر ،ثم تعاظمت يف الصغر؛ لكي تالئم احتياجات املستخدمني ،وخري دليل عىل ذلك بداية نشأة احلواسيب
مرورا باحلواسيب الشخصية ،واملحمولة ،واألجهزة اللوحية ،وماذا ستؤول إليه يف املستقبل؟.
العمالقة ،والكبرية
ً
للثورة الرقمية املتالحقة التي يشهدها عاملنا املعارص أبلغ األثر عىل كافة جماالت احلياة؛ حيث "أصبح تبني واعتامد التكنولوجيا
 Technology Adoptionجز ًء رضور ًيا يف أداء املجتمع املعارص؛ ملا قدمته التكنولوجيا من تسهيالت يف أداء املهام اليومية لألفراد
واملؤسسات" ( ،)Wang, et al., 2018كام أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT) Information and Communication

 Technologyجز ًء مهام ال يمكن االستغناء عنه يف أداء وظائف ،ومهام احلياة اليومية سواء أكانت عىل مستوى األفراد أو املؤسسات،
وتُعد املكتبة إحدى املؤسسات التي تتأثر بالتكنولوجيات الناشئة ،وهي" :تلك التقنيات احلديثة واملبتكرة التي تُستخدم يف جمال معني،
وكان هلا أبلغ األثر يف حتقيق ميزات تنافسية عىل ما عداها من التقنيات السابقة" (فهيم ،)2014 ،وتسعى املكتبات دائام لتبني تلك
التكنولوجيات الناشئة؛ هبدف املساعدة يف أداء وظائفها الرئيسية عىل املستويات الثالث( :االقتناء ،والتنظيم ،واإلتاحة) ملصادر
املعلومات ،فضالً عن سعيها الدؤوب نحو حتسني خدماهتا ملجتمع املستفيدين.
وجتدر اإلشارة بأن تبني واعتامد التكنولوجيا " "Technology Adoptionمرتبط ببعض النظريات ،مثل :منحنى اعتامد االبتكار
لروجرز ) ،(Innovation Adoption Curve of Rogersأو نظرية التدفق متعددة املراحل ) ،(Multi-step Flow Theoryأو نظرية
انتشار االبتكارات ) ،(Diffusion Of Innovation Theoryوترتكز مجيعها عىل فكرة تصنيف املتبنني لالبتكارات إىل فئات خمتلفة،
حتام أكثر استعدا ًدا للتكيف من غريهم ،وطرح روجرز  Rogersهذا النموذج من
ويقوم هذا التصنيف عىل بعض األفراد يكونون ً
التصنيف يف كتابه "نرش االبتكارات"  Diffusion of Innovationsيف طبعته اخلامسة عام 2003م ( ،)SAHIN،2006وافرتض وجود
أربعة ( ) 4عنارص رئيسية تؤثر عىل انتشار األفكار اجلديدة ،وهي :االبتكار نفسه ،وقنوات االتصال املستخدمة لرتوجيه ،وتوقيت طرحه،
أيضا -بتصنيف املستخدمني أو املستهلكني إىل مخس ( )5فئات،
باإلضافة إىل املستوى االجتامعي ملن سيتبنى تلك األفكار ،كام قامً -
وهي :فئة "املبتكرين" ) ،(Innovatorsويشكلون نسبة صغرية جدً ا ال تتجاوز  ،%2,5وعادة ما يكونون من فئة الشباب ،وفئة "األوائل"
) ،(Early Adoptersوهم األشخاص املهتمون بالتكنولوجيا اجلديدة واقتنائها ،وتُعد هذه الفئة من الفئات التي قد يرجع إليها
املستهلكون املحتملون فيام بعد من خالل نقل جتارهبم ،وآرائهم حول تلك التكنولوجيا اجلديدة ،ويشكلون ما نسبته  ،%13,5وفئة
"األغلبية املبكرة" ) ، (Early Majorityويتميزون بقبول التكنولوجيا أرسع من غريهم بعد فئة "املبتكرين" و"األوائل"؛ بحيث
يعتمدون عىل جتارب الفئتني السابقتني يف تبني ،أو رفض تلك التكنولوجيا ،ويشكلون ما نسبته  %34من اجلمهور ،ثم تأيت فئة "األغلبية
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املتأخرة" ) ، (Late Majorityوهم األشخاص الذين يستغرقون الكثري من الوقت لتبني التكنولوجيا اجلديدة؛ وذلك ألهنم يشككون
وأخريا فئة "املتقاعسون" ) ،(Laggardsوهي آخر فئة تتبنى
يف مدى مالءمة تلك التكنولوجيا هلم ،ويشكلون ما نسبته ،%34
ً
التكنولوجيا اجلديدة؛ لعدم رغبتهم يف التغيري ،وارتياحهم ملا اعتادوا استخدامه منذ زمن طويل ،ويشكلون ما نسبته  .%16ويوضح
الشكل رقم ( )1نظرية تصنيف روجرز لفئات املستخدمني لالبتكارات.
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شكل رقم ( )1نظرية تصنيف روجرز لفئات مستخدمي االبتكارات من األفراد

وتأكيدً ا عىل نظرية تصنيف روجرز لألفراد املستخدمني أو املستهلكني لالبتكارات إىل مخس ( )5فئات ،يتضح أن تبني واعتامد
التكنولوجيات الناشئة عىل مستوى األفراد ،يمكن أن ينطبق -كذلك -عىل مستوى املؤسسات ،وذلك من وجهة نظر البحث؛ حيث
أيضا -إىل طرح تكنولوجيات ناشئة للمستفيدين منها ،ثم تأيت املؤسسات "األوائل"
تسعى بعض املؤسسات "املُبتكِرة" للتكنولوجياً -
التي تسمح إمكاناهتا املادية ،والتقنية ،والبرشية لتبني واعتامد تلك التكنولوجيا الناشئة ،ثم تتبناها "األغلبية املبكرة" من املؤسسات بنا ًء
عىل جتارب الفئتني السابقتني ،تليها يف ذلك "األغلبية املتأخرة" من املؤسسات ،والتي تستغرق الوقت الطويل يف تبني واعتامد
وأخريا املؤسسات "املتقاعسة" وهي آخر فئة تتبنى
التكنولوجيا الناشئة ،والتي تشكك يف مدى مالءمة تلك التكنولوجيا يف تطبيقها،
ً
التكنولوجيا اجلديدة؛ لعدم رغبتها يف التغيري ،وارتياحها ملا اعتادت استخدامه منذ زمن طويل.

د .عمرو سعيد فهيم
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 1/1مشكلة الدراسة:
ظهر الكثري من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  Wearable ICTيف جماالت خمتلفة ،واجته بعض األفراد
واملؤسسات إىل تبني واعتامد تلك التكنولوجيات ،وتُعد املكتبة مؤسسة مثل غريها من املؤسسات التي تتأثر بالتكنولوجيات الناشئة
اجلديدة ،فضالَ عن إمكانية تبنيها واعتامدها الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء؛ هبدف حتسني خدماهتا
للمستفيدين؛ األمر الذي دفع إىل طرح سؤال وهو :هل ستتجه املكتبات إىل تبني واعتامد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة
لالرتداء؟ عىل الرغم من أن بعض الدراسات أشارت إىل قلة نسبة إقبال مرتدي تلك التكنولوجيات يف بداية نشأهتا؛ نتيجة لشعورهم
بعدم الراحة يف ارتدائها من حيث رقتها ،أو مرونتها ،أو تصميمها غري اجلذاب ،أو صعوبة استخدامها ،أو تكيفها مع املهام املنوطة هبا،
أو عدم مالءمتها مع جسم مرتدهيا ،وغريها من املشكالت التي تقلل نسبة اإلقبال عىل ارتدائها ،وسوف حتاول الدراسة اإلجابة عن
السؤال السابق من خالل ال وقوف عىل تلك التكنولوجيات ،وخصائصها ،ومميزاهتا ،وعيوهبا ،وتأثرياهتا املختلفة ،ومدى مالءمتها
للمكتبات ،وإمكانية تطبيقها ،وأبرز التحديات واملعوقات التي ستواجه تطبيقها يف املكتبات.

 2/1أهمية الدراسة ،ومربرات اختيارها:
تستمد الدراسة أمهيتها من أهنا تتناول بالبحث إحدى التكنولوجيات الناشئة اجلديدة ،وهي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
القابلة لالرتداء  ،WICTوالتي مل تُعتمد بعد من قبل مجيع األفراد واملؤسسات عىل مستوى العامل بأرسه ،بينام ختطو خطواهتا نحو االعتامد
من قبل بعض األفراد ،وتطبيقها يف املؤسسات املختلفة ،وذلك يف ظل ندرة ما كتب عنها يف اإلنتاج الفكري العريب بشكل عام ،وعدم
التطرق إليها يف ختصص املكتبات واملعلومات بشكل خاص ،وتعدُّ هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تطرقت إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء يف جمال املكتبات واملعلومات ،وحماولة استرشاف مدى مالءمة تلك التكنولوجيات للمكتبات،
وإمكانية استخدامها ،وذلك من خالل التعريف هبا ،وأبرز خصائصها ،وأهم مميزاهتا وعيوهبا ،باإلضافة إىل تأثرياهتا املختلفة ،وتأثرياهتا
املستقبلية عىل املكتبات ،وأخصائيي املعلومات ،ومدى مالءمتها للمكتبات ،وإمكانية تبنيها ،والتعرف عىل الصعوبات التي ستواجه
اعتامدها يف املكتبات ،وبالتايل يمكن أن تكون هذه الدراسة إضافة جديدة إىل أدبيات املوضوع.

 3/1أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل تسليط الضوء عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  ،WICTومدى إمكانية تبنيها،
واعتامدها يف املكتبات ،ويمكن تلخيص أهداف الدراسة يف النقاط اآلتية:

-

الوقوف عىل مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء.
التعرف عىل أبرز خصائص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء.
معرفة أهم مميزات ،وعيوب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء.
إلقاء الضوء عىل التأثريات املختلفة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء.
معرفة مدى مالءمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء ،واستخداماهتا يف املكتبات.
استكشاف التأثريات املستقبلية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء عىل املكتبات ،وأخصائيي
املعلومات.
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-

الوصول إىل الصعوبات ،واملعوقات التي ستواجه تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء يف
املكتبات.

 4/1تساؤالت الدراسة:
بنا ًء عىل ما سبق من األهداف التي حددهتا الدراسة يمكننا صياغة جمموعة من التساؤالت تسعى الدراسة لإلجابة عنها ،وهي
كاآليت:

-

ما مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء WICT؟
ما أبرز خصائص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء؟
ما أهم مميزات ،وعيوب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء؟
ما التأثريات املختلفة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء؟
ما مدى مالءمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء ،وإمكانية استخدامها يف املكتبات؟
ما التأثريات املستقبلية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء عىل املكتبات ،وأخصائيي املعلومات؟
ما الصعوبات ،واملعوقات التي ستواجه استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء يف املكتبات؟

 5/1منهج الدراسة ،وأدوات مجع البيانات:
ُيعدُّ املنهج العلمي "أسلوبا للتفكري ،والعمل يعتمده أي باحث؛ لتنظيم أفكاره ،وحتليلها ،وعرضها ،وبالتايل الوصول إىل نتائج،
وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة ،وقد يقترص املنهج عىل أسلوب واحد واضح ومميز ،وقد يشتمل عىل جمموعة من
األساليب ذات اخلصائص املتشاهبة" (مليح ،و عبد الصمد ،)2020 ،ويشري (عبد احلي )2016 ،يف دراسته بعنوان" :تكامل املنهجية
الكمية والكيفية يف الدراسات املستقبلية" بأن مجيع املناهج املعروفة يف العلوم االجتامعية هي إما لفهم ما كان ،أو ما هو كائن ،لكن
الدراسات املستقبلية معنية بام سيكون ،وهو أمر جيعلها بحكم منطق األشياء تستخدم مناهج "جديدة" بحكم الوظيفة اجلديدة للبحث،
مهام ،وهو:
ووصف "مناهج" ُخت ِرج من دائرة النظر يف املستقبل كل ما له عالقة بالكهانة ،والتنجيم ...إلخ ،كام يطرحً -
أيضا -سؤاالً ً
من أين ينطلق البحث يف املستقبل؟ جميبًا عن هذا السؤال بأنه ينبغي فهم ما كان ،وما هو كائن؛ ليكون البحث املستقبيل ثمرة البذرة يف
األرض (ما كان) ،والشجرة القائمة أمامنا امتدا ًدا للبذرة (ما هو كائن)؛ ومن هنا تتزاوج املناهج بني ما كان ،وما هو كائن ،وما سيكون.
يف ضوء أهداف الدراسة ،وتساؤالهتا؛ فإنه تم االعتامد عىل املنهج الوصفي التحلييل؛ ملالءمة هذا املنهج لطبيعة املوضوع ،وما
تنطوي عليه من وصف للاميض والواقع احلايل ،وحتليله  ،والكشف عن األوضاع املتعلقة بالتكنولوجيا ،وتكنولوجيا املعلومات،
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل عام ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء بشكل خاص؛ لتأييد إجيابياهتا،
والتعرف عىل سلبياهتا معتم دة يف ذلك عىل أسلوب حتليل املحتوى أو املضمون؛ الستقراء أدبيات اإلنتاج الفكري الذي يتناول تلك
التقنية؛ للوقوف عىل مدى مالءمتها ،وإمكانية تبنيها واعتامدها يف املكتبات ،واالستعانة باملنهج االسترشايف املعياري

Normative-

 Prospective Approachوالذي "يستند إىل نوع من (التخيل والتصور اإلبداعي) ،وال يتم اخليال من الفراغ؛ بل تعمل فيه اخلربة
احلياتية ،والتجارب الكامنة يف املنظومة املعرفية للباحث ،وقد يسهم (احلدس) يف الوصول إىل النتائج دون أن تكون هناك مقدمات
منطقية ،ويتم بناء صورة املستقبل املفضل ،أو املرغوب فيه من خالل ذلك كله" (عبد احلي2016 ،م).

د .عمرو سعيد فهيم
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 6/1مصطلحات الدراسة:
تشتمل الدراسة عىل مصطلحات أساسية ،وذات صلة بموضوع الدراسة ،وهي:
 1/6/1تكنولوجياTechnology :
سبق وأن أرشنا بأن مصطلح تكنولوجيا ُيعرف لغو ًيا بـأنه" :فن اخلطابة املتقن" إال أنه ال يوجد تعريف اصطالحي معياري
ملصطلح تكنولوجيا ،ولكننا يمكن تعريفه اصطالح ًيا بأنه :كل ما استخدمه اإلنسان وما سوف يستخدمه يف املستقبل خالل نشاطه
البرشي؛ للسيطرة عىل البيئة املح يطة به؛ حيث إن أية فكرة تطرأ عىل ذهن اإلنسان قابلة للتطبيق هتدف إىل حتقيق رفاهيته ،ورفاهية
املجتمع الذي يعيش فيه ،والسيطرة هبا عىل العامل املحيط به تُعد تكنولوجيا ،والتي متثلت يف كافة األجهزة واآلالت  Hardwareالتي
ابتكرها اإلنسان ،ثم طورها من خالل برجميات  Softwareالتشغيل والتحكم فيها؛ حتى أصبحنا نعيش عرص التكنولوجيا
الرقمية ""Digital Technology؛ وأضحت ُّ
كل من األجهزة واملعدات  ،Hardwareوالربجميات  Softwareوجهني لعملة واحدة،
ومكملني بعضهام البعض.
 2/6/1تكنولوجيا المعلومات(IT) :
يمكننا تعريف مصطلح تكنولوجيا املعلومات ) Information Technology (ITبأنه :كل ما استخدمه وما يمكن أن يستخدمه
اإلنسان يف معاجلة املعلومات من أدوات ،وأجهزة ،ومعدات  Hardwareوبرجميات Software؛ هبدف ختزين ،وتنظيم ،واسرتجاع
املعلومات ،دون نقل أو بث املعلومة من خالل وسائل االتصال املختلفة ،مثال عىل ذلك :اآللة احلاسبة ،واحلاسب اآليل دون اتصاله
بشبكة اتصاالت.
 3/6/1تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (ICT) :
نستطيع تعريف مصطلح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT) Information and Communication Technologyبأنه:
كل ما استخدمه وما يمكن أن يستخدمه اإلنسان يف معاجلة املعلومات من أدوات ،وأجهزة ،ومعدات  Hardwareوبرجميات Software؛
هبدف ختزين ،وتنظيم ،واسرتجاع ،وبث املعلومات؛ حيث تم إضافة مصطلح "اتصاالت"  Communicationإىل مصطلح تكنولوجيا
املعلومات )(IT؛ ليصبح ) (ICTوتعني بث املعلومة من خالل شبكة اتصاالت سواء أكانت تلك املعلومة مكتوبة ،أم مسموعة ،أم مرئية.
 4/6/1تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء(WICT) :
إن القارئ يف أدبيات املوضوع عن مصطلح التكنولوجيا القابلة لالرتداء  (WT) Wearable Technologyخيتلط عليه األمر
نظرا لعدم التمييز بني املصطلحات الثالث سابقة الذكر ،وهي:
كثريا يف حتديد املفهوم الواضح والدقيق للمصطلح؛ ً
ً

"Technology",

" ،"Information Technology", and "Information and Communication Technologyفعىل سبيل املثال ال احلرص ،إذا تناولنا
جهازً ا قابالً لالرتداء  Wearable Deviceمثل" :الساعة" التي يرتدهيا اإلنسان ملعرفة الوقت ،فنجدها أهنا تطورت عرب الزمان؛ حيث
كحيل ،وعلقت حول الرقبة ،وبخاصة للسيدات ،ثم تطورت ووضعت حول معصم
ظهرت يف بداية األمر كساعة جيب ،ثم استخدمت ُ
اليد ،ويف تلك احلالة يمكن أن ينطبق عليها مصطلح "تكنولوجيا قابلة لالرتداء" ،Wearable Technologyثم تطورت وأخذت منحى
آخر من حيث الشكل والوظيفة وظهرت "ساعة للمعصم مزودة بآلة حاسبة" ،وتُعدُّ أوىل الساعات الذكية  smart watchesيف تلك
الفرتة ،واهتم برشائها املهتمون بالرياضيات ،والعلوم؛ للتحكم يف املعلو مات؛ حيث يتم إدخال البيانات يف شكل أرقام تتم معاجلتها
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من خالل املعامالت احلسابية؛ للحصول عىل معلومات ،ويف تلك احلالة يمكننا القول بأهنا" :تكنولوجيا معلومات قابلة لالرتداء"
 ،(WIT) Wearable Information Technologyومع التطور التكنولوجي اهلائل الذي يشهده عرصنا احلايل فيمكننا اآلن إجراء
اتصاالت ومكاملات هاتفية من خالل ساعة اليد ،ومثال ذلك :أبل واتش  ،Apple Watchوهي سلسلة من الساعات الذكية من إصدار
رشكة أبل تم طرحها يف األسواق عام 2016م ) ،(Simon, 2020ويف تلك احلالة نستطيع القول بأهنا :إحدى أشكال "تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء" .(WICT) Wearable Information and Communication Technology
تُعرف التكنولوجيا القابلة لالرتداء ) Wearable Technology (WTبأهنا" :األجهزة التي تندمج يف احلياة اليومية ،وتستخدم
بشكل مستمر ،وجيب فعليًا ارتداؤها ،وليس محلها ،أو اإل مساك هبا ،وجيب أن تصمم بحيث يرتدهيا املستخدم بالطريقة نفسها التي
يرتدي هبا مالبسه العادية يف أي وقت ،وأي مكان ،ومن قبل أي شخص" (ندا ،)2019 ،إن املدقق يف هذا التعريف جيد أنه يشري إىل أي
ِ
رش إىل األجهزة القابلة
جهاز قابل لالرتداء من قبل أي إنسان مثل :النظارة  ،eyeglassوساعة اليد  wrist watchكام أرشنا من قبل ،ومل ُي ْ
لالرتداء التي تسمح بمعاجلة املعلومات عىل كافة مستوياهتا :التخزين ،والتنظيم ،واالسرتجاع ،وبث املعلومات ،والتي يمكن تسميتها-
من وجهة نظر الباحث -بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء ).(WICT
 5/6/1تبني التكنولوجياTechnology Adoption :
تم التنويه آن ًفا بأن تبني واعتامد التكنولوجيا بالنسبة لألفراد مرتبط ببعض النظريات ،مثل :منحنى اعتامد االبتكار
لروجرز ) ،(Innovation Adoption Curve of Rogersأو نظرية التدفق متعددة املراحل ) ،(Multi-step Flow Theoryأو نظرية
انتشار االبتكارات ) ،(Diffusion Of Innovation Theoryوترتكز مجيعها عىل فكرة تصنيف املتبنني لالبتكارات إىل فئات خمتلفة،
حتام أكثر استعدا ًدا للتكيف من غريهم ،ويمكننا القول :بأن تبني التكنولوجيا هو
ويقوم هذا التصنيف عىل أن بعض األفراد يكونون ً
مصطلح يشري إىل عدة مراحل ،وهي :قبول ،ودمج ،واستخدام التكنولوجيا اجلديدة (الناشئة) يف املجتمع متهيدً ا العتامدها عىل نطاق
واسع االنتشار ،وعادة ما يتم تصنيف جمموعات األشخاص الذين يستخدمون تلك التكنولوجيا إىل فئات؛ حيث متثل فئة املبتكرين
 Innovatorsأول مطوري التكنولوجيا ،ويشتمل املستخدمون األوائل Early adaptorsعىل املجموعات التي ختترب برسعة التكنولوجيا
اجلديدة ،وتبدأ يف استخدامها ،بينام متثل األغلبية املبكرة  ،Early majorityواألغلبية املتأخرة  Late majorityاجلزء األكرب من
أخريا.
املستخدمني ،ثم تأيت يف األخري فئة املتقاعسني  ،Laggardsوهم الذين يتبنون التكنولوجيا ً
 6/6/1الدراسة االستشرافيةProspective Study :
مصطلح "استرشاف" لغو ًيا هو مصدر (استرشف)؛ أي انتصب وعال (املعجم الوجيز ،)1990 ،وصعد الربج لالسترشاف عىل
املدينة :لإلطالل عليها من أعىل والنظر إليها ،واسترشاف السوق :استطالع أحوال السوق ،وإمكاناهتا يف املستقبل ،واسترشف لليشء:
تعرض لليشء ،واسترشف اليشء :رفع برصه ينظر إليه ،واسترشاف املستقبل :التطلع إليه أو احلدس به (املعجم الوسيط،)2011،
وبالطبع ال يقصد باال سترشاف علم الغيب؛ فهذا علمه عند اهلل وحده ،وهو املترصف يف الكون ،وإنام يقصد به حب املعرفة ،والسعي
الستقراء املستقبل ،وهي من الصفات التي ُجبل عليها البرش (شومان)2019 ،؛ حيث يشري (املفتي )2012 ،أن اإلنسان فكر يف
املستقبل منذ وجوده فخزن الطعام؛ لندرة احلصول عليه يف الشتاء ،وانتظر األمطار للزراعة ،وراقب النجوم ،ورضب الرمال ،ومل يغب
االهتامم باسترشاف املستقبل عن ذهن القدماء من الفالسفة ،واملفكرين ،واملؤرخني ،يف حني كانت هناك ممارسات غري علمية
السترشاف املستقبل مثل :العرافة ،والكهانة ،والتنجيم يف احلضارات املختلفة عىل مر العصور حتى وقتنا احلايل ،وتؤكد دراسة (مرباح،
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و سعيدي  )2018أن الرؤيا االسترشافية تطورت مع تكون احلضارات اإلنسانية التي قدمت رؤى استرشافية أكثر تقد ًما تتعلق بآفاق
توسع تلك احلضارات وديمومتها ،والتي متثلت يف استرشاف اخللود يف املستقبل لدى حضارات الرافدين ووادي النيل؛ حيث عربت
مظاهر احلضارة الفرعونية عن مدى االهتامم باملستقبل؛ إذ كان اهتاممهم بأمور التنجيم والفلك ،باإلضافة إىل اهتاممهم بأعامل البناء
والعمران ،وإقامة األهرامات واملعابد ،وحتنيط املوتى ،وطالء املعابد واألهرامات من الداخل بامدة حتافظ عىل املومياوات ،ومتنع
التفسخ ،والتآكل خري دليل عىل اهتاممهم باملستقبل.
جتدر اإلشارة إىل وجود آيات وأحاديث كثرية فيام يتعلق باملستقبل تدعو اإلنسان نحو التفكر ،والتدبري للمستقبل ،والقرآن يعرب
بـ "املتوسم" عن اإلنسان املنشود فهو الذي ينظر بإذكاء وعيه إىل ما حوله من عالمة أو إشارة؛ لكي يتعلم منها فائدة ويعترب هبا ،و التأمل
يف اآليات واألحاديث يدل عىل كلامت تشري إىل املستقبل مبارشة ،أو غري مبارش مثل :التوسم ،واحلزم ،والبصرية ،والفراسة ،والتدبري،
والتفكري يف العاقبة ،واالعتبار..إلخ .و"تعدُّ الدراسات املستقبلية حقال شامال أخذ يتوسع ،ويتطور ،كام يشهده العامل حاليًا ،فإهنا كفرع
قائام بذاته ،فالدراسة املستقبلية تسعى إىل
علام ً
جامعي نتج عن تفاعل ختصص أو أكثر ،بحيث يمكن أن نعتربها حقال بين ًيا ،وليست ً
معرفة ما يتحقق حمتمال ،كام هتتم باإلحاطة املعرفية حول كل ظاهرة تبدو جديدة" (واعظي ،و قوام ،)2019 ،والدراسات املستقبلية ال
تنتمي إىل علم بعينه ،أو أي فن من الفنون ،وإنام هي متعددة التخصصات ،فهي نتاج للتفاعل بني العلوم الطبيعية ،والعلوم االجتامعية،
وعابرا للتخصصات ،وتقنياته من كل
علام ،أو فنًا ،وإنام تُبنى رؤاها عىل العلوم املختلفة ،كام تعدَّ جماالً معرفيًا بينيًا متداخالً،
ً
وهي ليست ً
مفتوحا لإلبداع
ومفتوحا عىل اإلبداعات البرشية التي ال تتوقف يف الفنون ،واآلداب ،والعلوم ،وسيظل
املعارف ،واملناهج العلمية،
ً
ً
واالبتكار (حسيب.)2019 ،
لقد ارتبط ظهور الدراسات املستقبلية ،واحلاجة إىل استرشاف املستقبل ،ومعرفة آفاقه بالرضورات العسكرية واإلسرتاتيجية
للواليات املتحدة األمريكية عقب هناية احلرب العاملية الثانية؛ لتقتحم الدراسات املستقبلية بعد ذلك ميادين مدنية ذات توجهات جتارية،
وتكنولوجية ،وتعليمية ،وفكرية كاملؤسسات ،أو املراكز الفكرية  Think Tankالتي تضم عد ًدا من املفكرين اإلسرتاتيجيني ،واخلرباء
يف العالقات الدولية (حسيب ،) 2019 ،أما عن املامرسات العلمية السترشاف املستقبل فاختلفت اآلراء حول البداية؛ فيذهب (بيل،
ومنظام حول احتامالت ما سوف يكون يف
تفكريا منطق ًيا،
 )2005بأن الدراسات املستقبلية -بوصفها جماالً جديدً ا للبحث -تتطلب
ً
ً
املستقبل وبدائله ،مستعينة يف ذلك بالنظريات ،واملناهج؛ للتعرف عىل احتامالت ما سوف يكون يف املستقبل ،كام نوه -كذلك -بأن
اإلرهاصات األوىل لدراسة املستقبل ترجع يف جزء منها إىل وليم أوجبورن  William F. Ogburnونظريته عن التغري االجتامعي ،ودور
التكنولوجيا يف إحداث التغري يف املجتمع من خالل دراسة اآلثار االجتامعية؛ لذا لقب بأنه الراعي الرئييس لتقويم التكنولوجيا ،وأصبح
بدوره املدخل الرئييس للبحث املستقبيل ،فضالً عن السويل  ،Lasswellوالذي ُيعدّ هو اآلخر من الرواد األوائل لدراسات املستقبل
من خالل دراساته يف هذا املجال ،كام تؤكد دراسة (أمحد ) 2014 ،إن أول من توصل إىل اصطالح دراسة املستقبل هو املؤرخ األملاين
أوسيب فلختهايم  Ossip K. Flecththeimعام 1930م حتت اسم " "Futurologyعلم املستقبل ،أو املستقبلية " "Futurismوهو االسم
الشائع للدراسة املستقبلية " "Future Studiesيف اللغة اإلنجليزية ،ويقابله املصطلح الفرنيس " ،"Futurologieوالذي ترجم إىل اللغة
العربية لعلم املستقبل ،وأحيانًا أخرى "املستقبلية" ،ثم استخدم مصطلح " "Prospectiveألول مرة عىل يد عامل املستقبليات الفرنيس
جاستون برجيه  ،Gaston Bergerوالذي يعني لغو ًيا؛ الفحص ،والتدقيق يف اليشء ،أو الظاهرة بانتظام؛ ومن ثم يبدو أن االسترشاف
يف اللغة العربية أقرب إىل املصطلح الفرنيس؛ إذ إن االسترشاف عند العرب يعني حتديد النظر إىل اليشء بشكل جيعل الناظر أقوى عىل
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء ومدى تبنيها واعتامدها ف املكتبات :دراسة استرشافية

إدراكه واستبيانه (بوقارة ،) 2004 ،ونتيجة للتطور الذي شهدته دراسات املستقبل بدأت كثري من املسلامت تفقد بريقها مثل :عبارة
(املستقبل امتداد املايض) ،وعبارة (احلتمية التارخيية)؛ مما عزز بدورها من النظر للمستقبل بأنه حالة نوعية قابلة لالكتشاف والتحكم
(الذبياين ،)2017 ،فضالً عن اعتامدها اآلن عىل مفهوم التحسب ،أو استرشاف  Prospectiveصورة ممكنة للمستقبل ،وبناء نظرة
تركيبية تستطيع أن ترشد هذا املستقبل ،وتوجهه (أمحد.)2014 ،
شكل التطور العلمي ،والتكنولوجي السبب الرئييس يف ظهور علم الدراسات املستقبلية واالسترشافية ،والتي أحدثت نقلة
نوعية عىل مستوى العامل من خالل تقنياهتا ذات الرؤية املستقبلية واالسترشافية ،واخلطوات االستباقية؛ بغرض حتقيق احلالة املرغوبة،
والتي كان هلا تأثريات جذرية لدى الكثري من متخذي القرار يف العامل (ناجي ،)2019 ،وحيدد (النويب )2018 ،أربعة ( )4نامذج
للدراسات املستقبلية ،وهي :النموذج البدهيي ،ويعتمد عىل اخلربة العملية ،ولكنه يفتقر إىل وجود قاعدة كبرية من البيانات واملعلومات،
فهو مستمد فقط من رؤية بدهيية ناجتة عن خربة ذاتية ،والنموذج االستكشايف ،ويشري إىل مستقبل ممكن من خالل مثال يوضح العالقات،
وا لتشابكات ،وهذه العالقات والتشابكات تقوم عىل ثالثية املايض ،واحلارض ،واملستقبل ،والعالقة التناغمية القائمة بينها ،فمستقبلنا
نرسمه يف حارضنا ،وحارضنا كان مستقبل ماضينا ،والنموذج االستهدايف أو املعياري ،وهو تطوير للنموذج البدهيي ،ولكنه يستفيد من
خمتلف التقنيات العلمية املستخدمة ،ونموذج التغذية العكسية ،ويركز هذا النموذج عىل مجيع التغريات يف إطار موحد جيمع النموذجني
السابقني ،وذلك عىل شكل ردود فعل؛ لذا فهو يعتمد عىل التفاعل ،وعىل عدم نسيان املايض ،وعىل عدم جتاهل األسباب املوضوعة
التي ربام تتدخل لتغيري مسار املستقبل.
ُجي ِمل (نافع )2017 ،األساليب القديمة الستقراء املستقبل نق ً
ال عن دراسة راشد الدواري وآخرين بعنوان" :الدراسات
االسترشافية"  ،وهذه األساليب هي :أسلوب التنبؤ عن طريق التخمني ،وأسلوب استقراء االجتاهات ،وأسلوب اإلسقاطات ،وأسلوب
املحاكاة أو املامثلة ،وأسلوب التعرف عىل املستجدات املمكن توقعها ،وأسلوب حتديد جماالت االنتشار الواسع للتكنولوجيا ،أما عن
أساليب الدراسات املستقبلية احلديثة فحددت يف اآليت :أسلوب السالسل الزمنية ،وأسلوب اإلسقاطات السكانية ،وأسلوب األلعاب
أو املباريات ،وأسلوب حتليل اآلثار املقطعية لنسق ما ،والكشف عن القوى املحركة له ،واألساليب التشاركية للقوى الفاعلة ،أو
األطراف املتأثرة ،وأساليب التنبؤ من خالل التناظر واستخراج بعض صور املستقبل استنا ًدا إىل أحداث ،وسوابق تارخيية معينة،
والقياس عليها ،وأساليب تتبع الظواهر ،وحتليل املضمون ملعطيات معينة ،وقراءهتا قراءة علمية ،وأسلوب املسوح من خالل استطالع
عرضا لالختبارات املتاحة
اآلراء ،والتوقعات لدى عينة الدراسة ،وأسلوب السيناريوهات التي تصف إمكانات بديلة للمستقبل ،وتقدم ً
مع بيان نتائجها املتوقعةُ ،
وجت ِمع أبرز مدارس الدراسات املستقبلية عىل تقسيمها إىل ثالثة ( )3أنواع ،وهي :أوالً -السيناريو االجتاهي
اخلطي ،وهو السيناريو الذي يفرتض استمرار سيطرة الوضع احلايل عىل تطور الظاهرة يف املستقبل ،وينطلق من فرضية بقاء األوضاع
عىل حاهلا ،ثانيًا -السيناريو اإلصالحي ،وهو عىل خالف السيناريو األول؛ حيث يركز عىل حدوث تغيريات ،وإصالحات عىل الوضعية
احلالية للظاهرة موضوع الدراسة؛ مما يؤدي إىل حتقيق حتسن يف اجتاه الظاهرة ،ثالثًا -السيناريو التحويل أو الراديكايل ،والذي يعتمد عىل
حدوث حتوالت جذرية عميقة يف املحيط الداخيل ،واخلارجي للظاهرة ،ويقوم عىل التطورات ،والقفزات الفجائية التي قد تطرأ عىل
تغريا جذر ًيا ،أما بالنسبة إىل
البيئة الظاهرة ،والتي ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار؛ ألن حدوثها يؤدي إىل تغري املسار العام للظاهرة ً
األساليب األكثر استخدا ًما يف دراسة املستقبل ف ُأمجِلت يف اآليت :استكشاف االجتاهات (إسقاط اجتاهات املايض عىل املستقبل)،
والنمذجة احلاسوبية وحتليل النظم الديناميكية (الكشف عن كيفية تفاعل عدد من التغريات يف بيئات خمتلفة مع بعضها مع مرور الزمن)،
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واملحاكاة واأللعاب ،وحتليل التأثري املتداخل ،والتنبؤ التقني( :التأثر التقني ،والبيئي ،واملجتمعي) ،ومقياس دلفي املعروف بتقنية دلفي،
وهو أسلوب من أساليب التنبؤ املستقبيل ،وهو عبارة عن استطالع رأي جمموعة من اخلرباء حول احتامالت األحداث ،واالجتاهات
املستقبلية لظاهرة معينة عن طريق استبيان موجه هلم ،وسميت هذه التقنية هبذا االسم نسبة إىل معبد يوناين قديم كان الكهنة ،ورجال
الدين ،والعرافون يلتقون فيه؛ ملامرسة نوع من التكهن بمستقبل الظواهر االجتامعية ،وكان يشرتط يف هؤالء بعض االعتبارات املعرفية،
والدينية ،واالجتامعية؛ لكي يمكن رسم ،وجتديد اآلفاق املستقبلية للظاهرة من خالل االجتاه العام آلراء املشاركني يف هذه العملية.
ُيعدُّ التحليل املورفولوجي  Morphological Analysisكذلك ،والذي يرمز إليه بـ ) (MAأحد األساليب احلديثة املستخدمة يف
استرشاف املستقبل ،وهو أحد أبرز األساليب اإلبداعية الفعالة يف جمال االسترشاف ،والتنبوء ،والتعرف عىل البدائل املحتملة،
والسيناريوهات املمكنة ،وجرى تطبيقه يف الكثري من احلقول املعرفية وبخاصة ذات الطبيعة الكيفية مثل :اإلبداع ،والتصميم،
والنمذجة ،ويرجع مصطلح مورفولوجي إىل أصل يوناين  ،Morphe-logyويعني علم دراسة الشكل ،أو التكوين ،ويشري لغ ًة إىل
الشكل ،واإلنشاء ،والرتتيب ألجزاء املوضوع وعالقتها بالكل العام ،و ُيعدَّ أحد روافد علم األحياء املهتم بالبحث يف التكوين،
والرتكيب ،البنائي للكائنات احلية ،وقد بدأ تطوير التحليل املورفولوجي يف سياق حل املشكالت التقنية ،وطبق ألول مرة يف منتصف
القرن العرشين عىل يد عامل الفيزياء الفلكي فريتز زويكي Fritz Zwickyيف معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ( CalTechاملعالوي ،و عيل،
.)2018
يشري (قاللة )2017 ،يف دراسته بعنوان " :التحليل املورفولوجي وبناء السيناريوهات) أن فريتز زويكي كان يفكر يف منتصف
القرن املايض يف القيام بالتحليل املورفولوجي ملسائل متعلقة بالتنبوء التكنولوجي ،وأرسى القواعد العملية األوىل هلذا التحليل من
خالل أول حقل مورفولوجي أعده هلذا اهلدف ،وذلك ضمن سياق بحثه يف جمال الفيزياء الفضائية ،والتصاميم اهلندسية ،وقد كانت
الغاية من أول حقل مورفولوجي وضعه عام 1948م هي معرفة البدائل املستقبلية؛ لتطوير املنظار الفضائي "التلسكوب" Telescope

املستخ دم يف تلك الفرتة؛ حيث قام بتفكيك هذا التلسكوب إىل أكثر من مكون ،ووضع كل افرتاضات التطور املمكنة يف املستقبل جلميع
املكونات؛ ليصل يف األخري إىل معرفة كل "التوفيقات" ،أو "التوليفات"  Combinations of Configurationsاملمكنة بني هذه
االفرتاضات ،بحثًا عن حتسني هذا املنظار.
استنا ًدا ملا ورد أعاله فنستطيع القول :إن مجيع املؤسسات املبتكرة  Innovatorsسواء للتكنولوجيا ،أو تكنولوجيا املعلومات ،أو
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،أو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء تسعى مجيعها إىل حتقيق هدفني رئيسثني مها:
حتسني األداء الوظيفي للمنتج من خالل إضافة بعض اخلواص احلديثة يف كل إصدارة جديدة له ،وحتسني اجلوانب اإلرجونوميكية
للمنتج من خالل الوصول إىل التوفيقات أو التوليفات التي تتناسب مع املستخدم.
ُحيدد (عبد احلي )2016 ،نقالً عن رولف كرايبيش  Rolf Kreibichوآخرين يف دراستهم عام

) (2011بعنوان"Futures :

" Studies Future-Oriented Technology: Analysis, Principles, Methodology and Questionsاخلطوات اإلجرائية التي توكل
للدراسات املستقبلية ،وهي عىل النحو التايل :منهج التحليل اإلمربيقي االستكشايف

(Explorative empirical-analytical

) ، approachوهو الذي يقوم عىل توظيف املعلومات املرتاكمة ،والوقائع اجلديدة ،والبيانات ،واالجتاهات ،ثم نمذجة التطورات املمكنة
أيضا ،-ومثل
واملحتملة ) (possible and probableطب ًقا لفرضيات حمددة بصورة دقيقة ،وحتليلها استنا ًدا إىل قواعد منهجية حمددةً -
هذه الدراسات قد تكون كمية ،أو كيفية عىل حد سواء ،واملنهج االسترشايف املعياري) (Normative-prospective approachوالذي
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"يستند إىل نوع من (التخيل والتصور اإلبداعي) ،وال يتم اخليال من الفراغ؛ بل تعمل فيه اخلربة احلياتية ،والتجارب الكامنة يف املنظومة
املعرفية للباحث ،وقد يسهم (احلدس) يف الوصول إىل النتائج دون أن تكون هناك مقدمات منطقية ،ويتم بناء صورة املستقبل املفضل،
أو املرغوب فيه من خالل ذلك كله ،ومنهج التواصل اإلسقاطي ) (Communicative-projective approachأو ما أسامه كرايبيش
بمقرتب التخطيط ) :(planning approachأي نقل اخلربات واملعارف من مستواها النظري إىل مستوى تطبيقي ارتبا ًطا مع األهداف
واإلسرتاتيجيات؛ هبدف دعم عمليات صنع القرار املستقبيل ،ويصبح هدف الباحث هنا هو بناء صورة املستقبل التي تتحقق من خالهلا
الصور املرغوب فيها ،واملنهج اإلبداعي التشاركي) ،(Participative-creative approachويعني اشرتاك باحثني يف ميادين اجتامعية
أيضا -عىل انضباط البحث العلمي املستقبيل نتيجة اإلملام باجلوانب املختلفة
خمتلفة؛ هبدف تعزيز املعرفة املستقبلية ،وهو ما يساعدً -
بالظاهرة ،ويشري االجتاه السائد يف الدراسات املستقبلية بأن املزج بني هذه املناهج هو السائد.

 7/1الدراسات السابقة واملثيلة:
تم مراجعة الدراسات العربية واألجنبية املتعلقة بموضوع الدراسة ،أو ذات صلة خالل الفرتة من عام 2015م حتى 2020م؛
للوقوف عىل ما آلت إليه التطورات التكنولوجية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء ،وذلك من خالل قواعد
البيانات العربية واألجنبية املتاحة يف بنك املعرفة املرصي ) ،(EKB,2020ومراجعة كشافات بعض الدوريات العربية ،واألجنبية،
باإلضافة إىل بحوث املؤمترات املتخصصة ،وتوصل البحث أنه ال توجد دراسة أكاديمية عربية منشورة يف ختصص املكتبات واملعلومات
أيضا -ندرة يف الدراسات التي تناولت موضوع التقنيات القابلة
تناولت موضوع الدراسة احلالية حتى موعد إجرائها ،و هناكً -
لالرتداء Wearable Technologiesبشكل عام ،وسيتم استعراض الدراسات التي تم التوصل إليها عىل النحو التايل:

 1/7/1الدراسات العربية:
دراسة (ندا ،)2019 ،والتي هدفت إىل تطوير تصميم التقنيات القابلة لالرتداء ،ومعاجلة املشاكل املرتبطة هبا بنا ًء عىل بعض
االعتبارات اإلرجونوميكية ،والتي يتم تطبيقها يف تصميم تلك التقنيات من منظور التصميم الصناعي؛ لكي تلبي احتياجات املستخدم
املختلفة ،وحتقق مبدأ اإلنسان هو حمور التصميم ،وحتقق -كذلك -ملرتدهيا سهولة يف االستخدام ،وراحة يف االرتداء ،وتفاعل أكثر
فاعلية يف أماكن ،وبيئات العمل املختلفة  ،وأشارت الدراسة إىل تصميم الكثري من التقنيات القابلة لالرتداء قد ال يتالءم مع كتلة،
وحجم ،وشكل ،واخلصائص امليكانيكية جلسم مرتدهيا؛ مما يتسبب يف عدم أدائها للمهام املوكلة إليها عىل النحو األكمل ،كام تعدُّ تلك
سطحا إضاف ًيا جلسم املستخدم ،وطبقة مح اية ،أو غطاء يغري شكل اجلسم ،وجيب عند ارتدائها أن تسهل حركة ،ووضعيات
التقنيات
ً
جسم املستخدم دون إعاقة سالسة حركة جسده؛ لذلك أكدت الدراسة عىل اجلوانب اجلاملية التي تعدُّ أحد العوامل املهمة يف تقبل
املستخدم لتلك التقنيات ،وسعيه القتنائها؛ لذا وجب عىل املصممني أن يعريوا اهتام ًما أكرب للقيم اجلاملية إىل جانب التصميامت اهلندسية
يف تلك التقنيات.
دراسة (حسني ،)2019 ،والتي أكدت بأن الفكرة وراء زيادة القدرات البرشية من خالل تقنيات يمكن ارتداؤها تستحوذ عىل
فكر اإلنسان منذ تاريخ طويل بداية من النظارات التي تم ابتكارها؛ لتعزيز الرؤية ،والساعات؛ لتتبع الوقت ،وأيضا فكرة إضافة
"األجهزة االصطناعية" إىل أعضائنا الطبيعية؛ من أجل حتسني احلواس كالسمع ،واللمس ،واليوم مع التطور اهلائل يف التكنولوجيا
الرقمية ،وانتشار احلوسبة يف كل مكان ،وتقلص حجمها تبحث التكنولوجيا القابلة لالرتداء عن فرصة لدمج أجهزة احلاسب ،وأجهزة
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االستشعار مع جسم اإلنسان عىل نحو يسهل التواصل بني اإلنسان ،واملكونات احلاسوبية التي يرتدهيا؛ حيث تم دجمها يف املالبس،
واألحذية ،واحلُيل ،واإلكسسوارات ،مثل :الساعات ،والنظارات ،وكل ما يمكن لإلنسان ارتداؤه؛ لتسهيل احلياة اليومية للمستخدم،
وإضافة عنرص املتعة ،والرفاهية؛ حيث تتيح تقنيات العرض املرنة احلديثة ،واملنسوجات اإللكرتونية ،واحلوسبة املادية Computing

فرصا للتفكري يف تضمني هذه التكنولوجيات؛ لتزويد املستخدم بوسيلة للتفاعل مع املعلومات الرقمية أثناء التنقل يف العامل
ً Physical
هام يف رعاية كبار السن ،وتسهيل حياهتم
دورا أساسيًا وم ً
املادي (خالل حياته اليومية) ،كام يمكن للتكنولوجيا القابلة لالرتداء أن متثل ً
وأنشطتهم اليومية ،ومساعدهتم يف االعتامد عىل أنفسهم ،ودعم استقالليتهم؛ حيث يمكن استخدام أجهزة االستشعار ،والتتبع لرصد
وظائفهم احليوية ،ومتابعة حالتهم الصحية عن بعد ،وإرسال استغاثات يف حاالت اخلطر ،وتكمن مشكلة الدراسة يف أن تقدم العمر،
وضعف الوظائف احليوية لإلنسان ،وقدرته البدنية ،والذهنية بشكل عام قد تؤدي إىل صعوبة يف استخدام التكنولوجيا املتقدمة،
والتفاعل معها؛ لذا حيتاج كبار السن إىل أجهزة ،وتطبيقات ذات طبيعة خاصة تساعدهم يف تسهيل ممارسة حياهتم ،وأنشطتهم اليومية،
وتراعي احتياجاهتم ،وقدراهتم اجلسدية ،والذهنية ،والكثري من األجهزة القابلة لالرتداء اخلاصة بكبار السن يغلب عليها الطابع اآليل،
والطبي؛ مما يسبب هلم اإلحراج ،والشعور بالعجز ،وعدم قدرهتم عىل االعتناء بأنفسهم؛ األمر الذي قد يدفعهم إىل العزوف عن
استخدامها؛ لذلك استهدفت الدراسة اإل فادة من التطور التكنولوجي اهلائل ،والتكنولوجيا القابلة لالرتداء يف خدمة كبار السن
واالعتناء هبم؛ من خالل تزويدهم باملعلومات ،واملؤرشات احليوية املهمة بسهولة ،وبصفة دورية ،والعمل عىل تصميم ،وإظهار هذه
األجهزة القابلة لالرتداء بمظهر مجايل يف هيئة ُحيل ،أو مكمالت ،أو إكسسوارات؛ لرفع احلرج عمن يرتدهيا ،وعدم إظهارهم بمظهر
املريض الذي حيتاج للرعاية.
جتدر اإلشارة إىل أن الدراستني السابقتني يقعان يف ختصص الفنون التطبيقية ،وكام تتبعنا سل ًفا نشأة وتطور مصطلح تكنولوجيا
" "Technologyوالذي ظهر للمرة األوىل باللغة اإلنجليزية يف القرن السابع عرش امليالدي ،فالحظنا أن املصطلح كان يعني يف بادئ
األمر مناقشة الفنون التطبيقية فقط ،وبشكل تدرجيي أصبحت هذه الفنون نفسها موضوع التسمية ،وهذا يؤكد عىل مدى اهتامم
املتخصصني يف جمال الفنون التطبيقية بالتقنيات القابلة لالرتداء ،وتناوهلم هلا من نواح خمتلفة ،وبخاصة من الناحية اإلرجونوميكية ،أما
أيضا -من التكنولوجيا القابلة لالرتداء ،وكذلك تكنولوجيا
يف جمال املكتبات واملعلومات فيمكننا القول بأننا نستطيع اإلفادةً -
املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء من خالل توظيفها يف املكتبات؛ هبدف حتسني خدماهتا املقدمة للمستفيدين.

 2/7/1الدراسات األجنبية:
أكدت معظم الدراسات األجنبية عىل أمهية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا القابلة لالرتداء يف بعض املجاالت ،وسوف نقوم
باستعراض الدراسات التي ناقشت املوضوع ،وتم الوصول إليها من األحدث إىل األقدم كاآليت:
دراسة ) ،(Dehghani et al., 2020والتي هدفت إىل حتديد العوامل املساعدة لإلقالل من نسبة اهلدر للرشكات الناشئة يف جمال
التكنولوجيا القابلة لالرتداء ،والدراسة عبارة عن دراسة وصفية استخدمت منهجية دراسة احلالة ،وقد اعتمدت عىل مقابالت شبه
منظمة مع عرشة من مديري الرشكات الناشئة خالل مؤمترWearable Technology 2017؛ وقد تم اختيار املشاركني عىل أساس أخذ
العينات املالئمة ،واملعايري املحددة مسب ًقا ،وأسهمت الدراسة يف هذا املجال من خالل النتائج الرئيسية التي آلت إليها ،والتي تشري إىل
رضورة أخذ بعض االعتبارات عند بدء التشغيل من أجل جاهزية السوق الناجحة ،بام يف ذلك وقت الدخول إىل السوق ،والتغلب عىل
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وأخريا تسويق املنتج ،ومتت التوصية
احلواجز التي تعيق دخول السوق ،فضالً عن رضورة االهتامم بسامت املنتج ،وعملية تطوير املنتج،
ً
بإسرتاتيجيات ،وطرق عملية للنجاح يف كل مرحلة.
دراسة ) ،(Salahuddin and Lee, 2020سعت هذه الدراسة إىل حتديد ميزات اجلودة الرئيسية لألجهزة القابلة لالرتداء ،والتي
هلا تأثري كبري عىل رضا املستهلك باستخدام نموذج كانو  ، Kanoوهو هنج منظم لتحديد متطلبات املستهلك ،وتوقعاته من خالل تقنية
تصنيف التفضيالت ،وأجرى الباحثان استطالع رأي عرب شبكة اإلنرتنت لعينة مالئمة من املستهلكني األمريكيني الذين ترتاوح
أعامرهم بني  19عا ًما فأكثر ،وتم احلصول عىل إمجايل عدد ( )471من استطالعات الرأي ،والتي استخدمت يف حتليل البيانات،
وأظهرت النتائج عد ًدا من ميزات اجلودة لألجهزة القابلة لالرتداء ،والتي كان هلا أكرب األثر عىل رضا املستهلك باستخدام نموذج
 ،Kanoوالذي يمكن أن يكون أداة قياس جيدة للباحثني يف املستقبل ،واالعتامد عليها يف دراساهتم ،وهذه امليزات هي :مستوى األداء،
واملتانة ،وعمر البطارية الطويل ،وسهولة االستخدام ،وسالمة املنتج ،والراحة ،والسعر املعقول ،وتساعد نتائج تلك الدراسة مصممي،
ومطوري ،ومنتجي األجهزة القابلة لالرتداء عىل إعطاء األولوية مليزات اجلودة أثناء تصميم املنتج ،وتطويره ،وعملية التصنيع.
دراسة ) ،(Cheung, et al., 2020والتي هدفت إىل إلقاء الضوء عىل العوامل الرئيسية التي تدفع إىل تبني منتجات التكنولوجيا
القابلة لالرتداء يف جمال الرعاية الصحية من قبل مستهلكي اجليل  – (Gen-Z) zوهو اجليل الذي ولد بني عامي  2010 -1996ونشأ
عىل اإلنرتنت ووسائل التواصل اجتامعي -يف هونغ كونغ؛ حيث تم استخدام استطالع رأي خالل شبكة اإلنرتنت تم إدارته من ذوي
اخلربة يف استخدام تكنولوجيا الرعاية الصحية القابلة لالرتداء؛ جلمع البيانات من عينة من مستهلكي اجليل  Zيف هونغ كونغ ،وتم
إجراء حتليل البيانات؛ للتحقق من أربع فرضيات ،وأكدت النتائج عىل سهولة االستخدام ،والفائدة املتوقعة للمنتج هي من أبرز العوامل
التي تؤدي إىل تبنيه ،واعتامده من قبل املستهلكني الشباب ،كام قدمت الدراسة بعض اإلرشادات العملية للمسوقني ملنتجات الرعاية
الصحية التي يمكن ارتداؤها ،وأخذ تصورات املستهلكني الشباب عن تلك املنتجات بعني االعتبار.
دراسة ) ،(Kumar, et al., 2020والتي عرفت احلوسبة القابلة لالرتداء Wearable Computingبأهنا" :تصميم ،أو بناء ،أو
استخدام أجهزة حاسوبية ،وحسية مصغرة حممولة عىل اجلسم" ،ويمكن أن ترتاوح اإلفادة من أجهزة احلوسبة القابلة لالرتداء ما بني
توفري ميزات حمددة وحمدودة للغاية مثل :مراقبة معدل رضبات القلب ،وقدرات عداد اخلطى إىل وظائف ،وميزات ذكية ،ومتقدمة ،كام
أشارت الدراسة بأن التطورات احلديثة يف االتصاالت ،واإللكرتونيات الدقيقة ،وتصنيع أجهزة االستشعار ،وتقنيات حتليل البيانات
فتحت إمكانات جديدة الستخدام التكنولوجيا القابلة لالرتداء يف النظام البيئي الصحي الرقمي؛ لتحقيق جمموعة من النتائج الصحية،
كام تستخدم الكثري من املنتجات التقنية القابلة لالرتداء مستشعرات صحية رقمية متعددة يتم دجمها عاد ًة يف شبكات املستشعرات التي
تشتمل عىل أجهزة استشعار أخرى يرتدهيا اجلسم ،وأجهزة استشعار حميطة ،وتتطلب بعض أنظمة املراقبة حتميل جهاز االستشعار،
والبيانات املجمعة إىل موقع بعيد مثل :خادم املستشفى؛ لتجميع املزيد من بيانات التحليل الرسيري ،ومع ظهور احلوسبة السحابية-
كذلك -يمكن اآلن ترقية الكثري من أنظمة االستشعار القابلة لالرتداء بسهولة دون احلاجة إىل تثبيت املستخدم للربامج يف أجهزة املراقبة
ومثريا عىل حد قول
اخلاصة هبم؛ مما جيعل صيانة شبكات نظام املراقبة الصحية أسهل ،وأرخص ،وتُعد هذه الدراسة بحثًا أصليًا حديثًا،
ً
ُمعدي الدراسة؛ حيث يركز عىل تطبيقات املستشعرات القابلة لالرتداء ،واحلوسبة القابلة لالرتداء يف أنظمة املراقبة الذكية عن ُبعد مع
تطبيق النمذجة التنبؤية؛ لتحسني الرعاية الصحية ،والروبوتات ،واألجهزة الطبية الذكية ،والتقنيات التي تم متكينها بواسطة إنرتنت
األشياء من أجل الصحة الذكية.
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دراسة ) ،(El-Sendiony, and El-Mosalamy, 2020وتناولت هذه الدراسة االستقصائية أوجه التقدم يف إنرتنت األشياء
أيضا -التطبيقات املختلفة فيام
) ، (IoTوكذلك إنرتنت األشياء الصناعية من خالل تقنيات الرعاية الصحية ،كام استعرضت الدراسةً -
يتعلق باجتاهات تصميم املنتجات من خالل تقديم حلول الرعاية الصحية القائمة عىل إنرتنت األشياء ،وتأثرياهتا املستقبلية طبقا
ال جتاهات ،وتقنيات إنرتنت األشياء يف جمال األجهزة الطبية ،واألجهزة القابلة لالرتداء ،والتي يمكن اإلفادة منها يف سياق الرعاية
الصحية ،ومدى مسامهة هذه التقنيات واالبتكارات املختلفة إلنرتنت األشياء ،والصحة اإللكرتونية يف حتديد الكيفية التي يمكن هبا
تطوير الرعاية الصحية يف مجيع أنحاء العامل ،وقدمت الدراسة مقرتحات ملصممي منتجات الرعاية الصحية املستندة إىل إنرتنت األشياء،
والتي جيب وضعها يف االعتبار عند تطوير إسرتاتيجية منتجات التصميم اخلاصة هبم لألجهزة املتصلة باإلنرتنت ،وخلصت الدراسة
بأن األجهزة الطبية القابلة لالرتداء املتصلة بإنرتنت األشياء سوف ُحتدث ثورة غري مسبوقة يف املجال الصحي ،كام سيكون هلا تأثريات
بالغة عىل صناعة الرعاية الصحية ،وطريقة حتليل البيانات ،كام ستسمح لألطباء ،واملتخصصني بمساعدة مرضاهم بشكل أرسع ،وأكثر
دقة من خالل املشاركة الفورية للبيانات.
دراسة ) (Aksoy, et al., 2020حاولت هذه الدراسة فحص سوق األجهزة الرياضية املزودة بالتكنولوجيا القابلة لالرتداء
شخصا من املستخدمني ،وغري املستخدمني هلذه التكنولوجيا عىل حد سواء عرب
كممثل أسايس للعرص الرقمي؛ حيث تم مسح ()411
ً
شبكة اإلنرتنت ،وتم حتليل البيانات التي تم احلصول عليها ،ودعمت نتائج الدراسة التأثريات اإلجيابية لألجهزة الرياضية املزودة
بالتكنولوجيا القابلة لالرتداء عىل توقع أداء املستخدم ،ومتوسط اجلهد املتوقع ،وسهولة استخدام تلك األجهزة.
دراسة ) ،(Naushad, and M. Sulphey, 2020والتي سعت إىل توفري إطار عمل لتحديد أولويات العوامل ،والديناميكيات
نحو تبني واعتامد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة باململكة العربية السعودية؛ فعىل الرغم من أن
تلك املؤسسات تُعدِّ حمركًا من حمركات النمو يف املجتمع إال أن نسبة تبنيها واعتامدها للتكنولوجيات منخفضة ،وحاولت الدراسة
التعرف عىل األسباب التي أدت إىل انخفاض هذه النسبة من خالل مراجعة أدبيات املوضوع ،وحتليل العوامل ذات الصلة تم حتديدها
وترتيبها من حيث األولوية؛ حيث ت ِ
ُقرر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وترية املنافسة والنجاح ،و ُت ِ
ظهر التجارب ذلك؛ فاملؤسسات
الصغرية واملتوسطة التي تتبنى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنمو أرسع عدة مرات من منافسهم الكسول ،وأكدت الدراسة بأن
أدب املوضوع السابق يشري إىل مستوى تبني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية
يرتاوح غالبًا بني مستويات منخفضة إىل مستويات متوسطة يف كثري من احلاالت؛ فتقترص التقنيات عىل اإلنرتنت ،واملواقع اإللكرتونية،
ورسائل الربيد اإللكرتوين ،وبرامج التطبيقات املخصصة فقط ،وينبغي عىل تلك املؤسسات تبني واعتامد أنظمة الدفع اإللكرتونية،
والفوترة اإللكرتونية ،والتجارة اإللكرتونية  ،B2Bوالشبكات كتقنيات اتصال من اآلن فصاعدً ا ،وتشري النتائج بأن املؤسسات الصغرية
واملتوسطة تتبنى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ للحصول عىل ميزة نسبية عن املنافسني ،كام تعدُّ القدرة عىل حتمل التكاليف،
أيضا -أن الربحية ودعم اإلدارة
وسهولة االستخدام ،وخلق القيمة ،واإلنتاجية من أهم األسباب ذات األولوية ،كام أكدت النتائجً -
العليا من العوامل الرئيسية األخرى التي حتفز تبني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل املؤسسات.
دراسة ) ،(Wójcik, 2019وتعد هذه الدراسة وجهة نظر تستند إىل أدب املوضوع خالل الفرتة من 2008م حتى 2018م؛ حيث
تصورا إلمكانية تطبيقات احلوسبة القابلة لالرتداء  Wearable Computingيف املكتبات ،وكان
قدمت فقط -عىل حد قول الباحثة-
ً
اهلدف الرئييس من تلك الدراسة هو الرشوع يف مزيد من املناقشة حول تصور إمكانية استخدام احلوسبة القابلة لالرتداء يف املكتبات؛
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لتحسني خدماهتا للمستفيدين ،وكذلك؛ ملساعدة أخصائيي املعلومات عىل أداء واجباهتم املهنية بشكل أكثر جاذبية ،وعىل نحو فعال،
وأشارت الدراسة إىل إمكانية استخدام احلوسبة القابلة لالرتداء يف الكثري من جماالت أنشطة املكتبات؛ لتلبية احتياجات املستخدمني
وأمناء املكتبات عىل السواء ،ففي سياق خدمات املستفيدين يمكن استخدام احلوسبة القابلة لالرتداء؛ ملساعدهتم عىل التنقل يف املكتبة،
وتوفري املوارد بأشكال جديدة ،ومثرية لالهتامم ،وكذلك إمكانية استخدامها يف التعليم ،والرتفيه ،أما عىل مستوى تلبية احتياجات أمناء
املكتبات فيمكن استخدام البيانات التي تم احلصول عليها من أجهزة احلوسبة القابلة لالرتداء يف ترسيع عملية تنظيم املجموعات،
وزيادة الدافع للعمل عرب خيارات ،وميزات جتعل من املمكن قياس كفاءة العمل الشخيص ،فضالً عن إمكانية تتبع املقتنيات ،وحتديدها
بشكل أرسع كام هو احلال بالنسبة للمستفيدين ،وأكدت الباحثة بأن مسألة استخدام احلوسبة القابلة لالرتداء تم مناقشتها من خالل
الكثري من التخصصات ،ولدهيا جمموعة واسعة من التطبيقات العملية إال أنه مل يتم مناقشتها عىل نطاق واسع يف املكتبات؛ وجيب سد
هذه الفجوة برسعة؛ لتو فري إطار عمل ،وتطوير حلول قيمة للمكتبات تتيح هلا اإلفادة من هذه التكنولوجيا اجلديدة ،كام تأمل الباحثة-
كذلك -إىل تفعيل املفاهيم املعروضة يف تلك الدراسة ،واختبارها يف املامرسة العملية من قبل املكتبيني؛ مما يسمح بمزيد من التطوير
للبحث حول هذا املوضوع.
دراسة ) ، (Kim and Chiu, 2019والتي سعت إىل الوقوف عىل العوامل ،والدوافع التي تساعد يف قبول املستهلكني ،وحتفيزهم
عىل استخدام األجهزة الرياضية ،واللياقة البدنية املزودة بالتكنولوجيا القابلة لالرتداء ،بنا ًء عىل اجلاهزية التكنولوجية؛ حيث تم أخذ
عينات مالئمة من املستهلكني الكوريني بلغ عددها ( )247مستهل ًكا ،ثم حتليل البيانات ،وأشارت نتائج الدراسة إىل سهولة استخدام
تلك األجهزة ،والفائدة املتوقعة من ها كان هلام تأثري إجيايب عىل قبول ،وحتفيز املستهلكني القتناء هذه األجهزة وارتدائها ،وأكدت نتائج
أيضا -عىل الدور املهم واإلجيايب لـلجاهزية التكنولوجية يف الناحية النفسية للمستهلك ،والتي تؤدي إىل االستخدام الفعيل
الدراسةً -
لألجهزة الرياضية املزودة بالتكنولوجيا القابلة لالرتداء.
دراسة ) ،(Pingo, and Narayan, 2019والغرض من هذه الدراسة هو التحقيق يف استخدام أجهزة تتبع الصحة ،واللياقة البدنية
القابلة لالرتداء يف احليا ة اليومية ،ودوافع املستخدمني ،وفهمهم ،واستخدامهم للبيانات املستمدة من تلك األجهزة ،وحتليل ،وفهم
النتائج ،واعتمدت الدراسة عىل البيانات املستخلصة من مقابلة عدد ( )21من مستخدمي أجهزة تتبع األنشطة القابلة لالرتداء،
واملستخدمة للصحة ،واللياقة البدنية ،وأظهرت النتائج أن أجهزة اإلنقاذ أصبحت أدوات مرافقة ُمت َكن املستخدمني من أخذ املعلومات
من مؤرشاهتم اجلسدية ،واختاذ بعض القرارات بشأن صحتهم ،ولياقتهم البدنية ،فضالً عن تتبع النتائج ،والترصف حياهلا؛ مما يمنحهم
أيضا -إىل اآلثار اإلجيابية للمهنيني الصحيني ،وكيفية
إحساسا بالرضا ،واإلشباع ،والشعور بالسيطرة عىل صحتهم ،كام آلت النتائجً -
ً
التحدث إىل مرضاهم مدى احلياة حول كيفية التعامل ،وفهم املعلومات التي توفرها أجهزة تتبع النشاط اخلاصة هبم ،هذا إىل جانب
نظرا ألن ممارسات التتبع الذايت جتذب اهتاممات بحثية واسعة النطاق مثل:
مناقشة هذه البيانات مع املهنيني الصحيني اآلخرين بانتظام؛ ً
التفاعل بني اإلنسان واحلاسوب ،وأنظمة املعلومات ،وعلم االجتامع الرقمي ،واملعلوماتية الصحية ،والتسويق وغريها ،كام توفر هذه
مهام للبحث عن املعلومات يوميًا يسهم يف فهم املامرسات اخلاصة بكيفية فهم األشخاص للبيانات ،وكيف تعمل
الدراسة
منظورا ً
ً
البيانات عىل حتسني رفاهيتهم ،وحتسني الصحة البدنية ،أو اللياقة البدنية ،واآلثار املرتتبة عىل السلوك الصحي للمستخدمني.
دراسة ) ،(Hong, et al., 2019بحثت هذه الدراسة عن إطار نظام مراقبة يمكن ارتداؤه مع مراعاة سبل الراحة ،واحلالة الصحية
ملرتدهيا ،والوصول إىل املؤرشات الفسيولوجية ذات الصلة من خالل تقنيات االستشعار ،والعرض البلوري السائل ()LCD؛ حيث
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تُستخدم املستشعرات جلمع اإلشارات املطلوبة؛ للتسجيل من مرتدهيا ،ونقلها عرب مايكرو كمبيوتر شخيص من نوع AT89C52؛
لتحليل البيانات املجمعة ،ويوفر هذا النظام املقرتح مرج ًعا لتطبيق تقنيات االستشعار ،والعرض يف جمال املالبس الذكية ،والتي يمكن
الر َضع ،واألطفال ،والرعاية الصحية ،والرتفيه املنزيل ،واجليش.
تطبيقها بشكل أكرب عىل رعاية ُ
دراسة ) ،(Paluch and Tuzovic, 2019والتي أشارت إىل بدء بعض الكيانات التجارية مثل( :التأمني الصحي ،والتأمني عىل
مؤخرا كجزء من رحلة املستهلك،
احلياة ،ورشكات الطريان ،واملتاجر الكبرية) يف بلدان خمتلفة يف إدخال التقنيات القابلة لالرتداء
ً
أيضا -لتعزيز سلسلة القيمة التجارية ،يف حني قرار الرشكة بتبني مثل هذه التقنيات اجلديدة غال ًبا ما يعتمد عىل عوامل مالية
وكوسيلةً -
مثل :العائد عىل االستثامر ،والتكاليف ،والتأثري عىل األرباح ،فقد يتخذ املستهلكون موق ًفا خمتل ًفا جتاه قيمة استخدام األجهزة الذكية
القابلة لالرتداء ،ومشاركة بياناهتم الشخصية كجزء من عالقاهتم التجارية مع العمالء ،وهدفت هذه الدراسة إىل التحقيق يف تصورات
املستهلكني ،وردود أفعاهلم عن التتبع الذايت ،وهي ممارسة تشجع فيها تلك الكيانات التجارية املستهلكني عىل مراقبة ،ومجع ،ومشاركة
البيانات احليوية الشخصية من خالل التقنيات القابلة لالرتداء مقابل حوافز شخصية ومكافآت ،وأجرى الباحثان مقابالت شخصية
متعمقة مع عدد ( )24مستهل ًكا سواء أكانوا مستخدمني وغري مستخدمني لألجهزة القابلة لالرتداء ،وتم تسجيل املقابالت ونسخها؛
مما نتج عن تلك املقابالت نحو ( )600صفحة من النصوص ضمت أكثر من ( 203ألف) كلمة ،و تشفري تلك البيانات وحتليلها،
وأسفرت نتائج الدراسة عن تقييم املستهلكني لألجهزة القابلة لالرتداء يعتمد عىل القيمة املتوقعة لالستخدام ،هذا إىل جانب خماوف
املستهلك من انتهاك اخلصوصية ،واألمان؛ مما يؤدي إىل وجود أربعة أنواع من ردود الفعل املتباينة؛ الستخدام واعتامد تلك األجهزة،
أيضا -اثنني من املحددات الفردية بالنسبة
وهي( :احتضان ،ودراسة ،ومناقشة ،وجتنب) تلك التقنيات ،كام حددت النتائجً -
للمستهلك ،ومها( :الدافع الداخيل ،والدافع اخلارجي) ،وأربع حمددات ذات صلة بالرشكة املنتجة ،وهي( :تصميم اجلهاز القابل
لالرتداء ،والضامن ،والشفافية ،وإمكانية التحكم) ،والتي تؤثر بشكل كبري عىل تصورات املستهلك ،وقراراته يف تبني واعتامد
التكنولوجيا القابلة لالرتداء.
دراسة ) ،(Nayak, et al., 2019تعدُّ هذه الدراسة واحدة من أوىل الدراسات التي تناولت التكنولوجيا القابلة لالرتداء يف جمال
التأمني الصحي عىل حد قول ُمعدي الدراسة ،وهدفت الدراسة إىل استكشاف تأثري اعتامد منتجات التكنولوجيا القابلة لالرتداء
لرشكات التأمني الصحي اهلندية ،وحتديد القدرات الديناميكية الرئيسية التي جيب عىل رشكات التأمني الصحي بناؤها؛ إلدارة البيانات
الضخمة الناجتة عن التكنولوجيا القابلة لالرتداء م ن أجل حتقيق ميزة تنافسية؛ حيث تم إجراء دراسة استكشافية نوعية باستخدام
مقابالت شخصية متعمقة مع ( )53خبري تأمني صحي هندي باستخدام استبيان شبه منظم ،وتم ترميز البيانات باستخدام رموز نمطية
وشاملة ،ثم حتليل هذه البيانات باستخدام تقنية حتليل املحتوى ،وأوضحت نتائج الدراسة العالقة القوية بني املتغريات املتعلقة بسياسة
التكنولوجيا ،والثقافة التنظيمية ،والفلسفة اإلسرتاتيجية ،وابتكار املنتجات ،وإدارة املعرفة ،وجودة خدمة العمالء مع اعتامد
التكنولوجيا القابلة لالرتداء عىل أداء الرشكة.
نظرا
دراسة ) ،(Shen, et al., 2018وتشري هذه الدراسة إىل الدور الفعال الذي تلعبه نظم املعلومات الصحية القابلة لالرتداء؛ ً
ألن هذه النظم تفتح حقبة جديدة لإلدارة الذاتية للصحة الشخصية ،وإحداث تغيريات جوهرية يف حياة األفراد ،ومتثل هذه الدراسة
إحدى املحاوالت األوىل الستكشاف مشكالت االستخدام املتقطع لنظم املعلومات الصحية القابلة لالرتداء عىل حد قول ُمعدي
الدراسة؛ حيث ركزت الدراسات السابقة عىل سلوك ما بعد التبني لتلك النظم سواء باالستمرارية ،أو التوقف هنائ ًيا عن استخدامها،
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متجاهلة عملية التحول املتبادل بني االستخدام ،وسلوك الرفض ،وتم التعبري عن هذا السلوك يف تلك الدراسة بأنه توقف متقطع،
وسعت الدراسة إىل فهم العوامل التي تؤثر عىل االنقطاع املتقطع لنظم املعلومات الصحية القابلة لالرتداء من خالل استطالع رأي تم
بناؤه عىل أربع نظريات جديدة ،وهي :عدم التأكيد املحايد ،وتناقض املواقف ،والرضا املحايد ،واالنقطاع املتقطع ،وتم توجيهه إىل
( ) 428من مستخدمي األجهزة الصحية القابلة لالرتداء عرب شبكة اإلنرتنت ،وأظهرت النتائج أن عدم التأكيد املحايد له تأثريات إجيابية
عىل الرضا املحايد ،وتناقض املواقف ،وكالمها له تأثريات إجيابية أخرى عىل االنقطاع املتقطع لنظم املعلومات الصحية القابلة لالرتداء،
باإلضافة إىل ذلك ،فإن التناقض يف املواقف له تأثري إجيايب ومهم -كذلك -عىل الرضا املحايد.
دراسة ) ، (Reyes-Merado, 2018وهي دراسة حتليلية مقارنة هدفت إىل حتليل أسباب ودوافع استخدام ،أجهزة اللياقة البدنية
املزودة بالتكنولوجيا القابلة لالرتداء ،وتم طرح جمموعات سببية من املتغريات التي تؤدي إىل استخدامها من قبل املتبنني ،ونية
االستخدام من قبل غري املتبنني ،عىل عينة مكونة من ( )176متبنيًا ،وعينة ثانية مكونة من ( )187غري متبن ،وأظهرت النتائج أن توقع
أيضا ،وأشارت الدراسة إىل أخذ
األداء ،ومتوسط اجلهد املتوقع هلام تأثريات عالية عىل االستخدام للمتبنني ،ونية االستخدام لغري املتبنني ً
تلك العوامل بعني االعتبار من قبل املسوقني ألجهزة اللياقة البدنية القابلة لالرتداء عند تطوير تلك األجهزة؛ من أجل تعزيز
االستخدام ،ونية االستخدام عىل نطاق واسع بالنسبة للمستهلك احلايل ،واملستهلك املتوقع ،واملستهدف.
دراسة ) ،(Koo and Fallon, 2017إن اهلدف من تلك الدراسة هو فهم األبعاد التي يفضل املستهلكون تتبعها باستخدام
التكنولوجيا القابلة لالرتداء؛ لتمكينهم من حتقيق ،وتطوير نمط حياة أكثر صحة ،ورفاهية؛ حيث تم إجراء استطالع رأي عرب شبكة
اإلنرتنت مع املستهلكني املحتملني يف الواليات املتحدة األمريكية؛ لتحديد أبعاد التتبع الذايت األكثر تفضيال ،وكذلك أبعاد التتبع
لآلخرين ،وأظهرت نتائج الدراسة عالقات إجيابية بشكل عام بني األنواع املتشاهبة من أبعاد التتبع ،مثل :أبعاد حالة الصحة البدنية
(أعراض املرض ،واالضطراب ،والعالمات احليوية العامة) ،وأبعاد حالة الصحة العقلية (مستوى التوتر ،واملزاج ،والشعور) ،وأبعاد
نمط احلياة الصحي (اللياقة البدنية ،والوضع ،والوضعية) ،وأبعاد اإلنتاجية وإدارة املهام (إنتاجية العمل ،واملوقع ،وإدارة الوقت)،
وشجعت ال دراسة املصممني وحثتهم عىل صنع منتجات تقنية يمكن ارتداؤها تكون متينة ،وسهلة العناية ،وجذابة يف التصميم ،ومرحية
يف االرتداء ،واالستخدام ،وقادرة عىل تتبع األبعاد املفضلة ،ومناسبة ملختلف املستهلكني ،وغري مزعجة ،وصغرية احلجم.
دراسة ) ،(Park, et al., 2016تعدُّ هذه الدراسة واحدة من أوىل املحاوالت لفحص عملية التبني للتكنولوجيا القابلة لالرتداء
يف سياق الرعاية الصحية عىل حد قول ُمعدي الدراسة يف تلك الفرتة ،وما يرتتب عىل ذلك من آثار عىل االستخدام املستقبيل لتلك
التكنولوجيا ،وهدفت الدراسة إىل حتديد العوامل املحفزة الستخدام أجهزة الرعاية الصحية القابلة لالرتداء ،والتي أسهمت يف
اعتامدها؛ حيث تم استطالع رأي ( )877مستخد ًما لتلك األجهزة عرب شبكة اإلنرتنت؛ لتقييم العوامل التحفيزية املقرتحة العتامد
أجهزة الرعاية الصحية القابلة لالرتداء ،وأوضحت النتائج أن عوامل التحكم ،والتفاعل يف أجهزة الرعاية الصحية القابلة لالرتداء،
باإلضافة إىل امليول املبتكرة للمستخدمني قد أثرت بشكل إجيايب يف نية االستخدام ،يف حني التكلفة املتصورة ليس هلا آثار كبرية عىل نية
املستخدم الستخدام تلك األجهزة.
دراسة ) ،(Weston, 2015هدفت هذه الدراسة إىل النظر يف الفوائد ،واملخاطر ،واإلشكاليات األخالقية وراء إدخال أجهزة
استشعار يمكن ارتداؤها يف أماكن العمل؛ حيث إنه من املتوقع أن يكون هناك أكثر من ثالث مليارات جهاز استشعار يمكن ارتداؤها
يف مجيع أنحاء العامل بحلول عام 2025م ،وقد أجريت مراجعة لألجهزة القابلة لالرتداء احلالية يف السوق ،وتأثري االبتكارات
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التكنولوجية السابقة عىل أماكن العمل ،والتأثري املحتمل لألجهزة القابلة لالرتداء عىل املؤسسات ،وأظهرت نتائج الدراسة أن
التكنولوجيا القابلة لالرتداء لدهيا القدرة عىل زيادة اإلنتاجية ،ومن املرجح أن تصبح الرشكات التي تتبنى هذه األجهزة رائدة يف
صناعاهتا ،ومع ذلك فإنه جيب اختاذ أية خطوة الستخدام األجهزة القابلة لالرتداء يف مكان العمل بحساسية ،كام يؤكد الباحث عىل أن
أيضا -فهم املوظفني لكيفية
تكون مشاركة املوظف يف الربامج القابلة لالرتداء تطوعية يف البداية؛ لذا جيب عىل الرشكات أن تضمنً -
استخدام البيانات التي تم مجعها ،ومن يمكنه الوصول إليها ،وكيفية ختزينها ،كام تويص الدراسة باستخدام طرف ثالث جلمع املعلومات،
وحتليلها كإجراء إضايف لألمان واخلصوصية.
دراسة ) (Bloss, 2015قدمت هذه الدراسة مراجعة متعمقة يف تطوير أجهزة استشعار يمكن ارتداؤها يف جمال التطبيقات الطبية،
والرياضية ،والصناعية ،والتي يمكنها باستمرار مراقبة احلاالت الطبية احلرجة ،وتقييم النشاط الريايض ،ومراقبة األطفال ،وقد تم
استطالع رأي الكثري من الرشكات يف مجيع أنحاء العامل؛ ملناقشة توجهاهتم ،والتقدم املحرز يف التطبيقات الطبية ،واملراقبة الصناعية،
فضالً عن املناقشات مع العاملني يف املجال الطبي حول الفوائد املتصورة هلذه التكنولوجيا ،وكشفت نتائج الدراسة عن إحراز تقدم كبري
يف املراقبة املستمرة للكثري من وظائف اجلسم املهمة التي تشري إىل احلاالت الطبية احلرجة التي يمكن أن هتدد احلياة؛ حيث مكنت األطباء
مستمرا أفضل بكثري يف الوقت الفعيل لظروف
عرضا
من استبدال االختبارات التي ُجترى ملرة واحدة باملراقبة املستمرة ،والتي توفر ً
ً
أيضا -الشاشات القابلة لالرتداء يف توفري رعاية طبية أفضل ،كذلك سمحت األجهزة القابلة لالرتداء ملديري
املريض ،كام ساعدتً -
الصناعة ،وغريهم من املراقبة ،واإلرشاف عن ُبعد.
ومن خالل استعراضنا للدراسات السابقة اتضح أن معظم الدراسات السابقة التي تناولت التكنولوجيا القابلة لالرتداء
) Wearable Technology (WTقد أجريت يف املجاالت الطبية ،والرعاية الصحية ،والرياضية ،بشكل أسايس ،فضال عن بعض
الر ّضع ،واألطفال ،والرتفيه املنزيل ،واجليش ،واملجال العسكري ،وما
الدراسات التي تناولت بعض القطاعات األخرى ،مثل :رعاية ُّ
تقدمه تلك التقنيات من مميزات متنوعة يف املجاالت سابقة الذكر ،مثل :قياس معدالت رضبات القلب ،والتطبيقات املختلفة فيام يتعلق
باجتاهات تصميم التكنولوجيا القابلة لالرتداء من خالل تقديم حلول الرعاية الصحية القائمة عىل إنرتنت األشياء ،وقدرات عداد
اخلطى ،والتي فتحت إمكانات جديدة الستخدام تلك التقنيات يف النظام البيئي الصحي الرقمي ،وبخاصة عىل مستوى أنظمة الرقابة
التي يمكن ارتداؤها مع مراعاة سبل الراحة ملرتدهيا عرب أنظمة االستشعار القابلة لالرتداء ،واحلوسبة السحابية ،كام ركزت بعض
الدراسات عىل رضورة االهتامم بسامت املنتجات ،وعملية تطويرها ،وتسويقها ،والتأكيد عىل ميزات اجلودة ،ومدى تأثريها عىل رضا
املستهلك ،مثل( :مستوى األداء ،واملتانة ،وعمر البطارية ،وسهولة االستخدام ،والراحة ،والسعر املناسب ،وسالمة املنتج ،والفائدة
املتوقعة للمنتج) ،فضالً عن وجود أربع حمددات متعلقة بالرشكات املنتجة للتكنولوجيا القابلة لالرتداء ،وهي( :تصميم اجلهاز القابل
لالرتداء ،والضامن ،والشفافية ،وإمكانية التحكم) ،والتي تؤثر بشكل كبري عىل املستهلك وقراراته يف تبنيها واعتامدها ،فضالً عن القيمة
املتوقعة من استخدام املنتج ،هذا باإلضافة إىل طرح بعض الدراسات لإلشكاليات املرتبطة باستخدام التكنولوجيا القابلة لالرتداء،
مثل :انتهاك اخلصوصية ،واألمان ،واإلشكاليات األخالقية وراء إدخال أجهزة استشعار يمكن ارتداؤها يف أماكن العمل ،ووجوب
املتابعة الدقيقة من املؤسسات ملوظفيها يف كيفية استخدام البيانات التي تم جتميعها ،وكيفية ختزينها ،ومن له احلق يف الوصول إليها؛ مما
يؤدي إىل ردود فعل متباينة ما بني احتضان ،أو دراسة ،أو مناقشة ،أو جتنب استخدام واعتامد تلك التقنيات من قبل املستهلكني؛ لذا
أوصت بعض الدراسات االستعانة بطرف ثالث يف مجع املعلومات كإجراء لألمان واخلصوصية ،كام أشارت بعض الدراسات بأن
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مستوى تبني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل عام ،والتكنولوجيا القابلة لالرتداء بشكل خاص باملؤسسات الصغرية
واملتوسطة يف البلدان النامية يرتاوح غالبًا ما بني مستويات منخفضة إىل مستويات متوسطة يف كثري من املجاالت.
أما يف جمال املكتبات واملعلومات فنجد دراسة ) -(Wójcik, 2019والتي تم التوصل إليها حتى وقت إعداد تلك الدراسة
احلالية -تعدُّ وجهة نظر تستند إىل أدب املوضوع خالل الفرتة من 2008م حتى 2018م؛ حيث قدمت فقط -عىل حد قول الباحثة-
تصورا إلمكانية تطبيقات احلوسبة القابلة لالرتداء  Wearable Computingيف املكتبات ،واهلدف الرئييس من تلك الدراسة هو الرشوع
ً
يف مزيد من املناقشة حول تصور إمكانية استخدام احلوسبة القابلة لالرتداء يف املكتبات؛ لتحسني خدماهتا للمستفيدين ،وكذلك؛
ملساعدة أخصائيي املعلومات عىل أداء واجباهتم املهنية بشكل أكثر جاذبية ،وعىل نحو فعال؛ األمر الذي دفعنا يف التفكري إلعداد تلك
الدراسة ،وإلقاء الضوء عىل مصطلح أعم وأشمل ،وهو" :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء"

Wearable

 ، (WICT) Information and Communication Technologyومدى اعتامد تلك التكنولوجيات الناشئة يف املكتبات ،وتأثرياهتا عىل
خدمات املكتبة ،وأخصائيي املعلومات.
 0/2خصائص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداءWICT :
سبق وأن أرشنا إىل الفكرة وراء زيادة القدرات البرشية من خالل التقنيات القابلة لالرتداء قد استحوذت عىل فكر اإلنسان منذ
زمن طويل بداية من النظارات التي تم ابتكارها؛ لتعزيز الرؤية ،والساعات؛ لتتبع الوقت ،وكذلك إضافة األجهزة االصطناعية إىل
أعضائنا الطبيعية؛ هبدف حتسني احلواس كالسمع ،واللمس ،فضالً عن دمج أجهزة احلاسب ،وأجهزة االستشعار مع جسم اإلنسان
حليل،
عىل نحو يسهل التواصل بني اإلنسان واملكونات احلاسوبية التي يرتدهيا؛ حيث تم دجمها يف املالبس ،واألحذية ،وا ُ
واإلكسسوارات؛ لتسهيل احلياة اليومية للمستخدم ،وإضافة عنرص املتعة والرفاهية.
جتدر اإلشارة إىل إنشاء أول كمبيوتر يمكن ارتداؤه  Wearable Computerبواسطة إدوارد ثورب  ،Edward Thorpeوكلود
شانون  Claude Shannonيف عام 1961م ،ويف هناية التسعينيات أنشأ ستيف مان  Stive Mannزجاج العني الرقمي Eye Tap Digital

 ،Eye Glassوالتي كانت واحدة من أوىل املحاوالت لعمل شاشة عرض برصية مثبتة عىل الرأس ،ويف عام 2013م  ،بدأت
رشكة  Googleيف بيع نموذج أويل لنظارة جوجل " ،"Google Glassوهي نوع جديد من التكنولوجيا القابلة لالرتداء مزودة بشاشة
عرض برصية مثبتة عىل الرأس ،وهذا ما أكدته دراسة ) ،(Lakshminarasimhappa, 2017والذي يشري -كذلك -بأن كل من
 Tehrani and Michealقد أعلنا خالل دراستهام عام 2014م أن مصطلح التكنولوجيا القابلة لالرتداء  Wearable Technologyأو
مصطلح األجهزة القابلة لالرتداء Wearable Devicesيشريان إىل أجهزة الكمبيوتر املدجمة يف املالبس ،واإلكسسوارات ،واملجوهرات
التي يمكن ارتداؤها بسهولة ،مثل :املنسوجات اإللكرتونية  /E-Textilesواألقمشة الذكية ،Smart Fabricsوالقمصان

T-

 ،Shirts/Shirtsوالبنطلونات  ،Trousersوالثياب الداخلية  ،Underwearواملعاطف  ،Jacketsواألحذية  ،Shoesواألحزمة ،Belts
والقبعات  ،Capsوالنظارات  ،Glassesوالعدسات الالصقة  ،Contact Lensesوالساعات  ،Watchesوسامعات الرأس ،Headsets
والقالدات  ،Necklacesواألساور  ،Braceletsواخلواتم  ،Ringsواألقراط  ..،Earringsإلخ .وبنا ًء عىل ما سبق ،وتأكيدً ا عىل ما
رئيسا يف تطور تكنولوجيا
أشارت إليه دراسة ) (Tehrani and Micheal, 2014نستطيع القول :إن الكمبيوتر  Computerكان العبًا ً
املعلومات واالتصاالت  ICTبشكل عام ،وأن الكمبيوتر القابل لالرتداء  Wearable Computerهو نقطة االنطالقة احلقيقية واملحورية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  WICTبشكل خاص.
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 ، Technologiesيمكننا القول بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  WICTتتسم بحساسيتها  ،sensoryوقدرهتا
عىل املسح  ،scanningوقدرهتا -كذلك -عىل معاجلة املعلومات بشكل رسيع ،فضال عن السامح بتتبع األنشطة ،activities tracker
هذا باإلضافة بأهنا حتتوي -غال ًبا -عىل وظائف غري متوفرة يف اهلواتف الذكية  Smart Phonesأو األجهزة اللوحية  ،Tabletsوهلا
تأثريات كبرية يف خمتلف املجاالت ،مثل :قطاع الصحة ،واللياقة البدنية ،واهلندسة ،والتدريس ،والصحافة ،واإلعالم ،وغريها من
املجاالت.
 0/3مميزات وعيوب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداءWICT :
نظرا ملا تتسم به من خصائص تم
تتميز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  WICTبمجموعة من املميزات؛ ً
ذكرها آن ًفا ،فضالً عن متيزها بوجود وظائف غري متوافرة يف بعض تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ICTأشهرها عىل مستوى العامل
اهلواتف الذكية ،واألجهزة اللوحية ،والتي تتميز بسهولة محلها ،ونقلها ،وخفة وزهنا ،وإمكاناهتا املتعددة مقارنة بتكنولوجيات أخرى؛
مما ساعد عىل رسعة انتشارها بشكل ملحوظ ،وهيمنتها عىل األسواق ،ويمكننا حتديد أبرز مميزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
القابلة لالرتداء  WICTيف قدرهتا عىل حتقيق اإلدراك احليس ملستخدميها ،فالفرد يتصل باملعطيات ،والظواهر املختلفة ،وفهمها عن
طريق حواسه ،وتعدُّ هذه امليزة من املميزات الفريدة التي تتميز هبا عن دوهنا من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ مما جعلها تتميز
كذلك بقدرهتا عىل حل بعض املشكالت لدى فئات معينة من األفراد الذين حيتاجون إىل رعاية صحية ،ومتابعتهم بصفة مستمرة،
وكذلك ذوو االحتياجات اخلاصة ،وبخاصة املكفوفني ،وضعاف البرص ،هذا باإلضافة ألهنا تتيح طر ًقا أكثر فاعلية ملعاجلة املعلومات،
ومشاركتها ،والوصول إليها ،فضالً عن إمكانية التواصل عرب شبكة اإلنرتنت؛ األمر الذي أدى إىل إزالة احلواجز اجلغرافية ،والزمنية يف
عملية االتصال؛ كام ساعد -كذلك -عىل ادخار الوقت ،واجلهد املبذول ،وبالتايل ترمجة هذا إىل اقتصاد التكلفة ،كام تساعد عىل تنمية
قدرات التعلم الذايت.
عىل الرغم من املميزات التي تتميز هبا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  WICTفإن هناك بعض العيوب،
واملشكالت التي تواجهها؛ حيث توجد ثالثة عوائق رئيسية ،وهي :مشكالت عمر البطارية ،وقيود الرشائح ،وخماوف التصميم؛ لذا
يعمل املتخصصون يف التكنولوجيا عىل معاجلة العوائق الثالث ة ،هذا باإلضافة إىل حماولة الرشكات املتخصصة يف تصميم وإنتاج
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  ،WICTمثل :الساعات الذكية ،والنظارات الذكية ،لتكون صغرية احلجم ،وخفيفة
الوزن ،وقادرة عىل معاجلة املعلومات بشكل أرسع؛ حيث بلغ حجم اإلنفاق عىل التكنولوجيا القابلة لالرتداء  750مليون دوالر يف
عام 2012م ،وكان من املتوقع تضاعف اإلنفاق بنحو  5,8مليار دوالر عام 2018م ،وتعدُّ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة
لالرتداء جماالً خصبًا لالستثامر من جانب الرشكات الناشئة الصغرية ،والرشكات الصناعية الكربى ،مثل ،Google :و،Samsung
فرصا الرتداء تلك التكنولوجيات ،كام ساعد عىل انتشارها عمالق البيع بالتجزئة عرب اإلنرتنت
و ،NikeوSony؛ مما يتيح للجميع ً
خمصصا للتكنولوجيا القابلة لالرتداء يف يوليو 2014م يضم منتجات متنوعة من العالمات
متجرا
"أمازون"  ،Amazonوالذي أطلق
ً
ً
التجارية الشهرية ،وكذلك الرشكات الناشئة األصغر ) ،(Morabito, 2016انظر الشكل رقم (.)2
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شكل رقم ( )2العوائق الرئيسة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء WICT

 0/4التأثريات املختلفة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداءWICT :
أصبحت التكنولوجيا القابلة لالرتداء ،أو أجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء ،أو احلوسبة القابلة لالرتداء ً
مثريا لالهتامم؛
جماال ً
مؤخرا من عامل اخليال العلمي ،والعسكري إىل حافة التكنولوجيا االستهالكية اليومية ) ،(Morabito, 2016فمن الساعات
حيث انتقلت
ً
الذكية التي تراقب معدل رضبات القلب ،إىل البدالت اآللية التي متنح مرتدهيا مزيدً ا من القوة للميش ،ومحل األمحال الثقيلة ،إىل الوشم
نموا،
املؤقت الذي يمكن برجمته لتثبيته عىل األجهزة؛ ملراقبة الصحة ،وتعدُّ التقنيات القابلة لالرتداء من أكثر التقنيات
انتشارا ،وأرسعها ً
ً
وشعبية يف السوق اليوم؛ حيث يشرتي األشخاص من مجيع األعامر ،ومستويات الدخل املختلفة ،والفطنة الفنية املتفاوتة تقنيات يمكن
نظرا لقدرة األجهزة القابلة لالرتداء عىل تغيري طريقة العمل اليومية ).(Ida, 2018
ارتداؤها بمعدل هائل مع تزايد يف أرقام نسب الرشاء؛ ً
جلب استخدام التكنولوجيا القابلة لالرتداء الكثري من الفوائد يف قطاعات خمتلفة أبرزها عىل سبيل املثال :قطاع الرعاية الصحية؛
فنجد أهنا قدمت لكل من املرىض ،وأخصائيي الرعاية الصحية فوائد كثرية؛ حيث ساعدت عىل توفري منصة ملشاركة البيانات الطبية
أيضا -الوقت احلقيقي للمريض ،فضالً عن سهولة الوصول إىل السجالت
للمرىض ،واختاذ ما يلزم من إجراءات؛ وبالتايل وفرتً -
الصحية اخلاصة باملريض ،وقياس حالته عن بعد ،ومشاركتها مع األطباء املعنيني بحالته ،كام سمحت بمراقبة صحة املرىض بشكل
صحيح ،وإعطاء حتديثات حية بخصوص حالتهم الصحية بشكل دائم؛ مما يسهل التغذية الراجعة عن حالة املرىض ،واختاذ قرارات
مستنرية بشأن صحتهم ،باإلضافة إىل متكني املرىض من إدارة أنفسهم ،وقد ارتبطت التطورات يف تقنية الرعاية الصحية الذكية حاليًا
ارتبا ًطا وثي ًقا بـالتطورات الرسيعة ،واملتالحقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء ،مثل :الساعات الذكية التي
ساعدت عىل تتبع النشاط ،وقياس معدالت رضبات القلب ،هذا إىل جانب إصدار واستقبال املكاملات اهلاتفية ،فضالً عن أجهزة اللياقة
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البدنية التي سمحت -كذلك -بتتبع النشاط ،إىل جانب القياس الريايض؛ األمر الذي أدى إىل اجتاه الكثري من رشكات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء نحو تطوير منتجاهتا يف جمال الرعاية الصحية.
ساعدت -كذلك -مميزات بعض تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي يمكن ارتداؤها عىل رسعة انتشارها ،واستخدامها،
مثل النظارات الذكية ،ومن أشهر نامذجها نظارة جوجل  ،Google Glassوالتي تتمثل مميزاهتا يف التقاط الصور ،وإرسال الرسائل،
وإجراء املكاملات ،والبحث عن املعلومات يف  ،Googleفضالً عن احلصول عىل االجتاهات بالنسبة لألشخاص املعاقني جسد ًيا؛
والتعرف عىل الصوت ،والتقاط ميزات تكبري الصورة؛ األمر الذي أدى إىل جذب الكثري من القطاعات يف استخدامها ،مثل :قطاع
الطب ،واهلندسة ،والتدريس ،والصحافة ،واإلعالم ،وكذلك املكتبات؛ حيث استعرض ) (Bruno, 2015يف كتابه جتربته الشخصية
خالل عضويته يف مرشوع الزجاج الرقمي جلامعة يال  ،Yale University' Bass Glass projectوالتي اخترب فيها ثالثة نامذج من
نظارات جوجل يف بعض املكتبات العامة بالواليات املتحدة األمريكية ،مثل ،Skokie public Library :و

Arapahoe Library

 ،Districtوكذلك نامذج من بعض املكتبات األكاديمية ،مثل :مكتبة جامعة كلريمونت  ،Claremont Universityومكتبة جامعة جنوب
فلوريدا  ،University of South Floridaوأسفرت نتائ ج التجربة عن عدة مؤرشات الستخدامات نظارة جوجل املختلفة يف تلك
املكتبات -عينة الدراسة -كان أبرزها ،استخدام نظارة جوجل يف االتصال ،وكذلك يف خدمات الرتمجة ،فضالً عن استخدامها يف عرض
أيضا -يف الرشح والتفاعالت الرسيرية مع املرىض ،وقد رصح  Brunoيف تقييمه للتجربة
مشاريع الفيديو ،هذا باإلضافة إىل استخدامهاً -
بأن أفضل طريقة للعثور عىل الغرض من استخدام التكنولوجيا القابلة لالرتداء يف املكتبة هو مشاركتها مع أكرب عدد ممكن من اجلمهور،
والرجوع للخلف؛ ملعرفة ما يفعله جمتمعنا هبا.

 0/5مدى مالءمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء يف املكتبات:
املكتبة مؤسسة مثل أية مؤسسة يف املجتمعات املختلفة سواء أكانت تلك املجتمعات متقدمة ،أو نامية ،تتأثر بالتكنولوجيات التي
استقر استخدامها داخل املجتمع أو التكنولوجيات الناشئة احلديثة ،وتعدُّ

املكتبة اخلالية من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ICT

استثنا ًء يف الوقت الراهن؛ فالتقنيات التي جيدها مستخدم املكتبة هي انعكاس ملجموعة متنوعة من احتياجات املستفيدين ،وكذلك
موظفو املكتبة؛ هبدف ضامن الوصول إىل مصادر املعلومات املختلفة التي تقتنيها املكتبة بسهولة ويرس؛ حيث تتكيف املكتبات مع تلك
التقنيات املبتكرة؛ لتحسني خدماهتا للمستفيدين ،وإحدى هذه التكنولوجيات الناشئة هي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة
لالرتداء WICT؛ حيث أشارت ) (Wójcik, 2019يف دراستها إىل إمكانية توظيف احلوسبة القابلة لالرتداء Wearable Computing

يف الكثري من جماالت أنشطة املكتبات؛ لتلبية احتياجات املستخدمني من جانب ،وأمناء املكتبات من جانب آخر؛ ففي سياق خدمات
املستفيدين يمكن استخدام احلوسبة القابلة لالرتداء؛ ملساعدهتم عىل التنقل داخل املكتبة ،وتوفري املوارد بأشكال جديدة ،ومثرية
لالهتامم ،كام يمكن استخدامها كذلك يف التعليم ،والرتفيه ،أما عىل مستوى تلبية احتياجات أمناء املكتبات فيمكن استخدام البيانات
التي تم احلصول عليها من أجهزة احلوسبة القابلة لالرتداء يف ترسيع عملية تنظيم املجموعات ،وزيادة الدافع للعمل عرب خيارات،
وميزات جتعل من املمكن قياس كفاءة العمل الشخيص ،فضالً عن إمكانية تتبع املقتنيات ،وحتديدها بشكل أرسع كام هو احلال بالنسبة
للمستفيدين" ،ويمكن للمرء اآلن أن يتخيل املكتبات ليست كأماكن ،ولكن كمنصات أعادت تصميم التقنيات ،واخلدمات ،والتزم هبا
الناس" ).(Gul and Bano, 2019
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 0/6التأثريات املستقبلية لـ  WICTعلى املكتبات ،وأخصائيي املعلومات:
إذا أمعنا النظر يف إمكانية استخدام واعتامد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  WICTيف املكتبات نجد أن هذه
التقنيات يمكن توظيفها يف املكتبات واإلفادة منها؛ لتقديم خدمات معلومات ذكية ،ومبتكرة ،وجديدة نوعيًا يمكن دجمها مع تقنيات
أخرى ،مثل :إنرتنت األشياء ،وتقنيات اللمس ،وأجهزة االستشعار؛ لتقديم حلول من شأهنا أن تسمح للمستخدمني باالتصال بني
العاملني االفرتايض ،واملادي بسالسة ويرس عىل مستوى بعض اخلدمات التي تقدمها املكتبة ،مثل:

-

خدمة اإلرشاد ،والتوجيه ،والتدريب ،وهي أوىل اخلدمات التي توجه للمستفيد اجلديد الذي يرتاد املكتبة ألول مرة،
والذي حياول التعرف عىل املكتبة ،وجمموعاهتا ،وأقسامها ،وخدماهتا ،وكيفية استخدامها ،وإمكانات البحث املختلفة
يف فهارس جمموعاهتا؛ فيمكن للمكتبة تقديم هذه اخلدمة بأقل وقت ،وجمهود ممكن دون احلاجة إىل العنرص البرشي،
وذلك من خالل تقنية الواقع االفرتايض ) Virtual Reality (VRباستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
القابلة لالرتداء ،مثل :نظارات الواقع االفرتايض  ،Virtual Reality Glassesوالتي يطلق عليها -كذلك -عند
إضافة سامعات الرأس بـ Virtual Reality Headset؛ حتى ُمتكن املستفيد من أن يعيش جتربة افرتاضية قريبة
قدر اإلمكان ،وحماكاة للواقع simulation؛ حيث بدأ عرص الواقع االفرتايض مع بداية العقد الثاين من القرن
احلادي والعرشين ،وقد جذبت هذه التكنولوجيا اهتامم الكثري من املؤسسات ،والرشكات الكربى املعنية بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء ،والتي يمكننا أن نطلق عليها فئة "املبتكرين" ،كرشكة سوين ،وسامسونج،
وإتش يت يس  ،HTCوجوجل  ،Googleوغريها من الرشكات التي تُصنع نظارات الواقع االفرتايض ،وتتميز هذه
نظرا لتصنيعها من مواد خمتلفة؛ حتى أصبحت تُصنع اآلن من الكرتون املقوى ،مثل:
التقنية بسهولة ارتدائها ،وخفتها ً
 Google Cardboard؛ مما أدى إىل رخص سعرها يف الوقت الراهن؛ األمر الذي ساعد -كذلك -عىل جعلها
واسعة االنتشار وبخاصة يف عامل األلعاب اإللكرتونية ،ونظم الرتفيه االفرتاضية ،وذلك مقارنة بأنظمة العرض
البرصية املثبتة عىل الرأس )Head Mounted Display (HMD؛ ألهنا ال تعطي نفس جودة التجربة التي
تعطيها نظارات الواقع االفرتايض ،والتي تسمح للشخص برؤية صورة ثالثية األبعاد؛ جلعل العرض واقعيًا قدر
نظرا ألن طريقة عملها مشاهبة لعمل النظارات ثالثية األبعاد من حيث إعطاء صورتني؛ صورة لكل عني،
اإلمكان؛ ً
تستطيع من خالل عدساهتا امللونة إعطاء عمق للصورة تساعد عىل التجسيم  ،Stereoscopyودمج هاتني
الصورتني بواسطة مركز اإلبصار يف الدماغ ،والذي ُيسفر عنه صورة واحدة جمسمة ثالثية األبعاد ).(VRS, 2020

-

وختتلف استخدامات نظارات الواقع االفرتايض من مؤسسة إىل أخرى ،مثل :الرشكات الطبية ،ورشكات الطريان،
والرشكات اهلندسية ،ورشكات إنتاج صناعة األفالم ،ورشكات إنتاج األلعاب اإللكرتونية..إلخ ،والتي يمكننا أن
نطلق عليها فئة "األوائل" ،تليها يف ذلك فئة "األغلبية املبكرة" ،ومن أمثلة استخداماهتا يف جمال اهلندسة املعامرية
أيضا؛ مما
والتخطيط متكني مرتدي النظارات من مشاهدة البناء من عدة زوايا ،وامليش داخل ،وخارج البناء ،وحوله ً
ُي َمكِ ّن املهندسني من التجول يف كامل البناء املقرر تنفيذه؛ لتشكيل صورة يف الذهن عام ُسيشاهد عىل أرض الواقع،
وإجراء أية تعديالت قبل عملية البدء يف التنفيذ والبناء ،أما عىل مستوى استخدامات نظارات الواقع االفرتايض يف
جمال التسلية واأللعاب من خالل برامج األلعاب والرتفيه فتمكن النظارات املشاركني يف عوامل افرتاضية ،وحتويل
هذه املشاهد املعروضة عىل شاشة خارجية إىل جتربة حية ،أما يف جمال التدريب والتعليم فتساعد نظارات الواقع
االفرتايض املتدرب أو املتعلم يف إدخال جتربة حية وحماكية للواقع ،وتُستخدم تلك النظارات مع اهلواتف الذكية،
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مثل :نظارات  ،Samsung Gear VRو ،Google Cardboardكام تُستخدم مع أجهزة الكمبيوتر ،مثل:
خصيصا لأللعاب ،كام تُستخدم -كذلك -مع شاشة
نظارات  ،HTC Viveوالتي تستخدم مع كمبيوتر مصمم
ً
التلفاز أو شاشات خارجية ،أو عىل حوائط بيضاء ،مثل :نظارات ( Playstation VRحممود ،)2020 ،وبذلك
يمكن للمكتبة اإلفادة من تقنية "نظارة الواقع االفرتايض" يف إعداد جولة للمستفيدين داخل ،وخارج املكتبة،
وحوهلا -كذلك -إذا كانت هناك مباين أخرى ملحقة باملكتبة ،من خالل شاشة عرض ،متكنهم من التعرف عىل
مصادر املعلومات بطريقة جديدة وجذابة ،وكيفية استخدام تلك املصادر ،واخلدمات املقدمة ،فضال عن تدريبهم
افرتاض ًيا عىل كيفية استخدام فهارس املكتبة ،والبحث عن املعلومات بأيرس الطرق ،وبأقل وقت ،وجهد مبذول ،هذا
باإلضافة إىل املسامهة يف جعل بعض أنشطة املكتبة ،مثل :معارض الكتب أكثر انجذا ًبا للمستفيدين.

-

دائام تسهيل حياة اإلنسان ،ويواجه األشخاص
خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة :حياول العلم والتكنولوجيا ً
املصابون بالعمى الكامل ،أو ضعف البرص الكثري من الصعوبات أثناء التنقل ،ويمكن أن حيدث العمى ألسباب عدة
بام يف ذلك املرض ،أو اإلصابة ،أو احلاالت األخرى التي حتد من الرؤية ،وقد ساعدت تكنولوجيا املعلومات
واالت صاالت القابلة لالرتداء يف تطوير أداة مساعدة عىل املالحة للمكفوفني ،وضعاف البرص ،وسمحت بتصميم،
ٍ
ذكي " "smart capيساعد املكفوفني ،واملعاقني برص ًيا عىل التنقل بحرية ،واحلصول عىل مصادر
وتنفيذ
غطاء ٍ
املعلومات املطلوبة من خالل جتربة حميطهم؛ حيث يتم التقاط املشهد حول الشخص باستخدام كامريا  ،NoIRويتم
إخراجا صوتيًا يصف األشياء املكتشفة ،وتتضمن بنية
اكتشاف الكائنات املوجودة يف املشهد ،وتعطي سامعات األذن
ً
النظام املعالج  ،Raspberry Pi 3وكامريا  ،NoIRوسامعات األذن ،ومصدر طاقة ،ويقوم املعالج بتجميع
إطارات املناطق املحيطة ،وحتويلها إىل إخراج صويت ،ويستخدم اجلهاز  Tensor Flow APIمكتبة التعلم اآليل
مفتوحة املصدر التي طورها فريق Google Brain؛ الكتشاف الكائنات وتصنيفها ،ويساعد Tensor Flowيف
إنشاء نامذج الت علم اآليل القادرة عىل حتديد ،وتصنيف كائنات متعددة يف صورة واحدة ،وبالتايل يتم احلصول عىل
التفاصيل املقابلة للكائنات املختلفة املوجودة يف إطار واحد باستخدام  ،Tensor Flow APIويتم استخدام
برنامج ) Text to Speech Synthesizer (TTSاملسمى بـ eSpeak؛ لتحويل تفاصيل الكائن املكتشف
أخريا ،إىل
(بتنسيق نيص) إىل إخراج الكالم؛ لذلك يتم حتويل الفيديو الذي تم التقاطه باستخدام كامريا NoIR
ً
إشارات كالم ،وبالتايل يتم رسد املشهد الذي يصف كائنات خمتلفة ،ويتم الكشف عن األشياء مثل :اهلاتف املحمول،
واملزهرية ،والشخص ،واألريكة وما إىل ذلك ،(Nishajith, et al,.2018) ،ونستطيع القول بأنه يمكن للمكتبة
اإلفادة البالغة من تقنية "الغطاء الذكي"؛ لتقديم خدمة متميزة لذوي االحتياجات اخلاصة من املكفوفني ،وضعاف
البرص تتيح هلم حرية التنقل بني جنبات ،وأرفف املكتبة دون مساعدة أو تدخل أشخاص آخرين السيام إذا كانت
هذه هي الزيارة األوىل هلم للمكتبة ،ومل يعتادوا عليها.

-

أيضا -عىل تتبع األشخاص
وجتدر اإلشارة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء ساعدتً -
املعرضني للخطر من خالل استخدام بيانات حتديد املوقع اجلغرايف ،ونستطيع القول -كذلك -إن املكتبات يمكنها
دائام إىل مراقبة دون تقييد حريتهم يف التنقل مثل:
اإلفادة من تلك اخلاصية من خالل تتبع األشخاص الذين حيتاجون ً
األطفال ،واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة بكل فئاهتم بشكل عام ،واملكفوفني وضعاف البرص بشكل خاص،
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وذلك بواسطة ارتداء سوار تعقب  Tracker Braceletلتلك الفئات يمكن للمكتبة من خالله تتبعهم عرب
أجهزة االستشعار ،وحتديد أماكنهم وبخاصة إذا كانت املكتبة كبرية املساحة ،ومكونة من عدة طوابق.

-

حيا للمستفيدين من خمتلف األعامر ،ويستطيع املستفيد قضاء
خدمة الرتفيه :ينبغي أن تكون املكتبة مكانًا جذا ًبا ،ومر ً
وقته ما بني القراءة ،والبحث ،والرتفيه ،إن أمكن ذلك ،ويمكن اإلفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة
لالرتداء  WICTأن تسهم يف عملية الرتفيه وبخاصة لألطفال ،بحيث تكون املكتبة مكانًا حيب أن يرتاده األطفال،
وقضاء وقت ممتع فيه دون ضجر أو ملل ،وذلك من خالل تقديم مكتبة األلعاب ،مثل :األلعاب امليدانية التي
تستخدم الواقع املعزز) ،Augmented Reality (ARوالتي جتذب بشكل ملحوظ مجيع األشخاص عىل
اختالف أعامرهم ،ويمكن للمكتبة تقديم مثل هذه اخلدمة لألطفال مع مراعاة حمتوى اللعبة ،واهلدف منها ،وهو:
الرتفيه ،والتسلية ،و التعليم يف الوقت نفسه؛ مما يساعد ذلك عىل غرس حب ارتياد األطفال للمكتبة منذ الصغر،
وتصبح بالنسبة هلم مكان جذب يفضلون تقضية أوقاهتم فيه.

-

يمكن أن تكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  WICTمفيدة ليس فقط ملستخدمي املكتبات،
أيضا -ألخصائيي املعلومات أنفسهم؛ مما يساعدهم عىل أداء واجباهتم املهنية بشكل أكثر كفاءة ،وجاذبية،
ولكنً -
وعىل نحو فعال ،وحتدد ) (Wójcik, 2019بعض األمثلة عىل مدى إفادة أمناء املكتبات من احلوسبة القابلة
لالرتداء؛ فعىل مستوى فهرسة مصادر املعلومات فإن استخدام البيانات اإلضافية عن مصادر املعلومات ،كالبيانات
الببليوجرافية ،وأرقام التصنيف ،وغريها من البيانات التي تم مجعها بواسطة األجهزة القابلة لالرتداء قد تساعد عىل
ترسيع عملية فهرسة مصادر املعلومات ،كام قد يؤدي استخدام األجهزة القابلة لالرتداء ،وامليزات التي تتيحها يف
قياس العمل الشخيص ،وكفاءة العمل إىل زيادة دافعية أخصائيي املعلومات للعمل ،وعىل مستوى تنظيم مصادر
املعلومات فإن استخدام البيانات التي تم احلصول عليها بواسطة األجهزة القابلة لالرتداء ،مثل :نظارات
 ،gogglesفإهنا تساعد عىل تتبع أرسع ،وحتديد مصادر املعلومات يف أي مكان يف املكتبة ،أما عىل مستوى التدريب
املهني فإن استخدام األجهزة القابلة لالرتداء يسمح بقياس فعالية تقدم التعلم ألخصائي املعلومات؛ مما يساعد عىل
زيادة الدافع للتعلم ،وجيب األخذ بعني االعتبار أن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  ICTبشكل عام،
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  WICTبشكل خاص قد أحدثت تغيريات جوهرية يف هيكل
التوظيف باملكتبات تدرجييًا ،ومن ثم حدث تغيري يف األجيال؛ حيث إن الشباب العاملني يف املكتبات معتادون عىل
التعامل مع تلك التكنولوجيات الناشئة ،واستخدامها يف قياس حياهتم ،ونشاطهم املهني.

-

ونستطيع القول بأنه عىل الرغم من أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قابلة لالرتداء  WICTهي تقنية رسيعة
التطور ،وحتمل الكثري من اإلمكانات للمكتبات ،وهلا مزايا عدة؛ حيث يمكنها أن تساعد يف حتسني العمليات
الداخلية للمكتبات ،وتسهم يف تقديم اخلدمات للمستفيدين بطريقة جديدة ،وجذابة ،فإهنا قد حتمل بعض املخاوف
لدى بعض املستفيدين وبخاصة كبار السن ،وخوفهم من اعتامد املكتبة كل ًيا يف تقديم تلك اخلدمات عىل األجهزة
القابلة لالرتداء؛ األمر الذي يؤدي إىل الشعور بعدم القدرة عىل استخدامها ،وتكوين صورة ذهنية لدهيم بأن املكتبات
هبذه الكيفية تقترص خدماهتا عىل املستفيدين الشباب و/أو املتقدمني تقن ًيا؛ لذا جيب التأكيد عىل أن تكون اخلدمات
خيارا ،وليس
املقدمة واملعتمدة عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  WICTيف املكتبات
ً
رضورة.
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 0/7الصعوبات واملعوقات التي تواجه تطبيق  WICTيف املكتبات:
جيب أن نؤكد عىل وجود عدة عوامل تساعد عىل انتشار استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء WICT

عىل مستوى األفراد من جانب ،وتبنيها واعتامدها عىل مستوى املؤسسات من جانب آخر ،وبالتايل تسمح هذه العوامل للمؤسسات
الصناعية الكربى ،والناشئة يف اختاذ قرارات التوسع يف إنتاج تلك التقنيات ،أو حتسينها ،أو تعديلها ،أو التوقف هنائيًا عن إنتاجها ،وهذه
الع وامل ،هي( :السعر ،والدقة يف أداء الوظيفة ،والعالمة التجارية للرشكة املنتجة ودرجة الوثوق هبا ،وسهولة االستخدام ،والتصميم،
والراحة ،وعمر البطارية).
استعرضنا آن ًفا أبرز املشكالت ،والعوائق التي تعيق انتشار استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء
 ،WICTومتت اإلشارة إىل وجود ثالثة عوائق رئيسية ،وهي :مشكالت عمر البطارية ،وقيود الرشائح ،وخماوف التصميم ،ويعمل
املتخصصون يف التكنولوجيا عىل معاجلة تلك العوائق ،وإذا أمعنا النظر إىل تلك املعوقات الثالث سابقة الذكر نجد أهنا متعلقة باملنتج
نفسه ،أما بالنسبة ملعوقات اقتناء املؤسسات ،ومن بينها املكتبات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  WICTنجد أن
هناك عدة عوامل مشرتكة بني كافة املؤسسات يتوقف عليها مدى تبني واعتامد  WICTفيها ،مثل :امليزانية ومدى حمدوديتها يف بعض
املؤسسات ،فضالً عن ارتفاع تكلفة التكنولوجيات الناشئة بوجه عام ،ومن بينها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء،
هذا باإلضافة إىل البنية التكنولوجية للمؤسسة ومدى استعدادها إىل قبول ،ودمج ،واستخدام التكنولوجيا اجلديدة (الناشئة) يف املجتمع
متهيدً ا العتامدها عىل نطاق واسع االنتشار ،هذا باإلضافة إىل العنرص البرشي ،ومدى قدرته عىل التعامل مع تلك التكنولوجيات.
سبق وأن أرشنا إىل إمكانية تطبيق نظرية روجرز لتصنيف فئات مستخدمي االبتكارات من األفراد عىل املؤسسات؛ حيث نجد
أن هناك بعض املؤسسات "املُبتكِرة" للتكنولوجيا  Innovatorتسعى إىل طرح تكنولوجيات ناشئة مثل :تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت القابلة لالرتداء  WICTللمستفيدين منها سواء عىل مستوى األفراد أو املؤسسات ،ثم تأيت املؤسسات "األوائل"

Early

 ،Adoptersوالتي تسمح إمكاناهتا املادية ،والتقنية ،والبرشية لتبني واعتامد  ،WICTثم تقتنيها "األغلبية املبكرة"  Early Majorityمن
املؤسسات بنا ًء عىل جتارب الفئتني السابقتني ،تليها يف ذلك "األغلبية املتأخرة" Late Majorityمن املؤسسات ،والتي تستغرق الوقت
وأخريا املؤسسات "املتقاعسة" ،Laggards
الطويل يف تبني واعتامد  ،WICTوالتي تشكك يف مدى مالءمة تلك التكنولوجيا يف تطبيقها،
ً
وهي آخر فئة تتبنى  WICT؛ وذلك لعدم رغبتها يف التغيري ،وارتياحها ملا اعتادت استخدامه منذ زمن طويل ،و ألن املكتبات مؤسسة
كغريها من املؤس سات؛ فبالتايل يمكن تطبيق هذه النظرية عليها ،ولكن السؤال الذي يطرح نفسه؛ هل ستكون املكتبات ضمن فئة
األوائل ،أم األغلبية املبكرة ،أم األغلبية املتأخرة ،أم املتقاعسة؟ يف تبني واعتامد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء
 ،WICTولإلجابة عن هذا التساؤ ل فإننا نجد أن كافة املكتبات باختالف فئاهتا تتباين فيام بينها من حيث اإلمكانات املادية ،والتقنية،
والبرشية؛ األمر الذي سوف حيدد بشكل كبري يف أية فئة ستقع املكتبة ،انظر الشكل رقم (.)3
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شكل رقم ( )3تصنيف فئات المؤسسات المستخدمة لـ WICT

 0/8نتائج الدراسة:
مبارشا لتساؤالت ،وأهداف الدراسة ،ويمكن توضيحها يف النقاط
انعكاسا
أسفرت الدراسة عن جمموعة من النتائج التي تعدُّ
ً
ً
التالية:

-

ُيعدَّ مصطلح "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء" Wearable Information and
) Communication Technology (WICTمن املصطلحات اجلديدة التي مل يتطرق إليها أحد من قبل يف
التخصصات املختلفة بشكل عام ،وختصص املكتبات واملعلومات بشكل خاص ،وإنام تم التطرق إىل مصطلح
"التكنولوجيا القابلة لالرتداء" )Wearable Technology (WT؛ أو األجهزة القابلة لالرتداء Wearable
Devices؛ وتم تناول املصطلح ) (WTيف اإلنتاج الفكري العريب عىل مستوى حمدود للغاية وبخاصة يف العلوم
التطبيقية ،أما اإلنتاج الفكري األجنبي فقد تم تناول املصطلح بشكل أوسع يف بعض املجاالت املختلفة وبخاصة يف
قطاع الرعاية الصحية ،والرياضية بشكل أسايس ،وغريها من القطاعات األخرى.

-

لكي تصل الدراسة إىل تقديم مفهوم مصطلح "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء" )(WICT
كان لزا ًما يف بداية األمر التمييز بني بعض املصطلحات ذات الصلة ،مثل" :التكنولوجيا" "،"Technology
و"تكنولوجيا املعلومات" ) ،"Information Technology" (ITو"تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"
) ،"Information and Communication Technology" (ICTو"التكنولوجيا القابلة لالرتداء"
).Wearable Technology (WT

-

ال يوجد تعريف اصطالحي ،أو معياري ملصطلح "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة
لالرتداء") ،Wearable Information and Communication Technology (WICTوحاولت
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الدراسة تقديم تعريف إجرائي هلا ،وهو :تلك األجهزة القابلة لالرتداء التي تسمح بمعاجلة املعلومات عىل كافة
مستوياهتا :التخزين ،والتنظيم ،واالسرتجاع ،وبث املعلومات.

-

خلصت الدراسة إىل مصطلح تبني التكنولوجيا  Technology Adoptionهو مصطلح يشري إىل عدة مراحل،
وهي :قبول ،ودمج ،واستخدام التكنولوجيا اجلديدة (الناشئة) يف املجتمع متهيدً ا العتامدها وانتشارها عىل نطاق
واسع.

-

حاولت الدراسة الوقوف عىل مصطلح "الدراسة االسترشافية"  ،Prospective Studyومناهجها ،وأساليبها عىل
نظرا الفتقار أدب املوضوع يف ختصص املكتبات
الرغم من أنه مل يكن من األهداف الرئيسية للدراسة؛ وذلك ً
واملعلومات؛ لتوضيح مفهوم املصطلح بشكل أكثر تعم ًقا.

-

ُيعدَّ الكمبيوتر القابل لالرتداء  Wearable Computerهو نقطة االنطالقة احلقيقية واملحورية لتكنولوجيا
رئيسا يف تطور تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  WICTمثلام كان الكمبيوتر  computerالع ًبا ً
املعلومات واالتصاالت .ICT

-

تتسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  WICTبحساسيتها  ،sensoryوقدرهتا عىل املسح
أيضا -عىل معاجلة املعلومات بشكل رسيع ،فضالً عن السامح بتتبع األنشطة activities
 ،scanningوقدرهتاً -
 ،trackerوغال ًبا ما حتتوي األجهزة القابلة لالرتداء عىل وظائف غري متوفرة يف اهلواتف الذكية Smart Phones
أو األجهزة اللوحية .Tablets

-

نظرا ملا تتسم به من
تتميز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  WICTبمجموعة من املميزات؛ ً
خصائص ،مثل :قدرهتا عىل حتقيق اإلدراك احليس ملستخدميها؛ مما جعلها تتميز بقدرهتا عىل حل بعض املشكالت
لدى فئات معينة من األفراد الذين حيتاجون إىل رعاية صحية ،ومتابعتهم بصفة مستمرة ،وكذلك ذوو االحتياجات
اخلاصة ،وبخاصة املكفوفني ،وضعاف البرص ،فضالً عن إتاحتها طر ًقا أكثر فاعلية ملعاجلة املعلومات ،ومشاركتها،
والوصول إليها ،عرب شبكة اإلنرتنت ،كام تساعد عىل تنمية قدرات التعلم الذايت.

-

هناك بعض العيوب ،واملشكالت التي تواجه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء WICT؛ حيث
توجد ثالثة عوائق رئيسية ،وهي :مشكالت عمر البطارية ،وقيود الرشائح ،وخماوف التصميم.

-

أفادت قطاعات كثرية من اخلصائص واملميزات التي تتسم هبا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء
 ،WICTمثل :الطب ،والرياضة ،واهلندسة ،والتدريس ،والصحافة ،واإلعالم ،وكذلك املكتبات؛ حيث استعرض
) (Bruno, 2015جتربته ،والتي اخترب فيها ثالثة نامذج من نظارات جوجل يف بعض املكتبات (العامة،
واألكاديمية) بالواليات املتحدة األمريكية ،وكان أبرزها ،استخدام نظارة جوجل يف االتصال ،وكذلك يف خدمات
الرتمجة ،فض ً
أيضا -يف الرشح
ال عن استخدامها يف عرض مشاريع الفيديو ،هذا باإلضافة إىل استخدامهاً -
ِ
ستخدمت فيها تكنولوجيا املعلومات
والتفاعالت الرسيرية مع املرىض ،وتُعدُّ هذه التجربة من أوائل التجارب التي ُا
واالتصاالت القابلة لالرتداء يف املكتبات.

-

أشارت دراسة ) (Wójcik, 2019إىل إمكانية توظيف احلوسبة القابلة لالرتداء  Wearable Computingيف
الكثري من جماالت أنشطة املكتبات؛ لتلبية احتياجات املستخدمني من جانب ،وأمناء املكتبات من جانب آخر؛ فعىل
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مستوى خدمات املستفيدين يمكن استخدام احلوسبة القابلة لالرتداء؛ ملساعدهتم عىل التنقل داخل املكتبة ،وتوفري
املوارد بأشكال جديدة ،ومثرية لالهتامم ،وكذلك يف التعليم ،والرتفيه ،أما عىل مستوى تلبية احتياجات أمناء
املكتبات ،فيمكن استخدام البيانات التي تم احلصول عليها من أجهزة احلوسبة القابلة لالرتداء يف ترسيع عملية
تنظيم املجموعات ،وزيادة الدافع للعمل عرب خيارات ،وميزات جتعل من املمكن قياس كفاءة العمل الشخيص،
فضالً عن إمكانية تتبع املقتنيات ،وحتديدها بشكل أرسع كام هو احلال بالنسبة للمستفيدين.

-

بالنسبة للتأثريات املستقبلية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  WICTعىل املكتبات؛ فنجد أن
هذه التقنيات يمكن توظيفها يف املكتبات واإلفادة منها؛ لتقديم خدمات معلومات ذكية ،ومبتكرة ،وجديدة نوعيًا
يمكن دجمها مع تقنيات أخرى ،مثل :إنرتنت األشياء ،وتقنيات اللمس ،وأجهزة االستشعار؛ لتقديم حلول من شأهنا
أن تسمح للمستخدمني باالتصال بني العاملني االفرتايض ،واملادي بسالسة ويرس؛ حيث يمكن اإلفادة منها عىل
مستوى بعض اخلدمات التي تقدمها املكتبة ،مثل :خدمة اإلرشاد ،والتوجيه ،والتدريب ،وخدمات ذوي
االحتياجات اخلاصة ،وخدمة الرتفيه.

-

بالنسبة للتأثريات املستقبلية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  WICTعىل أخصائيي املعلومات؛
فنجد أن تلك التقنيات يمكن أن تساعدهم عىل أداء واجباهتم املهنية بشكل أكثر كفاءة ،وجاذبية ،وعىل نحو فعال،
عىل مستويات خمتلفة ،مثل :فهرسة مصادر املعلومات ،وتنظيم مصادر املعلومات ،والتدريب املهني.

-

هناك عدة عوامل تساعد عىل انتشار استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  ،WICTمثل:
السعر ،والدقة يف أداء الوظيفة ،والعالمة التجارية للرشكة املنتجة ودرجة الوثوق هبا ،وسهولة االستخدام،
والتصميم ،والراحة ،وعمر البطارية.

-

توجد عوامل مشرتكة بني كافة املؤسسات يتوقف عليها مدى تبني واعتامد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 WICTفيها ،مثل :امليزانية ومدى حمدوديتها يف بعض املؤسسات ،وارتفاع تكلفة التكنولوجيات الناشئة بوجه عام،
ومن بينها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء ،هذا باإلضافة إىل البنية التكنولوجية للمؤسسة ومدى
استعدادها إىل قبول ،ودمج ،واستخدام التكنولوجيا اجلديدة (الناشئة) يف املجتمع ،فضالً عن العنرص البرشي ومدى
قدرته عىل التعامل مع تلك التكنولوجيات.

-

خت تلف املكتبات بكافة فئاهتا ،وتتباين فيام بينها من حيث اإلمكانات املادية ،والتقنية ،والبرشية؛ األمر الذي سوف
حيدد بدرجة كبرية مدى تبنيها ،واعتامدها لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء  ،WICTويف أية فئة
ستقع ضمن الفئات املختلفة ،وهي :فئة األوائل ،أم األغلبية املبكرة ،أم األغلبية املتأخرة ،أم املتقاعسة.

-

قد حيمل تبني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء خماوف بعض املستفيدين من املكتبات وبخاصة
فئة كبار السن ،وخشيتهم من اعتامد املكتبة كليًا يف تقديم خدماهتا عىل تلك التكنولوجيات؛ األمر الذي يؤدي إىل
الشعور بعدم القدرة عىل استخدامها ،وتكوين صورة ذهنية لدهيم بأن املكتبات هبذه الكيفية تقترص خدماهتا عىل
املستفيدين الشباب و/أو املتقدمني تقنيًا.

وختا ًما جتدر اإلشارة إىل أن تكون اخلدمات املقدمة واملعتمدة عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء WICT

خيارا يدعم اخلدمات القائمة بالفعل ،ويزيد من فاعلية استخدامها ،كام تويص الدراسة بإجراء املزيد من الدراسات حول
يف املكتبات ً
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نظرا الفتقار اإلنتاج الفكري العريب هلذا املوضوع ،وفتح آفاق جديدة من املناقشات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة لالرتداء؛ ً
حول هذه التكنولوجيات الناشئة وبخاصة يف ختصص املكتبات واملعلومات.
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This paper studies a modern concept, it is Wearable Information and Communications Technologies

(WICT), which was not previously highlighted in Arab literature in general, and in the library and information
science in particular. However, it is reviewed in foreign literature in an ambiguous manner due to some

confusion with other related concepts. The study tried to identify the most prominent characteristics of WICT,

its most important advantages, disadvantages, and its different effects in some areas, to know how suitable it is
to libraries, its uses, exploring its future effects on libraries and information specialists, identifying the

difficulties and obstacles when using them in libraries. The descriptive and analytical approach was used to

achieve the objectives of this study specifically content analysis to determine the suitability, and the possibility
of adopting it in libraries. In addition, the normative prospective approach was also used for future foresight.

The most prominent results of the study are that WICT are wearable devices that allow processing information
at all levels of storage, organization, retrieval, and dissemination of information. These emerging technologies

have several characteristics, the most important of which is the ability to achieve the tangible perception of its

users and its ability to solve some of the problems of individuals who are in need of health care, as well as those
with special needs, especially the blind and visually impaired. It also helps develop self-learning capabilities. All
of the above makes it, if adopted in libraries, has a great impact on improving information services, as well as
the possibility of providing smart, innovative new ones. It will also have tangible effects on information

specialists and help them perform their professional duties in a more efficient, attractive, and effective manner.
The results also indicate that libraries of all categories differ in terms of financial, technical, and human
capabilities, which will largely determine the extent of their adoption of WICT. The study recommends

conducting more research on WICT due to the lack of Arab literature on this topic, and opening discussions
about these emerging technologies, especially in the field of library and information science.

Keywords: Information and Communication Technology(ICT)(1); Wearable Technologies(2); Wearable

Information and Communications Technologies (WICT) (3); Technology Adoption(4).

