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املقدمة:
يف عصرنا احلاىل يتضح أن قنوات االتصال االلكرتونية متسك السيطرة على زمام االمور فإن القضية األهم هي قدرة بقاء
الكتاب التقليدي على هيئته احلالية يف املكتبات اجلامعية .فرمبا تظهر قناة ناقلة للمعلومات أقل سلبية وتغري طريقة الدراسة
و القراءة إىل طريقة أكثر فاعلية و أكثر تفاعلية)Laree Susan, 2001,13( .
ومصطلح الكتاب االلكرتوني"  " Electronic Bookيصف صورة من صور الكتب ال ترتكب صفحاتها من حرب الطباعة
الثابت ،و إمنا من معلومات إلكرتونية ديناميكية. )Philip Barker , 2004,151-159( .
هذا وإن التقارير املختصة تنقل أن حجم سوق الكتب االلكرتونية يبلغ 151مليون دوالر أمريكي ،ويف فرباير 1112تنبأت
 Eduventures.comحبدوث منو يف صناعة الكتب االلكرتونية ليصل إىل  051مليون دوالر أمريكي حبلول عام
 1112وعند مقارنته حبجم سوق مبيعات كتب التعليم العالي الذي يبلغ  612مليار دوالر أمريكي الذي ذكرته دورية "
 "Publishers Weeklyيف عدد مايو ،جند أن صناعة الكتب االلكرتونية ال يزال ناشئا مبعدل منو ثابت.
(.) Bonnie A. ,2001,470
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مفهوم الكتاب االلكرتونى : E-Book
تنوعت مفاهيم الكتاب االكرتونى ومنها :
يعرفه كل من (  ) Norshuhada & Monica ,2001,1على أنه رؤية جديدة للكتاب املطبوع يف بيئة الكرتونية ،حيث الكتاب االلكرتوني تطوير للكتاب املطبوع بإضافة اخلصائص االلكرتونية املتمثلة يف خصائص الوسائط املتعددة والنصوص
الفائقة والبحث واملالحظات.

-ونظراً ) (Marshall c.& others, 2001,41إىل الكتب االلكرتونية على أنها أجهزة منفصلة للقراءة تعتمد على

مفهوم وشكل املستند الورقي املتعارف عليه ،وأنها تستخدم التفاعل بالقلم الرقمي  ،وأنها سوف تدعم األنشطة البحثية من خالل
استخدام احلواشي والتعليقات اليت يضيفها القراء على الكتاب.

ومن خالل هذه التعريفات املتنوعة أوضح الباحث تعريف للكتاب االلكرتونى :
 إنه رؤية جديدة للكتاب الورقي يف صورة إلكرتونية مع إضافة عناصر الوسائط املتعددة والنصوص الفائقة والبحث  ،وهوبهذا جيمع بني مسات الكتاب الورقي املطبوع ومسات الوسائط املتعددة مع دمج مسات النص الفائق باإلضافة إىل إمكانيات
أخرى للبحث والتعامل مع املعلومات .

مزايا الكتاب االلكرتونى:
هناك :Textايا للكتاب االلكرتوني تتمثل يف(Texas Legislature,2004,7-9 ( .- 1النص : Text
من املم  :Graphicsأي خط يف الكتاب االلكرتوني و بأي حجم و أي شكل  ،كما ميكن استخدام عدسة إلكرتونية مكربة
لتظهر اجلزء املطلوب من النص بنسبة التكبري املطلوبة أيا كانت وميكن عرض النص بطريقة النص القياسي Standard
textأو النص النقطي  Bit mapped imageأو النص املتحرك  Animated textمع مراعاة التدرج يف العناوين
للفصول واملوضوعات .
- 2الرسوم : Graphics
من املمكن أن حيتوي الكتاب االلكرتوني على عدد كبري من الرسوم الصور و األشكال التوضيحية  ،دون زيادة يف وزنه أو حجمه
وميكن التحكم يف حجمها حبيث ميكن تكبريها لتمأل الشاشة لتتيح رؤية أوضح .
- 3نظام اإلحبار :Navigation System
يتيح الكتاب االلكرتوني استخدام أمناط خمتلفة من اإلحبار والتجول داخل الكتاب االلكرتوني مثل خرائط اإلحبار أو جداول
احملتويات مع الروابط اخلاصة بها وكذلك خاصية البحث عن كلمة أو مجلة وينبغي أن يستخدم أنظمة إحبار قوية للربط بني
أجزاء الكتاب وميكن أن يكون اإلحبار كذلك من خالل القوائم أو الرسومات أو الوصالت الفائقة .
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- 4الوصالت الفائقة :Hyperlinks
يراعى يف الوصالت ال :Featureحتها للربط بني أجزاء الكتاب وبعضها البعض ،مثل جعل النص الفائق بلون خمتلف لتميزه
عن باقي النص.
- 5خاصية البحث : Search Feature
يزود الكتاب االلكرتوني بأداة للبحث عن فقرات معينة أو معلومات بعينها داخل الكتاب واالنتقال هلا عن طريق البحث وهذا
أسهل كثريا عنه يف الكتب املطبوعة.
- 6الصوت : Sound
قد حيتوي الكتاب االلكرتوني على أصوات معينة مثل أصوات املوسيقى أو التعليق الصوتي أو أصوات طبيعية.
- 7الرسوم املتحركة والفيديو : Animation and Movies
قد حتتوى الكتب االلكرتونية على :Simulationsعمة باأللوان كما ميكن أن حتتوى على لقطات فيديو خاصة باحملتوى
املعروض.
- 8احملاكاة التفاعلية : Interactive Simulations
قد حتتوى بعض الكتب االلكرتونية على أمناط من احمل اكاة عن طريق صور ميكن للطالب استعماهلا ونقلها من مكان إىل آخر مثل
تنفيذ جتارب الكيمياء والتفاعالت الكيميائية وما يصاحب ذلك من تغيري يف اللون أو التسخني أو انفجارات كل هذا حيث على
الشاشة كما لو كان حقيقياً .
- 9مؤمترات الفيديو Video Conferencing
ميكن من خالل االتصاالت احلديثة أن يتاح يف الكتاب االلكرتوني تكنولوجيا حديثة حبيث عن طريق ملس الطالب لصورة معينة
ميكنه االتصال أو يفتح احلوار مع املعلم أو طالب آخر يف أي مكان وبالتالي يكون الطالب قادراً على عرض األسئلة والتفاعل مع
املعلم وميكن أن يكون هناك اتصال بصري بينهما وميكن أن يشرتكا يف لوحة بيضاء  ,منطقة من الشاشة حيث ميكن أن يكتبا .
- 11البيئات االفرتاضية Virtual Reality Environments
ميكن للكتاب االلكرتوني يف ظل التكنولوجيا احلديثة أن يسمح للطالب بارتداء مساعات ونظارات حتى يدركوا أنهم يف بيئات
افرتاضية وبالتالي يستطيعون تضمني القدرة الثالثية األبعاد وبالتالي ميكن للطالب تنفيذ املهام املختلفة بدون خماطر.
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