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الكتاب اإللكرتوني اجلامعي :مراجعة لبعض األدبيات
العلمية
الممخص_ تعتبر الكتب الدراسية اإللكترونية واحدةً من أىم عناصر

 ،Michael S. Hartومشروعو الرائد لتحويل الكتب الورقية

ومكونات المحتوى الرقمي لمعممية التعميمية في عصر التعمم الرقمي

التقميدية إلى إلكترونية المسمى ب "مشروع جوتنبرج " Project

ومن ىذا المنطمق ىدفت الدراسة الحالية لمتعريف بأىمية الكتاب

 Gutenbergالذي دشن لممرة األولى في عام 1971م ،وشكل

اإللكتروني في التعميم وخصوصاً التعميم الجامعي وتحديد أبرز

إلى حد بعيد نقطة االنطالق األولى لممسيرة المظفرة لمكتب

خصائصو ومميزاتو والتحديات التي تواجيو باإلضافة إلى استعراض

اإللكترونية التي أصبحت تتمتع حالياً بمعدالت كبرى من سرعة

ألىم معايير تصميم الكتاب اإللكتروني التعميمي والتي مع تحقيقيا

وسيولة الوصول ،والقابمية لمبحث ،والقابمية لالستخدام العممي،

يستطيع الكتاب تحقيق األىداف التعميمية المرجوة من استخدامو .وقد

وسيولة الحمل والتخزين والتداول فضالً عن انخفاض تكمفتيا

تم رصد واستعراض أحدث الدراسات وأىميا في مجال الكتاب

المالية نسبياً.

اإللكتروني والتي يمكن أن يستفيد منيا المختصون في مجال

ويوضح  [3] Bosmanأن ذلك ساىم  -دون شك  -في

تكنولوجيا التعميم والتربويون والباحثون في المجال.
الكممات المفتاحية :الكتاب اإللكتروني ،معايير تصميم الكتاب

دفع عجمة تطور العتاد ،والبرمجيات التقنية المتطورة المستخدمة

االلكتروني ،التعمم اإللكتروني ،النشر االلكتروني.

في قراءة الكتب اإللكترونية حيث ظيرت أولى أجيزة قراءة
الكتب اإللكترونية  E-Book Readersالمحمولة باليد في عام

 .1المقدمة
تعتبر

الكتب

الدراسية

اإللكترونية

1998م،

Electronic

وىي

تحديداً:

جيازي

eBook

،Rocket

و Softbookالمذان أنتجتيما الشركة األمريكية العمالقة

 Textbooksواحدةً من أىم عناصر ،ومكونات المحتوى

 Nuovo Mediaالعاممة في مجال تقنيات المعمومات

الرقمي  Digital Contentلمعممية التعميمية في عصر التعمم

واالتصاالت )(ICTs

الرقمي  Digital Learningبعالمنا المعاصر التي بمقدورىا
تقميل تكاليف تعمم الطالب ،وزيادة معدالت المرونة في التعمم

وبحمول عام 2000م ،دخمت شركة Microsoft

من حيث الزمان والمكان ،واالرتقاء بمستويات مشاركة الطالب

األمريكية العمالقة إلى سوق أجيزة قراءة الكتب اإللكترونية

في أنشطة التعمم عالوةً عمى تعزيز قدرتيم عمى التفاعل ،وسرعة

عندما أنتجت جيا اًز جديداً يساعد في قراءتيا عمى شاشات

وسيولة الوصول إلى مواد التعمم المختمفة عبر جعل محتوى

أجيزة الكمبيوتر المحمولة  Labtopsوبحمول عام 2010م،

التعمم قابالً لمحمل  ،Portableوالنقل ،Transferrable

شيد سوق الكتب اإللكترونية ،وأجيزة قراءتيا زيادةً ممحوظةً عمى

والبحث  ،Searchableواالستخدام العممي  Usableفي الوقت

الصعيد العالمي وصمت إلى الضعف تقريباً مقارنةً بإحصائيات

نفسو الذي يتميز فيو  -أيضاً  -بالتوافق مع أساليب تعمم

العام السابق مباشرةً [.[3

وفي الوقت الراىن ،يالحظ  [4] MassisوRichardson

الطالب ،وطرق تدريس المعممين وأعضاء ىيئة التدريس [.[1
وفقاً ل []2؛ فقد شيد الربع األخير من القرن العشرين

] [5بجالء أن أجيزة قراءة الكتب اإللكترونية E-Book

انتشا اًر ىائالً ،وواسع النطاق لمكتب اإللكترونية  E-Booksفي

 Readersأصبحت تتطور بمعدالت متسارعة نتيجةً لمتغيرات

أعقاب اختراعيا لممرة األولى عمى يد الباحث األمريكي الشيير

التقنية اليائمة ،وغير المسبوقة بحيث خاضت غمار المنافسة في
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ىذا المجال العديد من الشركات األمريكية ،واآلسيوية ،واألوربية

من الفاعمية ،والجودة في عمميات تصميم ،وانتاج ،وادارة ،ونشر

العمالقة ،من قبيل ما يمي:

الكتب اإللكترونية التي أصبح بمقدورىا تمكين الطالب من

 -شركة  Amazonاألمريكية التي أنتجت جياز Amazon

سرعة وسيولة الوصول إلى المحتوى المطموب فضالً عن

Kindle

التفاعل مع بقية أقرانيم اآلخرين عبر واجيات تفاعل الكتب

 -شركة  Barnes & Nobleاألمريكية التي أنتجت جياز

اإللكترونية.

Nook Reader

وقد شيدت اآلونة األخيرة زيادةً ممحوظةً في معدالت

 -شركة  Ectacoاألمريكية التي أنتجت جياز Jet Book

استخدام ،وانتشار الكتب اإللكترونية  E-Booksنتيجةً لمتطورات

 -شركة  Koboالكندية التي أنتجت جياز Kobo Touch

المتالحقة ،وغير المسبوقة في تقنيات المعمومات واالتصاالت

 -شركة  Sonyاليابانية التي أنتجت جياز Sony Reader

Information & Communication Technologies

 -شركة  Onyxالصينية التي أنتجت جياز Onyx Boox

 ICTsالتي سيمت كثي اًر ميمة تقديم محتوى معموماتي معزز

 -شركة  Pocket Bookالسويسرية التي أنتجت جياز

رقمياً لممستخدمين بحيث تحولت لتصبح بالفعل أدوات تقنية

Pocket Book Touch

متطورة لدعم عمميتي التدريس ،والتعمم تتميز بأنيا مزودة بالعديد

 -شركة  Bookeenالفرنسية التي أنتجت جياز Cybook

من األدوات الفعالة تربوياً التي بمقدورىا مد يد العون لمساعدة

Odyssey
 -الشركة األلمانية لالتصاالت Deutsche Telekom

المتعممين في اكتشاف ،وبناء ،وتطبيق ،ونشر ،وتداول المعرفة

األلمانية التي أنتجت جياز Tolino Vision

[.[6
وتمثل الكتب اإللكترونية ابتكا اًر تقنياً متطو اًر من المتوقع لو

وفقاً ل [6] Rao؛ فقد شيدت اآلونة األخيرة زيادةً ممحوظةً

أن يشيد تطورات ىائمة تمكنو بمرور الوقت من الحمول محل

في معدالت استخدام ،وانتشار الكتب اإللكترونية E-Books

الكتب الورقية التقميدية في أقرب فرصة ممكنة خالل المستقبل

نتيجةً لمتطورات المتالحقة ،وغير المسبوقة في تقنيات

المنظور ] .[8,9,10ويالحظ أنو بالرغم من اعتبار طالب

المعمومات واالتصاالت Information & Communication

الجامعات العالمية لمكتب الورقية التقميدية بمثابة قالبيم الرئيسي

) Technologies (ICTsالتي سيمت كثي اًر ميمة تقديم محتوى

لمقراءة ،فإن عادةً ما تستخدم الكتب اإللكترونية عمى نطاق

معموماتي معزز رقمياً لممستخدمين بحيث تحولت لتصبح بالفعل
أدوات تقنية متطورة لدعم عمميتي التدريس ،والتعمم تتميز بأنيا

واسع ،وبمعدالت متزايدة باستمرار عمى مستوى جامعاتيم،

مزودة بالعديد من األدوات الفعالة تربوياً التي بمقدورىا مد يد

ومؤسساتيم األكاديمية المختمفة ].[11,12,13,14

العون لمساعدة المتعممين في اكتشاف ،وبناء ،وتطبيق ،ونشر،

وأوضح  [15] Shiratuddin et alأن ىناك شبو إجماع

وتداول المعرفة كما ىو الحال  -مثالً  -في استعانتيا بأدوات

بين التربويين عمى الفوائد اإليجابية الكبرى لمكتب الدراسية

كتابة

وتدوين

المالحظات،

ووضع

الخطوط

اإللكترونية مقارنةً بمثيالتيا الورقية التقميدية عمى اعتبار أنيا

البارزة،

تعرض النصوص المكتوبة عمى الشاشة ،وتربط بين العناصر

واإلبحار/التجول ،ولوحات المناقشة فضالً عن أدوات البحث،

والمكونات النصية لممحتوى الرقمي بالوسائط المتعددة

وخيارات عرض النصوص اإللكترونية ،الخ.
ويوضح  [7] Shneiderman & Plaisantأن الكتب

 Multimediaجنباً إلى جنب مع السماح بإمكانية القراءة عمى

اإللكترونية تعتمد أساسي عمى استخدام نظم الكمبيوتر التي

األجيزة المحمولة  ،Portable Devicesوتزويد المستخدمين

بمقدورىا تشغيل تطبيقات برمجيات قراءتيا إلكترونياً؛ األمر الذي

بالدعم الالزم في صورة روابط تشعبية  Linksتمكنيم من
الوصول إلى المزيد من مصادر التعمم اإلضافية الخارجية

سمح بالتالي بإمكانية الوصول إلى أعمى المستويات المنشودة
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المتاحة عمى شبكة اإلنترنت .ومن ىنا؛ فإنيا تساىم في الوفاء

ما تتميز بفوائد إيجابية كبرى بالنسبة لمطالب فيما يتعمق بتقديم

بمجموعة متنوعة من احتياجات عمميتي التدريس ،والتعمم عبر

محتوى التعمم المطموب رقمياً ،وتزويدىم بطرق ،وأساليب متنوعة

تزويد كل من الطالب ،والمعممين وأعضاء ىيئة التدريس -
عمى حد سواء  -بمحتوى رقمي متطور يتميز بالثراء ،Rich

لمتفاعل مع المحتوى الدراسي عالوةً عمى تفريد خبرات عمميتي
التدريس ،والتعمم؛ مما يساىم في تيسير حدوث عممية التعمم من

والتفاعمية  ،Interactiveوالقابمية لمتعديل والموائمAdaptable

كال المنظورين التشاركي ،والرقمي.

وأشارت دراسة  [16] Tsang et al.إلى أن الكتب

وقد أوضحت دراسة  [2] Shelburneأن السنوات األخيرة

الدراسية اإللكترونية تتميز كذلك بقدرة كبيرة عمى زيادة مستويات

شيدت انتشا اًر ىائالً ،وغير مسبوق لتقنيات الكتب اإللكترونية

تفاعالت الطالب مع محتوى التعمم المقدم ليم في صورة

ب الجامعات ،والمؤسسات المختمفة لمتعميم العالي حول العالم

مصادر رقمية  ،Digital Resourcesودعم تفاعميم في

في أعقاب ظيورىا عمى الساحة التربوية لممرة األولى في أواخر

مجموعات وفرق العمل التشاركية عبر السماح ليم بإمكانية

عقد التسعينيات من القرن العشرين .ووفقاً ل & [25] Landoni

وضع الخطوط البارزة ،وكتابة التعميقات والمالحظات ،ووضع

Hanlon؛ تمثل الكتب الدراسية اإللكترونية في جوىرىا

أجزاء مختارة من النص المقروء في المفضمة عالوةً عمى إصدار

مجموعةً من النصوص ،والمواد المعموماتية ذات الصبغة
الدراسية المصممة في قالب رقمي (بما في ذلك :النصوص

االستجابات ،وكتابة التعميقات .ومن ىنا؛ ليس مستغرباً أن تشيد
اآلونة األخيرة زيادة ممحوظة في معدالت انتقال مكتبات

المكتوبة ،وصور الجرافيك ،والصوت ،ولقطات وأفالم الفيديو

المدارس ،والجامعات ،وغيرىا من المؤسسات األخرى لمتعميم

و/أو الرسوم المتحركة ،الخ) بما يتيح إمكانية عرضيا عمى

العالي من استخدام الكتب الدراسية الورقية التقميدية إلى

شاشات أجيزة الكمبيوتر  ،Computersأو األجيزة الجوالة

اإللكترونية.

 ،Mobile Devicesأو المساعدات الرقمية الشخصية

ويضيف  [17] Lai & Changبأن الكتب الدراسية

( ،Personal Digital Assistants (PDAsأو أجيزة قراءة

اإللكترونية عادةً ما تساىم عمى نحو بارز في جعل محتوى

الكتب اإللكترونية E-Readers؛ األمر الذي يجعميا وبديل
مناسب لمكتب الورقية التقميدية )Paper Books (P-Books

التعمم أكثر مرونةً ،وسرعةً وسيولةً في الوصول إليو فضالً عن

جعمو أكثر ابتكارية؛ األمر الذي ينعكس بالتالي في زيادة

ويشير  [26] Clark et al.و  [2] Shelburneبوضوح

معدالت مشاركة الطالب في العممية التعميمية ،ومنحيم المزيد

إلى أن الكتب الدراسية اإللكترونية عادةً ما تتميز بخصائص
إيجابية متنوعة لعل من أبرزىا عمى اإلطالق القابمية لمبحث

من الفرص المتنوعة لمتعمم -سواء داخل ،أو خارج صفحات
الكتب الدراسية اإللكترونية.

Searchability

ومن ىذا المنطمق؛ ليس مستغرباً إجماع في األدبيات

عن

المعمومات

المطموبة،

واتاحتيا

لممستخدمين طوال الوقت عمى مدار  24ساعة يومياً عالوةً

التربوية السابقة عمى األىمية التربوية الكبرى الستخدام الكتب

عمى إجراء عمميات البحث المطموبة عن محتوى معين عمى

الدراسية اإللكترونية في االرتقاء بالعممية التعميمية نظ اًر لما تتميز
بو من خصائص تقنية متطورة تجعل منيا أدوات تعمم فعالة

نحو أكثر سيولةً ،وكفاءةً مقارنةً بالكتب الورقية التقميدية التي
تجاوزىا الزمن .ومن ىذا المنطمق؛ ليس مستغرباً عمى اإلطالق

لمطالب ] .[18,19,20,21وفي سياق متصل ،أكدت دراسة

توقع [ ]27أن "تولد كافة األعمال ،والمؤلفات الجديدة المنشورة

 [22] Duffey & Foxو[23] Gardiner & Musto

في قالب رقمي  Digitalخالل المستقبل المنظور"!
وعمى الرغم من كل ىذه الفوائد اإليجابية ،والتطورات التقنية

و] Gong et al [24عمى أن الكتب الدراسية اإللكترونية عادةً
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المتالحقة لمكتب الدراسية اإللكترونية عمى الصعيد العالمي؛

 -تميز الكتب اإللكترونية بالعديد من اإليجابيات مقارنةً

يالحظ – بالمقابل  -أنيا ال تزال تمثل حتى اآلن أداةً تقنية

بمثيالتيا الورقية التقميدية ،من قبيل ما يمي:

جدلية تعاني من كثير من الصعوبات ،والسمبيات ،والتحديات في

 -سيولة تحديث المحتوى بما يسمح بإمكانية تصحيح األخطاء،

استخداميا العممي عمى مستوى الجامعات ،ومؤسسات التعميم

واضافة المعمومات الجديدة.

العالي ألسباب متنوعة مثل :صعوبة اإلبحار/التجول ،واالنتقال

 -االستفادة من خاصية البحث في النصوص الكاممة التي

بين صفحات الكتب اإللكترونية ،وعدم الوضوح ،وضعف

تساعد المستخدمين في العثور سريعاً عمى فقرات ،أو كممات

مستويات القابمية لمقراءة ،وصعوبات التعامل مع واجيات تفاعل

مفتاحية معينة واردة بالكتب المقروءة.

المستخدمين  User Interfaceأثناء القراءة عمى الشاشة عالوةً

 إمكانية كتابة التعميقات ،والمالحظات دون المساسبالنصوص األصمية المقروءة.

عمى صعوبة العثور عمى فصول ،أو كممات معينة في النص؛

 -إمكانية ربط المحتويات ،والنصوص المقروءة تشعبياً بما

وىي الصعوبات التي عادةً ما تؤثر سمباً في تصورات،

واتجاىات ،ومعدالت استخدام طالب الجامعات لمكتب الدراسية

يسيل ميمة الوصول إلى المعمومات اإلضافية المطموبة فضالً

اإللكترونية [.[28

عن السماح بخيار إضافة الوسائط المتعددة (من قبيل :الصور
الثابتة والمتحركة ،ولقطات الفيديو ،الخ).

وقد أوصت دراسة  [29] Slaterو  [9] Shenو ][30
Waltersبضرورة بذل المزيد من الجيد لتحقيق أكبر استفادة

 -تسييل ميمة القراءة بالنسبة لألفراد المعاقين من ذوي

ممكنة من توظيف إيجابيات الكتب الدراسية اإللكترونية في

االحتياجات الخاصة بسبب إمكانية تغيير حجم النصوص

الوقت نفسو الذي يتم فيو تالفي السمبيات ،ومواجية التحديات

المعروضة عمى الشاشة بما يناسب األفراد المعاقين بصرياً،

التي تعرقل استخداميا عممياً عمى نحو فعال في االرتقاء

وقراءة ىذه النصوص جيرياً بصوت مرتفع باستخدام برمجيات

بعمميتي التدريس ،والتعمم عمى مستوى الجامعات ،والمؤسسات

تركيب األصوات بما يناسب األفراد المعاقين سمعياً ،وىكذا

المختمفة لمتعميم العالي خالل المستقبل المنظور.

دواليك.

وتضيف دراسة  [31] Siegenthaler et alبأننا أصبحنا

إن الدراسة الحالية ميتمة باستعراض أدبيات البحث ذات

في حاجة ماسة حالياً إلى إجراء المزيد من الدراسات العممية

العالقة بالكتاب اإللكتروني وأىميتو واستخداماتو في التعميم

المتخصصة في تناول قضايا ،ومشكالت ،وواقع ،ومستقبل

الجامعي ىذا باإلضافة لممعايير المرعية عند تصميمو

قابمية أجيزة قراءة الكتب اإللكترونية  E-Readersلالستخدام

واشتراطات إخراجو ليحقق الفوائد والمنافع المرجوة من استخدامو.

العممي ألسباب متنوعة توجب عمينا ضرورة الوصول

أهمية الدراسة

بالمستخدمين إلى مستويات أكثر فاعمية من القابمية لالستخدام

ترجع أىمية ىذا البحث لتناولو موضوعاً ميماً في المجتمع

العممي ،والقدرة عمى التعامل مع ىذه األجيزة اإللكترونية

األكاديمي وىو صناعة النشر اإللكتروني كما أنو يحاول أن

المتطورة ،من قبيل ما يمي:

يحقق ىدفين رئيسين ،األول متعمق بالتعريف بأىمية الكتاب

 -إمكانية االستفادة التطبيقية من استخدام الكتب اإللكترونية في

اإللكتروني في التعميم وخصوصاً الجامعي منو وذلك لالنتشار

العديد من المجاالت المختمفة ،مثل :التربية والتعميم ،أو نشر

الكبير لمفاىيم النشر اإللكتروني .أما الثاني فيو تقديم استعراض

الصحف والمجالت فضالً عن األعمال والمؤلفات األدبية

مفصل ألىم معايير تصميم الكتاب اإللكتروني ،كما أن

المختمفة.

نتائج ىذه الدراس ـ ـة ست ـقدم نتاجـ ـاً يفي ـد القائميـن عمى إعداد الكتب
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اإللكترونية.

تتضمن الكتب اإللكترونية – أيضاً  -الكتب المنشورة باستخدام

منهج الدراسة

أي من الصيغ المختمفة لممفات الكمبيوتر التي باإلمكان عرضيا

نظ اًر ألىمية النشر اإللكتروني بشكل عام والكتاب

عمى شاشات أجيزة الكمبيوتر الثابتة ،Desktop Computers

اإللكتروني الجامعي بشكل خاص فإنو أصبح موضع دراسة

أو األجيزة المحمولة  Portable Devices-من قبيل :أجيزة

أبحاث كثيرة ومتنوعة وفي ىذا البحث تمت مراجعة عديد من

الكمبيوتر الموحية  ،Tabletsوالمساعدات الرقمية الشخصية

الكتابات النظرية بيدف التعرف إلى ما توصل إليو الباحثون في

 Personal Digital Assistants (PDAs)-فضالً عن

دراساتيم من تعريف لمكتاب اإللكتروني وأىميتو ونماذج

األجيزة اإللكترونية المتطورة التي يتم تصميميا خصيصاً لقراءة

استخدامو في التعميم .وروجعت أيضاً دراسات تطبيقية لمتعرف

الكتب اإللكترونية" E-Book Readersص .68-68

إلى ما تم التوصل إليو من معايير واشتراطات لتصميم الكتب

وفي ضوء ما سبق؛ أشار [35] Tripathi & Jeevan

اإللكترونية واخراجيا وتجارب استخداميا وتطبيقيا في العممية

و [36] Lamothe؛ إلى أن مفيوم "الكتب الدراسية اإللكترونية"

التعميمية باستخدام أجيزة عدة .يعتمد ىذا البحث منيج الوصف

عادةً ما يستخدم عمى نحو مترادف في اإلشارة – أيضاً  -إلى

كال مصطمحي "الكتب الدراسية اإللكترونية

التصنيفي والتي من خاللو يتم تعريف آخر ما توصمت إليو

و"الكتب

الدراسية

"Electronic

الرقمية

"Digital

األبحاث في مجال الدراسة كل حسب موضوعو الدقيق.

،Textbooks

تعريف الكتاب اإللكتروني

 Textbooksوعمى أية حال ،تتضمن الكتب الدراسية

يؤكد  [32] Shepperd et alعمى أن مصطمح "الكتب

اإللكترونية عادةً نفس محتويات الكتب الورقية التقميدية التي يتم

معاني ،ودالالت متنوعة تعتمد بشكل أساسي عمى سياقات،

ممفات  PDFفضالً عن غير ذلك من الصيغ ،والقوالب األخرى

تحويميا إلى قالب رقمي في صورة نصية ،أو باستخدام صيغة

اإللكترونية "Books E-Books Electronicعادةً ما يحمل

لتصميم الممفات المناسبة لالستخدام العممي عمى الويب.

ومجاالت استخداميا في التخصصات المختمفة .فمثالً ،يالحظ
أنو في الوقت الذي وصف فيو ] Coyle [33الكتب اإللكترونية

وبالمجمل ،يفضل معظم الباحثين التربويين المعاصرين

عمى أنيا مجرد صيغ ،وقوالب إلكترونية لألعمال والمؤلفات

تعريف الكتب الدراسية اإللكترونية  E-Textbooksعمى أنيا

المنشورة؛ نظر [34] Anuradha & Ushaإلييا كتقنيات رقمية

قوالب إلكترونية لمكتب الدراسية المعتاد تقديميا لمطالب تتميز

متطورة تعتمد عمى مكونين رئيسين ىما:

بخصائص مماثمة لمكتب الدراسية الورقية التقميدية التي يشير

 -1المحتوى الرقمي  Digital Contentالمقدم لممستخدمين.

 [18] Moodyإلى إمكانية "تقميب " Turnصفحاتيا فضالً عن

 -2األجيزة اإللكترونية  Electronic Devicesالمادية

احتوائيا كذلك عمى خصائص رقمية تساعد القراء في القراءة

الممموسة التي تساعد المستخدمين في قراءة محتويات،

الفعالة ،من قبيل :خصائص نطق الكممات ،ووضع الخطوط

ونصوص الكتب اإللكترونية ،من قبيل :أجيزة قراءة الكتب

البارزة تحت أجزاء معينة في النص المقروء ،وخيارات تحويل

اإللكترونية  E-Book Readersالصغيرة الحجم ،والتي يمكن

النصوص المقروءة إلى أصوات فضالً عن استخدام الوسائط

حمميا باليد.

المتعددة والفائقة (من قبيل :األصوات ،والجرافيك ،والرسوم
المتحركة ،والفيديو) كما ىو الحال  -مثالً  -في دراسات كل

ويضيف  [6] Raoبدوره بأن "الكتب اإللكترونية تتألف

من ].[24,37,38,39

من نصوص منشورة في قالب إلكتروني فضالً عن الكتب

وعرف ] [40الكتب الدراسية اإللكترونية عمى أنيا مجموعة

الورقية التقميدية التي يتم تحويميا إلى نصوص رقمية .كما
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 -برمجيات الكتب الدراسية اإللكترونية

مجموعة من الصيغ ،والقوالب اإللكترونية لمكتب الدراسية
التقميدية التي يمكن لمطالب قراءتيا ،ومطالعتيا عبر استخدام

Software
وىي مجموعة من تطبيقات البرمجيات الكمبيوترية التي

مجموعة متنوعة من األجيزة اإللكترونية المتطورة ،من قبيل:
أجيزة

الكمبيوتر

الثابتة

 ،Desktopsواألجيزة

 ،Devices Mobileوأجيزة الكمبيوتر الموحية

E-Textbooks

يمكن من خالليا تحميل ،وتشغيل محتوى الكتب الدراسية

الجوالة

اإللكترونية ،من قبيل :برامج  ،MOBIو ،EPUBو،Calibre

Tablet

و ،Cool Readerو ،PDBو ،LITوPDF

 ،Computersوالمساعدات الرقمية الشخصية Digital

 -المحتوى الفعمي لمكتب الدراسية اإللكترونية

 Assistants PDAs Personalفضالً عن أجيزة قراءة

Actual E-Textbooks Content

الكتب اإللكترونية .E-Book Readers

وىو المحتوى المعموماتي الذي يمكن لمقراء الوصول إليو،

ومن ىذا المنطمق؛ عرفت  [41] Wangالكتب الدراسية

ومطالعتو فعمياً في الكتب الدراسية اإللكترونية عبر المزج بين

اإللكترونية عمى أنيا "مجموعة من الكتب الدراسية المقررة عمى

استخدام عتادىا ،وبرمجياتيا المختمفة ،من قبيل :الكممات،

الطالب التي يتم تصميميا أساساً في قالب رقمي ،أو التي تتم

والنصوص المكتوبة التي يمكن قراءتيا بواسطة القراء.

رقمنتيا وتحويميا من الصيغة الورقية التقميدية إلى الرقمية ،أو

الصيغ والقوالب المختمفة لتصميم الكتب اإللكترونية التعميمية

التي يتم تحويميا إلى أي من صيغ الممفات اإللكترونية المختمفة

حدد  [43] Hawkinsو [42] Cavanaughو[44] Lebert

القابمة لمعرض ،أو القراءة عمى شاشات كافة أنواع أجيزة

ستة صيغ ،وقوالب رئيسة مختمفة لتصميم ممفات الكتب الدراسية

الكمبيوتر -سواء الثابتة ،أو المحمولة ،أو الموحية  -فضالً عن

اإللكترونية المستخدمة في التعميم ،وىي:

األجيزة المختمفة لقراءة الكتب اإللكترونية".

 -صيغة ممفات النصوص المكتوبة )Plain Text (.txt

المكونات األساسية لمكتب اإللكترونية التعميمية وفقاً لـ [6] Rao

وتتميز بسيولة االستخدام العممي ،وامكانية االستخدام مع

و [42] Cavanaugh؛ تتألف الكتب الدراسية اإللكترونية

أي جياز إلكتروني يحتوي عمى برامج معالجة الكممات،

المستخدمة في التعميم من ثالثة عناصر أساسية متكاممة تساىم

والنصوص المكتوبة التي تعمل بنظام التشغيل ،Windows

معاً في االرتقاء بعمميات التعمم الرقمي لمطالب في القرن

من قبيل  :Microsoft Wordو ،Sketchpadو،Notepad

الحادي عادةً والعشرين ،وىي:

و WPS Officeفضالً عن برنامج  Text Editالذي يعمل

 -عتاد الكتب الدراسية اإللكترونية

عمى نظام التشغيل  iOSباألجيزة الجوالة.

E-Textbooks Hardware

 -صيغة ممفات الويب )Web (.html/.xml

ويشمل التطبيقات التقنية المتطورة لمجموعة معينة من

ويتم تصميميا خصيصاً لمتعامل مع النصوص المكتوبة

األجيزة اإللكترونية الثابتة ،أو المتحركة التي تتيح لممستخدمين

التي تنشر عمى صفحات الويب ،والتي يمكن الوصول إلييا

من الطالب إمكانية عرض محتويات الكتب الدراسية

بسيولة بواسطة كافة مستعرضات الويب المختمفة ،من قبيل

اإللكترونية ،من قبيل :أجيزة الكمبيوتر الثابتة Desktops

 ،:Window’s Internet Explorerو،Mozilla Firefox

والمحمولة  Laptopsوالموحية  ،Tabletsواليواتف الذكية

و ،iOS Safariو ،Google Chromeالخ.

Smartphonesفضالً عن األجيزة اإللكترونية المصممة

 -صيغة ممفات تنسيق المستندات المنقولة

خصيصاً لقراءة الكتب الدراسية اإللكترونية Readers E-

Portable

)Document Format (.pdf
وتشير عادةً إلى النصوص التي يمكن قراءتيا بواسطة

 Textbookمثل :جيازي  Kindleمن إنتاج شركة

برمجية  Adobe Readerالتي تنتجيا شركة Adobe

 ،Amazonو  Nookمن إنتاج شركة Barnes & Noble
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 Systemsاألمريكية ،وتستخدم عمى نطاق واسع عممياً في

األندرويد Android

قراءة الكتب الدراسية اإللكترونية ،وغير ذلك من الممفات النصية

خصائص ومميزات الكتب اإللكترونية التعميمية:

األخرى مع مالحظة أن باإلمكان تحميل ىذه البرمجية مجاناً

أشار  [45] Waltonلعدد من الخصائص اإليجابية ،والقضايا

عمى معظم أجيزة قراءة الكتب اإللكترونية.

التقنية التي عادةً ما تؤثر في استخدام الكتب اإللكترونية لدى

 -صيغة ممفات برنامج )Microsoft Reader (.lit

طالب الجامعات ،ومؤسسات التعميم العالي من أبرزىا ما يمي:

وتشبو كثي اًر صيغة ممفات  ،PDFولكنيا تختمف عنيا في

 -سرعة ،وسيولة الوصول بشكل تزامني إلى العديد من الكتب

أنيا مصممة باألساس بواسطة شركة  Microsoftاألمريكية

اإللكترونية المطموبة Multiple Access to E-Books

العمالقة كأحد تطبيقات قراءة الكتب اإللكترونية التي يتم التعامل

 -المظير البصري ،والجمالي لمكتب اإللكترونية

معيا باستخدام نظام التشغيل  Windowsفقط.

Aesthetic & Visual Appearance

 -صيغة ممفات برنامج )E-Reader (.pdb

 -درجة الوعي بأىمية الكتب اإللكترونية

وتشبو كثي اًر كمتا صيغتي ممفات  ،PDFوبرنامج Reader

Awareness of Importance
 -توافر وظائف الحفظ في المفضمة ،ووضع الخطوط البارزة،

 ،Microsoftولكنيا تختمف عنيا في إمكانية استخداميا مع

وكتابة المالحظات والتعميقات

كافة األجيزة اإللكترونية التي بمقدورىا قراءة نصوص،

Bookmarking, Highlighting & Annotating

ومحتويات الكتب اإللكترونية ،من قبيل :أجيزة ال ،iPhones

 -سيولة اإلبحار/التجول بين محتويات الكتب اإللكترونية

و ،iPadsوأجيزة الكمبيوتر المحمولة  ،Laptopsوالحواسب

Easy Navigation

الموحية  ،Tabletsوالمساعدات الرقمية الشخصية ،PDAs

 -سيولة الحمل ،والنقل Portability

واليواتف الذكية ، Smartphonesالخ.

 -سيولة القراءة من عمى الشاشة

 -صيغة ممفات برنامج النشر اإللكتروني

Reading on the Screen

Publication

 -القابمية لالستخدام العممي Usability

)Electronic (.epub
وقد ظيرت لممرة األولى في شير سبتمبر من عام

 -القابمية لمبحث عن المعمومات المطموبة Searchability

2007م ،وسرعان ما حازت عمى قدر كبير من الذيوع،

 -االستفادة من استخدام أحدث التقنيات المتطورة Using

واالنتشار لدى ناشري وقراء الكتب الدراسية اإللكترونية خالل

Advanced Technologies
فمثالً ،أشار  [46] Wearden,و  [47] Peters,و ][48

السنوات األخيرة في ظل كونيا باألساس برمجية مجانية (مفتوحة

 Dearnley & McKnightو  [49] Simonو [50] Bell

المصدر) باإلمكان تحميميا ،واستخداميا في قراءة النصوص

 et al.و [51] Chuو  [52] Crestani et al.و ][12

اإللكترونية التي تعرضيا كافة األجيزة اإللكترونية المختمفة بما
في ذلك :أجيزة الكمبيوتر الثابتة Desktops
Laptops

والموحية

،Tablets

 Gibb & Abdullahو  [53] Chong et alإلى أن طالب

والمتحركة

واليواتف

الجامعات عادةً ما يرغبون في الحصول عمى الكتب اإللكترونية

الذكية

التي تتميز بمجموعة الخصائص اإليجابية اليامة التالية ،وىي:

 ،Smartphonesوبرمجيات قراءة الكتب اإللكترونية التي

تطور أدوات اإلبحار/التجول ،وسيولة قراءة الخطوط المكتوبة،

تعتمد عمى استخدام تقنية الحبر اإللكتروني  E-Inkفضالً عن

وسرعة وسيولة الوصول بشكل تزامني إلى العديد من عناوين

العديد من البرمجيات األخرى التي تستخدم مع أجيزة قراءة

الكتب اإللكترونية المطموبة فضالً عن سيولة الحصول عمى

الكتب اإللكترونية ،مثل :برمجيتي  iBooksالتي تعمل عمى

الكتب اإللكترونية الجديدة ،وقابميتيا لالستخدام العممي.

أجيزة  ،Appleو  Google Booksالتي تستخدم مع أجيزة
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عن المعمومات المطموبة ،واإلبحار/التجول فضالً عن استخدام

وعمى الجانب اآلخر ،أوضحت دراسة [52] Crestani

الروابط التشعبية الفائقة ،الخ).

 et al.و  [12] Gibb & Abdullah,و [53] Chong et

وأبرزت دراسة أخرى سابقة ] [58مواجية الطالب

al.أن القضايا التقنية الرئيسية التي عادةً ما تؤثر سمباً في

الق اررات التي يتخذىا طالب الجامعات فيما يتعمق باستخدام

الجامعيين المشاركين لمعديد من قضايا ،وصعوبات قابمية الكتب

الكتب اإللكترونية ىي تحديداً قضايا صعوبة اإلبحار/التجول،

اإللكترونية لالستخدام العممي عند أدائيم لسمسمة من ميام تذكر

وضعف مستويات وضوح الشاشات المستخدمة ،وعدم مناسبة

واسترجاع المعمومات لعل من أبرزىا عمى اإلطالق صعوبة

تصميم أجيزة قراءة الكتب اإللكترونية فضالً عن زيادة وزنيا بما

اإلبحار/التجول بين محتويات الكتب اإللكترونية ،واستخدام

ووفقاً

بعض خصائصيا (من قبيل :البحث عن المعمومات المطموبة)

لدراسة ][14,32,54,55؛ فقد زودتنا األدبيات التربوية السابقة

عمى نحو فعال بالرغم من إتقانيم ،ومياراتيم الجيدة في استخدام

بنتائج متضاربة فيما يتعمق بتأثير استخدام الكتب اإللكترونية في

أجيزة الكمبيوتر .ويؤكد  [59] Revelle et al.عمى أنو مما ال

تعمم طالب الجامعات سواء فيما يتعمق باستخداميا ككتب

شك فيو أن تنوع ،وتباين أنواع األجيزة ،والتطبيقات التقنية

دراسية  ،Use as a Textbooksأو التأثير في مخرجات تعمم

المختمفة المستخدمة في قراءة محتويات الكتب اإللكترونية تساىم

الطالب  Students' Learning Outcomesففي الوقت الذي
عبرت فيو الغالبية العظمى من طالب الجامعات عن رضاىا

عادةً في تمكين المستخدمين من التمتع بأعمى المستويات
المنشودة من المرونة ،والقدرة عمى القراءة في أي وقت ،أو مكان

عن قراءة محتويات مقرراتيم الدراسي باستخدام صيغ وقوالب

 -حتى في البيئات ،ومستويات اإلضاءة المختمفة (من قبيل:

الكتب اإللكترونية ،فإنو يالحظ – بالمقابل أنيم عبروا كذلك عن

القراءة في الظالم ،وفي ضوء الشمس ،وخارج المنزل ،وببيئة

عدم رضاىم عن أداء وفاعمية استخدام أجيزة قراءة الكتب

العمل ،الخ).

يشكل

عبئاً

عمى

المستخدمين

من

الطالب.

وفي ىذا اإلطار ،أجرى [60] Marmarelli & Ringle

اإللكترونية E- Readers

واحدةً من أوائل الدراسات التربوية الموثقة منيجياً بيدف تقويم

وتضيف دراسة  [12] Gibb & Abdullahو ][56
 Foote & Rupp-Serranoبدورىم بأن طالب الجامعات

فاعمية استخدام جياز  Kindle DXفي قراءة الكتب

يعتبرون سيولة الحمل والنقل ،وسرعة وسيولة الوصول إلى

اإللكترونية باالستعانة بعينة عشوائية مختارة من طالب ثالثة

العديد من الكتب اإللكترونية المطموبة بمثابة خصائص إيجابية

أقسام أكاديمية مختمفة بكمية ريد الخاصة بوالية أوريجون

رئيسية البد من توافرىا في الكتب اإللكترونية الفعالة في االرتقاء

األمريكية .وأبرزت النتائج تفضيل الطالب المشاركين لتمتع

بمستويات تعمم طالب الجامعات.

الجياز المستخدم بخصائص إيجابية عديدة ،من قبيل :سيولة
تأكيد

المستخدمين المشاركين من طالب إحدى مؤسسات التعميم

الحمل ،وعدم الحاجة إلى مساحات تخزينية كبيرة عالوةً عمى

فمثالً،

كشفت

دراسات

][11,12,57

عن

وضوح ،وقابمية قراءة محتوى الكتب الدراسية المقررة .وبالمقابل،

العالي باسكتمندا (المممكة المتحدة) عمى تمتع الكتب اإللكترونية

أشار الطالب المشاركون إلى عدد من السمبيات التي عانى منيا

بخصائص مماثمة لغيرىا من الكتب الورقية التقميدية فضالً عن

الجياز المستخدم في قراءة الكتب اإللكترونية التي لعل من

توقعيم -أيضاً -بأن تزودىم ىذه الكتب اإللكترونية بأدوات تعمم

أبرزىا عمى اإلطالق عدم دعم كافة مواد مقرراتيم الدراسية

فعالة عمى نحو مماثل لغيرىا من مصادر التعمم اإللكترونية

فضالً عن عدم قدرتيم عمى مشاىدة المواد المعقدة بصرياً،

األخرى المتاحة عمى شبكة اإلنترنت (من قبيل :سيولة البحث

والممونة بسبب ضعف مستويات درجة وضوح الشاشة ،واأللوان
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المستخدمة [ .]60كما انتقد الطالب المشاركون -أيضاً -بطء

مصادر المعمومات اإلضافية الخارجية ذات الصمة المتاحة عمى

تحميل المحتوى المطموب تعممو ،وأدوات اإلبحار /التجول

شبكة اإلنترنت.

المستخدمة إضافةً إلى صعوبة التوثيق العممي .ومن ىنا؛ خرج

 -بساطة ،وعدم تعقيد الخطوات اإلجرائية المتبعة لمشراء،

الطالب المشاركون بنتيجة إجمالية مفادىا أنو ربما يكون من

والحصول عمى الكتب الدراسية اإللكترونية.

األنسب ليم مستقبالً االستعانة بأجيزة إلكترونية متطورة،

 -توافر معاجم ،وقواميس إلكترونية تساعد القارئ في معرفة

ومتعددة الوظائف(  Multifunctionalمن قبيل :أجيزة

معاني الكممات ،والمفردات الصعبة.

الكمبيوتر الموحية  Tablet Computersباعتبارىا أكثر سيولةً

 -تمكين القارئ من وضع الخطوط البارزة ،ووضع أجزاء مختارة

في االستخدام العممي بالبيئات األكاديمية المختمفة [.[60

من النص المقروء في المفضمة فضالً عن كتابة المالحظات
والتعميقات المطموبة.

والحقاً ،أجرى  [61] Marmarelli & Ringle,دراسة
أخرى تتبعية لموقوف عمى التصورات السائدة لدى طالب نفس

 -سيولة النقل ،والحمل من مكان إلى آخر فضالً عن القابمية

الكمية الجامعية المختارة بالواليات المتحدة األمريكية عن فاعمية

لالستخدام العممي.

استخدام أجيزة  iPadحيث أبرزت النتائج فاعمية استخداميا في

 -مناسبة األسعار ،والتكمفة المالية لكافة المستخدمين من

تمكين الطالب المشاركين من أداء الميام التي تتطمب منيم

الطالب ،والمعممين وأعضاء ىيئة التدريس.

وضع الخطوط البارزة ،وكتابة المالحظات والتعميقات بسيولة

 -مناسبة الكتب الدراسية اإللكترونية المستخدمة لمعب دور

عالوةً عمى البحث عن المعمومات المطموبة ،واالنتقال بين عدة

األداة الداعمة لعمميتي التدريس ،والتعمم.

نصوص إلكترونية مقروءة عمى نحو أكثر سيولة ،وسرعة مقارنةً

ويوضح  [63] Heikenfeld et al.و  [64] Gallأن الكتب

بعند التعامل مع نصوص الكتب الورقية التقميدية.

الدراسية اإللكترونية تتميز بالعديد من الفوائد اإليجابية مقارنةً

واضافةً إلى ما سبق ،أكدت األدبيات التربوية السابقة كذلك

بالكتب الورقية التقميدية؛ األمر الذي سيمكنيا من الحمول محميا

عمى أىمية استفادة الطالب من توظيف جداول المحتويات،

في المناىج ،والمقررات الدراسية المطبقة بالجامعات ،ومؤسسات

والفيارس ،وقدرات البحث عن المعمومات المطموبة باعتبارىا

التعميم العالي خالل المستقبل القريب ،من قبيل تميزىا بما يمي:

تمثل جميعاً خصائص ىامة ،وال غنى عنيا عمى اإلطالق

 -االستفادة من توظيف أدوات الوسائط المتعددة (من قبيل:

لتفعيل قدرتيم عمى اإلبحار/التجول بين محتويات الكتب

األصوات ،وصور الجرافيك ،ولقطات الفيديو ،والرسوم

الدراسية اإللكترونية المختمفة ،وزيادة مستويات قابميتيا

المتحركة ،واأللعاب التعميمية الرقمية ،الخ)؛ األمر الذي يمكنيا

لالستخدام العممي.

بالتالي من جذب انتباه الطالب ،وشعورىم باالستمتاع والتشويق

وبالرغم من الفوائد واإليجابيات الكثيرة التي أشارت ليا األبحاث

أثناء التعمم.

إال أن ىناك عدد من االعتبارات الرئيسة الواجب مراعاتيا عند

 -تمكين المعممين من إعادة ىيكمة عممية التدريس والتعمم،

إدخال استخدام الكتب الدراسية اإللكترونية في التعميم من قبل

وانتاج موديوالت دراسية ومحتوى رقمي أكثر مناسبةً ألساليب

الطالب والمعممين ،وذلك مثل ]:[41,62

تعمم ،وأديان ،ولغات ،وثقافات ،ومستويات ميارات المتعممين في

 -إمكانية تعديل قوالب تصميم ،وأحجام وأشكال الخطوط

الوقت نفسو الذي يتم فيو االلتزام بالمعايير المقننة تربوياً لمعممية

المستخدمة بالنصوص المختمفة.

التعميمية.

 -توافر رواب ـط تشعبي ـة نشط ـة تمك ـن المستخ ـدم م ـن البح ـث ف ـ ـي

 القض ـاء نيائي ـاً عم ـى ظاى ـرة الحقائب الدراسية المكدسة بالكتب52

إلكترونية ذات سعة تخزينية كبيرة ،وتتميز بسيولة النقل والحمل

الكبيرة الحجم ،والثقيمة الوزن التي يحمميا الطالب عمى ظيورىم
عبر استخدام الكتب اإللكترونية الصغيرة الحجم ،والسيمة الحمل

من مكان إلى آخر.

والنقل من مكان إلى آخر.

 -سيولة توثيق المراجع المستخدمة ،واعداد القوائم البيبميوج ارفية

 -سيولة إجراء عمميات الصيانة ،واالستبدال ،وغيرىا من

الدقيقة ألغراض البحث العممي بما يساعد الطالب في االلتزام

العمميات األخرى لمدعم الفني لمستخدمي الكتب الدراسية

بالمعايير األخالقية المطموبة عند قراءة ،وتوثيق المراجع

اإللكترونية.

المستخدمة ،والمواد التعميمية المختمفة.

 -سرعة التحديث ،ووصول الطالب إلى أحدث إصدارات الكتب

 -تزويد الطالب بقوائم إضافية لمقراءة الموسعة ،ومواقع الويب

الدراسية اإللكترونية حول العالم.

الموصى بزيارتيا فضالً عن تزويدىم بميام وتكميفات دراسية

وقد أجمل  [65] Sprague & Hunterو [66] Abram

إضافية عمى نحو يساىم في دعم قدرتيم عمى التعمم.

و  [67] Paxhiaو  [39] Daniel & Woodyالفوائد

 -إمكانية استفادة الطالب من توظيف مواقع الوسائط

اإليجابية التي عادةً ما يجنييا طالب الجامعات عند استخداميم

االجتماعية المتاحة عمى الويب من قبيل :مواقع ،Facebook
و ،Twitterو YouTubeفي نشر اقتباساتيم ،وآرائيم،

لمكتب الدراسية اإللكترونية فيما يمي:

 -سرعة ،وسيولة الوصول إلى الكتب اإللكترونية ،وتحميل

ووجيات نظرىم ،ومراجعاتيم الشخصية لمحتويات الكتب

محتوياتيا بشكل فوري دون أي صعوبات فنية ،أو لوجيستية،

اإللكترونية ،واتاحتيا ألقرانيم اآلخرين.

الخ.

 -تزويد الطالب بمعاجم ،وقواميس لغوية إلكترونية تزيد من

 -سيولة الترجمة إلى العديد من المغات المختمفة حول العالم.

قدرتيم عمى قراءة النصوص المطموبة بسالسة عالوةً عمى

 -إمكانية تعديل طرق ،وأساليب العرض عمى نحو مرن بما

تمكينيم من فيم المعنى الذي يقصده المؤلف عمى نحو أفضل،

يتوافق مع االحتياجات ،والتفضيالت الذاتية لممتعممين كل عمى

والتغمب عمى المشكالت المتعمقة بضعف حصيمة المفردات

حده.

المغوية.

 -استخدام الوسائط المتعددة عمى نحو يمكن الطالب من المزج

 -المناسبة البيئية عمى اعتبار أن الكتب اإللكترونية تعد

بين استخدام عدة حواس مختمفة أثناء قراءة محتويات المواد

باألساس تقنية صديقة لمبيئة تساىم في إنقاذ آالف األشجار من

التعميمية المقدمة ليم أثناء التدريس فضالً عن التغمب عمى

خطر القطع لصناعة ،وانتاج الورق المستخدم في صناعة الكتب

القيود التقميدية التي تواجو القراء نتيجةً العتمادىم عمى القراءة
البصرية فقط.

الورقية التقميدية عالوةً عمى عدم تمويث البيئة ،وسيولة التخمص

من النفايات.

 -دعم أساليب تعمم الطالب ،وقدرتيم عمى القراءة الفعالة،

تحديات استخدام الكتب الدراسية اإللكترونية في التعميم

والمشاركة والتفاعل أثناء القراءة جنباً إلى جنب مع التغمب عمى

بالرغم من الفوائد اإليجابية العديدة التي تتمتع بيا الكتب

المشكالت التي يواجييا الطالب المعاقون أثناء القراءة.

الدراسية اإللكترونية ،نجد عدداً من السمبيات ،والتحديات التي

 -إتاحة الفرصة أمام الطالب لكتابة ،وتدوين المالحظات

تقف في وجو االستفادة من استخداميا عممياً في التعميم-

المطموبة.

وبخاصة بالجامعات ،ومؤسسات التعميم العالي -لعل من أبرزىا

 -التغمب عمى مشكمة الحقائب الدراسية المكدسة بالكتب،

عمى اإلطالق ما يمي ]:[17,86

ومـضاعـفـاتـي ـا الصـحـيـة السـمـبـي ـ ـة لمـطـالب عب ـر ت ـزوي ـدى ـم بـك ـتـب
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 -ضعف مستويات قابمية الكتب الدراسية اإللكترونية لالستخدام

أىمية وضع مبادئ دقيقة ،ومقننة لمقابمية لالستخدام العممي

العممي مقارنةً بالكتب الورقية التقميدية.

 ،Usabilityواعداد تصميمات تعميمية فعالة ،ومتطورة

 -عدم االلتزام بقوانين حماية حقوق النسخ واالقتباس ،والممكية

لواجيات تفاعل  Interfaceالكتب اإللكترونية  E-Booksفي

الفكرية لممؤلفين ،والناشرين.

ضوء خبرات ،وتصورات المستخدمين Users' Experiences
 & Perceptionsمن الطالب.

كما زودتنا دراسة  [39] Girardبقائمة متكاممة شممت ثمانية

فعمى سبيل المثال -ال الحصر -أوصى [55] Kang et

معوقات الستفادة طالب الجامعات من توظيف الكتب الدراسية
اإللكترونية في العممية التعميمية ،وىي:

 al.بضرورة تقويم قابمية الكتب اإللكترونية لالستخدام العممي في

 -ارتفاع األسعار ،والتكمفة المالية.

الوقت نفسو الذي أكد فيو  [71] Nielsen & Budiuعمى

 -صعوبة التقنين القياسي لمصيغ ،والقوالب المتنوعة لمكتب

الحاجة الماسة إلى ضرورة تصميم ،وانتاج ،وتقويم فاعمية

اإللكترونية المتاحة لمتداول في السوق.

واجيات تفاعل الكتب اإللكترونية المعروضة عمى شاشات

 -صعوبة االرتقاء بمستويات كفاءة ،وفاعمية خدمات الكتب

اليواتف الجوالة  Mobile Phonesمن منظور المبادئ المقننة

اإللكترونية بالنسبة لممستخدمين.

تربوياً لمجال تصميم التعميم Instructional Design
ومن أىم ما يوضع باالعتبار عند تصميم الكتب

 تحديات االلتزام بالمستوى المطموب من جودة ،ودقة محتوىالكتب اإللكترونية.

االلكترونية ىو قابميتيا لالستخدام العممي حيث يشير Rogers

 -تحديات إطالة المدد الزمنية لممكية الكتب اإللكترونية

[27] et al؛ لمصطمح "القابمية لالستخدام العممي " Usability

ال.
مستقب ً

إلى أنو عممية ضمان تمتع المنتجات التفاعمية لتصميم التعميم

 -تحديات تقميل المخاطر الصحية ،ومشكالت تعب وارىاق

بسيولة التعمم ،والفاعمية في االستخدام العممي التطبيقي فضالً

العينين.

عن كونيا ممتعةً ،ومشوقةً من منظور المستخدمين .وتاريخياً،

 -تحديات تحسين مستويات مقروئية الكتب اإللكترونية

يالحظ  [37] Smith & Raganأن التربويين اعتبروا عمى

المستخدمة.

مدار فترات زمنية طويمة القابمية لالستخدام العممي بمثابة واحدةً

 -تحديات حماية حقوق النسخ واالقتباس ،والممكية الفكرية

من القضايا األساسية الواجب أخذىا في االعتبار عند تصميم

لممؤلفين األصميين.

واجيات التفاعل  Interface Designالمختمفة.
وأشار  [74] Wilson & Landoniو [75] Crowther

معايير تصميم الكتب اإللكترونية

 et alبوضوح إلى أن القابمية لالستخدام العممي Usability

أوضحت األبحاث التربوية أنو يجب عند تصميم كتاب
إلكتروني االستناد إلى مجموعة من المعايير التربوية
والتكنولوجية الخاصة بالتصميم .وذلك ألنو من المتعارف عميو

تعد واحدةً من المرتكزات األساسية التي ال غنى عنيا عمى

اإلطالق لتصميم واجيات تفاعل مناسبة لمستخدمي الكتب

أن محتوى الكتب اإللكترونية والوسائط واألجيزة المستخدمة

اإللكترونية؛ ألنيا تساعد المستخدمين في التفاعل معيا بكفاءة،

عادة ما تؤثر عمى نظرة وخبرات المستخدمين وتفاعميم مع

وفاعمية ،وبأريحية كاممة .ومن ىذا المنطمق؛ ليس مستغرباً تأكيد
 [76] Matera et alو [77] Tullis & Albert,عمى أن

الكتب االلكترونية ].[70
في ضوء مراجعة األدبيات التربوية السابقة ذات الصمة؛

القابمية لالستخدام العممي تمثل في جوىرىا مقياساً لجودة

يالحظ بجالء تأكيدىا بشكل متكرر خالل اآلونة األخيرة عمى

التفاعل بين اإلنسان ،وجياز الكمبيوتر Human-Computer
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) Interaction (HCIيتميز بتعدد األبعاد ،والمستويات

 .5رضا المستخدم  Satisfactionشعور المستخدمين بالرضا

 Multi-Dimensionalبحيث يتضمن العديد من العناصر،

عمى المستوى الذاتي أثناء عممية االستخدام العممي لمنظام

والمكونات ،والخصائص المميزة لواجيات تفاعل المستخدمين

المصمم في بيئة الواقع.
وبعد حوالي عقد من الزمن اقترح  [80] Normanنموذج

 User Interfaceالقابمة لمقياس.
وفي ضوء ما سبق؛ زودنا & [78] Tsakonas

لمبادئ تصميم القابمية لالستخدام العممي من منظور تصميم

 Papatheodorouبإطار عمل نظري مقترح لتقويم جودة

التعميم يتألف من أربعة مبادئ رئيسية تتميز بقدرة كبيرة عمى

تفاعل المستخدم مع الكتب اإللكترونية التي تحتوييا المكتبات
الرقمية المختمفة ينظر إلى القابمية لالستخدام العممي كأحد

تذليل الصعوبات ،والتعقيدات التي تواجو عادةً المصممين
التعميميين عند مراعاتيم لمتطمبات القابمية لالستخدام العممي،

المتطمبات األساسية التي ال غنى عنيا عمى اإلطالق لالرتقاء

وجعل منتجاتيم أكثر قابميةً لمتعامل معيا بسيولة من المنظور

بمستويات جودة كافة عمميات تصميم ،وانتاج ،ونشر ،وتقويم

العممي التطبيقي ،وىي:

الكتب اإللكترونية ارتكا اًز عمى دعائم العالقات االرتباطية

 .1الوضوح  Visibilityقدرة المستخدم عمى معرفة حالة

المتبادلة بين ثالثة عناصر ،ومكونات رئيسية ىي :المستخدم

األجيزة المستخدمة ،والبدائل المختمفة الستخداميا العممي.

 ،Userوالنظام المستخدم  ،Systemوالمحتوى  Contentفي

 .2النماذج المفاىيمية الجيدة

ضوء ثالثة أبعاد محورية لتقويم جودة التفاعل مع الكتب

 A Good Conceptual Modelتزويد المصمم التعميمي

اإللكترونية ،وىي :القابمية لالستخدام العممي ،Usability

لممستخدم بنماذج مفاىيمية جيدة ،ومتطورة تتميز باالتساق،

والفائدة

العممية

،Usefulness

واألداء

والتناغم المنطقي في عرض ،وتقديم العمميات المستخدمة.

العممي

 .3الربط المنطقي الجيد  Good Mappingsتحمي المستخدم

Performance
أما  [79] Nielsen,فقد صمم نموذجاً ىاماً وشيير عالمياً

بالقدرة عمى تحديد العالقات االرتباطية بين العمميات المستخدمة

لمتصميم التعميمي الفعال لمقابمية لالستخدام العممي يندرج تحتو

ونتائجيا ،وبين األسباب والنتائج فضالً عن غير ذلك من

العديد من العناصر ،والمكونات الفرعية التي ترتبط تقميدياً

العالقات التي تربط بين الواقع ،والمأمول لمنظام المستخدم من

بخمسة أبعاد رئيسية لمقابمية لالستخدام العممي ،وىي:

منظور منطقي فعال.

 .1القابمية لمتعمم  Learnabilityقدرة المستخدم عمى التعمم

 .4التغذية الراجعة  Feedbackتمقي المستخدم لتغذية راجعة

بسيولة ويسر ،واالستخدام السريع لمنظام المصمم.

كاممة ،ومستمرة من النظام المستخدم فيما يتعمق بنتائج أفعالو،

 .2الكفاءة  Efficiencyتعمم المستخدم ،واحاطتو عمماً بكافة

وسموكياتو المختمفة أثناء عممية التفاعل.

أجزاء ومكونات النظام المصمم ،وامكانية وصولو إلى مستويات

وخالل اآلونة األخيرة ،زودنا  [81] Yehبنموذج آخر جديد

مرتفعة من اإلنتاجية ،والفاعمية ،والجودة في عممية االستخدام.

يتألف من ثالثة مبادئ رئيسة لتقويم فاعمية ،وجودة التصميمات

 .3القابمية لمتذكر  Memorabilityتحمي المستخدم بالقدرة

التعميمية التفاعمية في العصر الرقمي من منظور القابمية

عمى العودة من جديد إلى النظام المصمم بعد مرور بعض

لالستخدام العممي ،وىي:

الوقت دون استخدامو ،ودون الحاجة إلى إعادة تعمم كل شيء

 .1الفاعمية Effective :القدرة عمى مساعدة المستخدمين

من جديد بدءاً من نقطة الصفر.

بنجاح في أداء الميام المطموبة ،وتحقيق األىداف المنشودة.

 .4الخمو من األخطاء  Errorsارتكاب المستخدمين لعدد

 .2الس ـي ـول ـة Easy :وىــي ال ـ ـقدرة عم ـى م ـد ي ـد الع ـ ـ ـون لمساعدة

محدود من األخطاء عند استخداميم لمنظام المصمم عممياً.
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المستخدمين في تقميل مستويات الجيد العقمي ،والبدني،

 .2السيولة Ease :سيولة تعمم النظام ،وقدرة المستخدمين عمى

والبصري المبذول فضالً عن أداء الميام ،واألنشطة غير

التأقمم والتعود سريعاً عمى التعامل مع وظائف ،وعمميات النظام

الضرورية.

المستخدم بما يساىم بالتالي في تقميل الوقت المخصص لمتعمم.

 .3اإلمتاع Enjoyable :القدرة عمى جمب الشعور باالستمتاع،

وتتحدد في ضوء الخبرات السابقة لممستخدم في

والتشويق لممستخدمين عمى كافة المستويات الفسيولوجية،

االستخدام والتعامل مع شاشات األجيزة الجوالة التي تعمل

والنفسية ،واالجتماعية المختمفة.

بخاصية الممس  ،Touch-Screen Devicesوقراءة الكتب

وفي ضوء ما سبق من دراسات قدم [82] Wang & Huang

اإللكترونية -وبخاصة التي تتميز بتنوع وظائفيا ،وخصائصيا

نموذجاً جديداً مقترحاً يتألف من أربعة مبادئ رئيسية لمقابمية

التفاعمية فضالً عن سيولة القراءة ،والفيم واالستيعاب المنطقي.

لالستخدام العممي ارتكزت عمى دعائميا في تصميم واجيات

وقد حدد  Wang & Huangأربعة سمات ،أو خصائص

تفاعل الكتب اإللكترونية المعروضة عمى شاشات اليواتف

رئيسة مميزة لسيولة واجيات تفاعل الكتب اإللكترونية ،وىي:

الجوالة في ضوء النماذج التربوية الثالث السابقة الشييرة عالمياً

 .aسيولة االستخدام Easy to Use

لمبادئ القابمية لالستخدام العممي التي صممت من قبل كل

 .bسيولة القراءة Easy to Read

من ] ،[79,80,81وفيما يمي عرض تفصيمي ليا:

 .cسيولة الفيم ،واالستيعاب المنطقي

 .1الوضوح  Visibilityتزويد النظام لممستخدمين بمعمومات

Easy to Understand
 .dسيولة العودة لمخمف أثناء اإلبحار/التجول

داعمة لحدوث االتصال ،والتفاعل فضالً عن تزويدىم كذلك

Easy to Return

بتعميمات إرشادية دقيقة ،وواضحة.

 .3الكفاءة  Efficiencyفبمجرد تعمم المستخدمين لكيفية

ويعني إمكانية اكتشاف ،وتمييز المستخدم لمعناصر،

استخدام النظام المطموب؛ يصبح بمقدورىم بسيولة االستفادة من

والمكونات األكثر تفاعمية في التصميم التعميمي المستخدم بشكل

وظائفو المختمفة بشكل كامل.

فوري فضالً عن تزويد المستخدم بتعميمات إرشادية واضحة

فالخبرات السابقة تساعد المستخدمين في الوصول إلى أعمى

تساعده في إصدار األحكام ،وصنع واتخاذ القرار ترتبط عمى

المستويات المنشودة من الكفاءة ،والفاعمية ،والجودة في اكتساب

نحو وثيق بخبراتو السابقة باالستعانة بأيقونات ،وقوائم

المعمومات المطموبة بسرعة ،وميارة فضالً عن سيولة اكتشاف

إبحار/تجول شائعة االستخدام بالنسبة لممستخدمين (من قبيل:

المحتوى ،والمعمومات المختمفة بمجرد تعود المستخدمين عمييا

أيقونة النظارة المكبرة).

لممرة األولى بحيث يسيل تذكرىا ،واسترجاعيا ،والربط بين

وقد حدد  Wang & Huangأربعة سمات ،أو خصائص

مكوناتيا المتنوعة فضالً عن تعميميا ،ونقل أثر تعمميا إلى

رئيسية مميزة لوضوح واجيات تفاعل الكتب اإللكترونية ،وىي:

مواقف ،وسياقات أخرى جديد.

 .aالبساطة في تقديم المحتوى المصمم لممستخدم Simple

وقد حدد  Wang & Huangأربعة سمات ،أو خصائص

Presentation

رئيسة مميزة لكفاءة واجيات تفاعل الكتب اإللكترونية ،وىي:

 .bوضوح التعميمات اإلرشادية المقدمة لممستخدم Obvious

 .aسالسة العمميات المستخدمة Smooth Operation

Prompts
 .cوضوح المفاتيح ،والقوائم المستخدمة Visible Buttons

 .bالتوافق ،وعدم التنافر المعرفي Cognitive Match

& Menus

 .cاتساق ،وتكامل العمميات المستخدمة Consistent

 .dسيولة قراءة ،وادراك ،وفيم بنى األلوان Readable Color

Processes

Schemes
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اإللكترونية تسيل كثي اًر من ميمة تعمم ،وشعور المستخدمين

 .dقابمية تذكر العمميات المستخدمة

باأللفة عند التعامل مع واجيات التفاعل الجديدة فضالً عن

Memorable Operation
 .4اإلمتاع  Enjoymentشعور المستخدمين بالرضا عند

تقميل احتماالت ارتكاب األخطاء؛ وبالتالي شعور المستخدمين

االنتياء من أداء الميام المطموبة باالستعانة بالنظام المستخدم

بالنجاح ،والفاعمية في تحقيق أىدافيم المنشودة.

عمى نحو يشعرىم بالرضا ،واالستمتاع ذاتياً.

 .3المناسبة االجرائية لممستخدم :فواجيات التفاعل التي تتضمن

فالغالبية العظمى من المستخدمين عادةً ما تشعر بالنجاح

خصائص،

في تحقيق األىداف المنشودة عند االنتياء من أداء ميام معينة

ووظائف

إجرائية

مشابية

لمخبرات

السابقة

لممستخدمين عادةً ما تساىم في تقميل فرص ارتكابيم لألخطاء؛

في الوقت نفسو الذي تقمل فيو خبراتيم السابقة من فرص

األمر الذي يؤثر بالتالي في تيسير ميمة استخداميا عممياً،

ارتكابيم لألخطاء؛ األمر الذي ينعكس إيجاباً في تعزيز شعورىم

واكتساب خبرات التعمم الفعال عمى كافة المستويات.

بالرضا عن الذات .واضافةً إلى ذلك ،يساىم تزويد المستخدمين

وفي نفس السياق يشير  [34] Anuradha & Ushaإلى

بمحتوى ثري ومتنوع ،ودخوليم في تفاعالت متطورة ،واستخدام

أن بعض تطبيقات أجيزة قراءة الكتب الدراسية اإللكترونية

األلوان الجذابة بصرياً ،والتعامل مع واجيات تفاعل سيمة

أصبحت تزود حالياً مستخدمييا من الطالب بمجموعة متنوعة

االستخدام ليس فقط في شعورىم بالنجاح ،ولكن – أيضاً -

من الخصائص المتطورة تقنياً التي ساىمت في زيادة معدالت

وصوليم إلى أعمى المستويات المنشودة من االستمتاع،

قابميتيا لالستخدام العممي عمى نحو أفضل مقارنةً بغيرىا من

واكتساب الخبرات المطموبة في التعمم.

الكتب الورقية التقميدية ،من قبيل تمكينيم من التحمي بالقدرة عمى

وقد حدد  Wang & Huangأربعة سمات ،أو خصائص

تدوين المالحظات المكتوبة بخط اليد ،استخدام األلوان المختمفة

رئيسية مميزة إلمتاع واجيات تفاعل الكتب اإللكترونية ،وىي:

في إبراز نصوص معينة ،ونشر وتداول المالحظات المكتوبة

 .aتصميم الجرافيك Graphic Design

ومفضالت المستخدمين عبر مواقع الشبكات االجتماعية .كما

 .bالتصميم البصري اإلجمالي Overall Visualization

تشير نتائج دراسة  [83] Jardina & Chaparroبوضوح عن

 .cثراء المحتوى المقدم لممستخدم Rich Content

تمتع تطبيقات جياز  Inklingلقراءة الكتب الدراسية اإللكترونية

 .dإمتاع ،وتشويق العمميات المستخدمة

بأعمى مستويات الفاعمية عمى اإلطالق من منظور القابمية

Interesting Operation

لالستخدام العممي في ضوء نتائج الطالب الجامعيين المشاركين

كما حدد  [82] Wang & Huangفي نموذجيما المقترح

في الدراسة عند أدائيم لمميام الست الرئيسية التالية لمقابمية

ثالثة عوامل رئيسية ىامة تؤثر عمى تفاعل المستخدم مع الكتاب

لالستخدام العممي المناطة بيم عند قراءتيم لمحتوى ،ونصوص

اإللكتروني وىي:

الكتب الدراسية اإللكترونية المطموبة .وتشمل المواصفات إمكانية

 .1العناصر الجمالية :فاستخدام تصميمات الجرافيك ،وقوالب

وضع الخطوط البارزة ،وضع نصوص معينة في مفضمة الكتاب

تصميم الصفحات ،واأليقونات ،والصور واألشكال التوضيحية

اإللكتروني ،البحث عن كممة معينة ،تدوين وتحديد أماكن

المناسبة يساىم عمى نحو إيجابي في إثراء محتوى الكتب

المالحظات المكتوبة ،تغيير حجم النصوص المعروضة عمى

اإللكترونية فضالً عن تزويد المستخدمين بخبرات بصرية

الشاشة ،اإلبحار والتجول بين محتويات الكتاب اإللكتروني.

ممتعة ،ومشوقة أثناء القراءة.

وفي ضوء ما سبق ،صمم  [84] Lim et al.نموذجاً مقترحاً

 .2الشعور بالنجاح :فالخبرات السابقة في استخدام شاشات

يتألف من أربعة أبعاد رئيسية تندرج تحتيا تسعة من مبادئ

األجيزة الجوالة التي تعمل بخاصية الممس ،وقراءة الكتب
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 الفاعمية  Effectivenessقدرة المستخدمين عمى أداء الميامالمطموبة بنجاح.

اإللكترونية لالستخدام العممي عمى النحو التالي:

 -الكفاءة  Efficiencyمقدار الجيد المطموب بذلو لالنتياء من

أوال :بعد القابمية لمتعمم ويشمل اثنين من المبادئ الرئيسية لمقابمية

أداء الميام المطموبة.

لالستخدام العممي من منظور تصميم التعميم ،وىما:

 -رضا المستخدم  Satisfactionدرجة شعور المستخدم

 -التوافق مع توقعات المستخدم

باألريحية ،وتقبل ما يكتسبو من خبرات أثناء عممية االستخدام

Agreement with User Expectations

العممي.

 -التكامل ،واالتساق المنطقي Consistency

وفقاً ل  [86] Blandford & Buchananو ][87

ثانياً :بعد الكفاءة ويشمل اثنين من المبادئ الرئيسية لمقابمية

Blandford et al.؛ فقد شيدت اآلونة األخيرة زيادة ممحوظة

لالستخدام العممي من منظور تصميم التعميم ،وىما:

في معدالت اىتمام الباحثين بتناول معدالت القابمية لالستخدام

 مناسبة العمميات المستخدمةConvenience of Operation

العممي  Usabilityالتي تتمتع بيا المواد ،والمحتويات المختمفة

 -مساىمة تصميم الشاشات المستخدمة في تقميل معدالت

لممكتبات الرقمية  Digital Libraries (DLs)-وبخاصة

الحمل المعرفي الزائد لذاكرة المستخدم Minimization of

الكتب اإللكترونية ،والمرقمنة Electronic & Digitized

Memory Load through Screen Design

 Books -باالستعانة بمجموعة متنوعة من الطرق ،واألدوات

ثالثاً :بعد الفاعمية ويشمل ثالثة مبادئ رئيسية لمقابمية لالستخدام

التقويمية المتطورة التي تركز عادةً عمى قياس ،وتقويم مستويات

العممي من منظور تصميم التعميم ،وىي:

قابمية الويب لالستخدام العملي Web Usability

 -منع وقوع األخطاء Error Prevention

وتشمل قائمة أبرز تمك الدراسات السابقة التي تناولت

 -تقديم النصح ،والمعمومات الالزمة لمساعدة المستخدم

مؤخ اًر قضايا تصميم وقياس وتقويم القابمية لالستخدام العممي

Advice & Help Information

فضالً عن تحديد قضاياىا ومشكالتيا الرئيسية التي يعاني منيا

 -تقديم التغذية الراجعة Feedback

مستخدمو

رابعاً :بعد رضا المستخدم ويشمل اثنين من المبادئ الرئيسية

اإللكترونية

الكتب

دراسات

كل

من ] [88,89,90,91,92,93حيث ركزت في أغمب األحيان

لمقابمية لالستخدام العممي من منظور تصميم التعميم ،وىما:

عمى إلقاء المزيد من الضوء عمى سمات ،وخصائص معينة

 -مناسبة التصميم الجمالي لممستخدم Aesthetic Design

لقابمية الكتب اإللكترونية ،من قبيل :الكفاءة ،Efficiency

 -تحكم المستخدم User Control

والفاعمية  ،Effectivenessوالمظير الجمالي Aesthetic

وفي ضوء مراجعتيم الشاممة لألدبيات البحثية السابقة ذات

 ،Appearanceوالمصطمحات المستخدمة ،Terminology

الصمة؛ الحظ  [85] Lee et al.و [77] Tullis & Albert

واإلبحار/التجول

أنو بالرغم من تنوع وتباين النماذج ،وأطر العمل النظرية التي

،Navigation

 ،Learnabilityوالفائدة

زودنا بيا الباحثون في الماضي ألبعاد بنية القابمية لالستخدام

العممية

والقابمية

لمتعمم

 ،Usefulnessورضا

المستخدم  ،Satisfactionواالرتباط بالواقع ،Relevance

العممي؛ يبدو بوضوح أنيم يجمعون عمى أربعة أبعاد رئيسية،

والمصداقية  ،Reliabilityوالحداثة  ،Currencyالخ.

وىي:

كما أكد  [78] Tsakonas & Papatheodorouو

 -القابمية لمتعمم  Learnabilityدرجة التعمم الالزمة لالنتياء

 [94] Buchanan & Salakoعمى ضرورة األخذ بعين

من أداء الميام المطموبة.
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االعتبار االرتباط الوثيق بين عوامل القابمية لالستخدام العممي،

نماذج تصميم واجيات التفاعل المستخدمة في تحديد مستويات

والفائدة العممية  ،Usefulnessواألداء العممي Performance

قابميتيا لالستخدام العممي.

عند إجراء الدراسات العممية المتخصصة التي تركز عمى قياس،

وفي ضوء ما سبق؛ زودنا & [78] Tsakonas

وتقويم مستويات قابمية الكتب اإللكترونية لالستخدام العممي سعيا

 Papatheodorouبإطار عمل نظري ىام مقترح لتقويم جودة

وراء فيم أفضل لطبيعة االحتياجات المعموماتية لممستخدمين،

تفاعل المستخدم مع الكتب اإللكترونية التي تحتوييا المكتبات

وآليات الوفاء بيا إجرائياً في بيئة الواقع فضالً عما يرتبط بيا

الرقمية المختمفة ينظر إلى القابمية لالستخدام العممي كأحد

من ميارات ،وكفايات أساسية متنوعة البد من صقميا ،وتوافرىا

المتطمبات األساسية التي ال غنى عنيا عمى اإلطالق لالرتقاء

لدى المستخدمين لموصول بيم إلى أعمى المستويات المنشودة

بمستويات جودة كافة عمميات تصميم ،وانتاج ،ونشر ،وتقويم

من الكفاءة ،والفاعمية ،والجودة في استخدام الكتب اإللكترونية

الكتب اإللكترونية ارتكا اًز عمى دعائم العالقات االرتباطية

المختمفة.

المتبادلة بين ثالثة عناصر ،ومكونات رئيسية ىي :المستخدم

وفي سياق متصل ،أشارت الدراسات السابقة التي أجراىا

 ،Userوالنظام المستخدم  ،Systemوالمحتوى  Contentفي

مؤخ اًر كل من ] [78,95,96,97,98,99إلى تأثير الطرق

ضوء ثالثة أبعاد محورية لتقويم جودة التفاعل مع الكتب

واألساليب المستخدمة في عرض محتوى  Contentالكتب

اإللكترونية ،وىي :القابمية لالستخدام العممي ،Usability

اإللكترونية بصرياً ،وجمالياً عمى شبكة اإلنترنت فضالً عن

والفائدة العممية  ،Usefulnessواألداء العممي Performance
انظر الشكل التالي:

 *Precision.الدقة
 *Recall.القابمية لمتذكر
 *Relevance.االرتباط بالواقع

النظام المستخدم
System

األداء العملي
Performanc
e

Contentالمحتوى

* االتساق ،والتكامل

* سهولة االستخدام
Ease of Use.
* العناصر الجمالية
Aesthetics.

Integration.

القابلية لالستخدام
العملي
Usability

الفائدة العملية
Usefulness

Format.
* المصداقية

* اإلبحار/التجول

Reliability.

Navigation.
* المصطمحات

* القوالب المستخدمة

Userالمستخدم
شكل 1

ويوضح إطار العمل النظري المقترح لتقويم جودة تفاعل المستخدم مع الكتب اإللكترونية المتاحة بالمكتبات الرقمية من منظور [[87
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ABSTRACT_ Educational E-Books are considered one of the most important elements and
components of the educational process digital content in the era of digital learning. Therefore, the
present study aimed to publicize the importance of e-books in education in general and in higher
education in particular. In addition to identifying the most prominent characteristics, advantages,
and challenges it faces; as well as reviewing the most important design standards and
requirements for producing educational e-books that will assist them to achieve desired
educational goals. The latest and most influential studies in the field of educational e-books were
reviewed in this study which is believed to benefit educational technology specialist, educators,
and researchers in the field of technology.
KEYWORDS: E-book, E-text book, E-book Design Standards, E-learning, E-publishing.
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