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 املستخلص 
إمكانات ومميزات ال تتوافر  يعد الكتاب الدراسى اإللكرتونى أداة تعليمية مرنة وفعالة ىف التعليم اجلامعى نظرا ملا يتمتع به من  

 ىف الكتاب الدرايس املطبوع. 

املكتبات  ختصص  ىف  واستخدامه  اإللكرتونى،  الدراسى  الكتاب  حال  واقع  وتشخيص  كشف  إىل  الدراسة  هذه  وهتدف 

 واملعلومات باجلامعات املرصية من أجل التعرف عىل التحديات وسبل التغلب عليها. 

قسام  22واالستخدام ىف أقسام املكتبات والوثائق واملعلومات باجلامعات املرصية وعددها  تقوم الدراسة عىل رصد واقع احلال  

 اعتامدا عىل املنهج الوصفى التحليىل وباستخدام استبيان تم توزيعه عىل رؤساء األقسام العلمية املعنيني أو من يمثلهم. 

املطبوع إىل الكتاب اإللكرتونى، وكان التطبيق إلزاميا  قسام قاموا بالتحول من الكتاب 22قسام من   20وقد كشفت الدراسة أن 

% منها، وقد اهتمت بعض األقسام بتطبيق مواصفات ومعايري خاصة بالكتاب اإللكرتونى، وكانت الكتب من إعداد أعضاء هيئة  75ىف  

تب من خالل منصات كتب %، ومل يتم اللجوء إىل كتب مرخصة من نارشين جتاريني، وقد أتيحت الك90التدريس للمقررات بنحو  

أو أقراص مدجمة   %(، و أيضا كانت اإلتاحة عىل أقراص مدجمة فقط15%(، أو منصات تعليمية للجامعات )40إلكرتونية للجامعات )

أو تابلت أو هاتف ذكى، ومل تستخدم قارئات الكتب اإللكرتونية.    %(، وتتاح الكتب من خالل حاسب شخىص45ومنصة تعليمية )

، وال توجد أية  PDFإمكانيات البحث ىف الكتاب الدراسى حمدودة بصفة عامة فقد كانت الصيغة السائدة هى صيغة    وقد لوحظ أن

مسامهات للمكتبات اجلامعية ىف استخدام الكتب الدراسية اإللكرتونية، ويتطلب األمر وضع خطة شاملة ومفصلة إلعداد الكتاب 

 الدراسى اإللكرتونى وإتاحته لالستخدام.

املفتاحيةالكل منصات  امت  التعليمية؛  املنصات  الرقمى؛  املحتوى  التفاعىل؛  الدراسى  الكتاب  اإللكرتونى؛  الدراسى  الكتاب   :

 الكتب اجلامعية؛ املكتبات واملعلومات؛ اجلامعات املرصية.
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 التمهيد: 
علم املرسل واملوجه، وثانيها: الدراس،  ركائز: أوهلا: عضو هيئة التدريس، وهو امل ة تقوم العملية التعليمية ىف اجلامعات عىل ثالث

األشكال،    وهو الطالب املتلقى، أما الركيزة الثالثة: فهى الوسيط بينهام الذى يتمثل ىف األداة التعليمية، واألداة التعليمية متعددة األنواع و 

 إلكرتونى ىف الوقت احلارض.لكن لعل الكتاب الدراسى هو أمهها و الذى أخذ ىف التطور من كتاب مطبوع إىل كتاب رقمى أو 

للتحول من الكتاب املطبوع إىل الكتاب اإللكرتونى مما يشكل نقلة ملموسة ىف    البداية الرسمية  2021وقد شهدت مرص ىف عام  

من  غريه  مثل  باجلامعات  والوثائق  واملعلومات  املكتبات  دراسات  أقسام  ىف  واملعلومات  املكتبات  وختصص  اجلامعى،  التعليم 

العلمية ينطبق عليه هذا التحول، وهو ما يدعو إىل رضورة التعرف عىل واقع احلال واستكشافه بالنسبة للكتاب الدرايس   التخصصات

 اإللكرتونى، واستخدامه ىف العملية التعليمية ىف ختصص املكتبات واملعلومات باجلامعات املرصية. 

 اإلطار املنهجى للدراسة:

 إشكالية الدراسة: 1/1

التعليمية ظاهرة تستحق يمثل   الدراسى اإللكرتونى ىف العملية  الدراسى املطبوع إىل الكتاب  التحول أو االنتقال من الكتاب 

التى   التحول ومتطلباته وامليزات التى حيظى هبا الشكل اجلديد والتحديات  الدراسة، فقد شهدت مرص إجراءات عديدة حول كيفية 

، وما تاله من قرارات وإجراءات ىف اجلامعات، 2021للجامعات ىف هذا اخلصوص ىف أبريل    تواجهه منذ صدور قرار املجلس األعىل

ثم ردود فعل من جانب أطراف عديدة تضم الطالب وأعضاء هيئة التدريس والنارشين، وعقد ندوات مثل: ندوة جلنة الكتاب والنرش 

 باملجلس األعىل للثقافة عن مستقبل الكتاب اجلامعي.

إىل إعداد دراسة تشخص الوضع احلايل للكتاب الدرايس اإللكرتوين واستخدامه يف أقسام املكتبات و املعلومات و هو ما يدعو 

 باجلامعات املرصية كنموذج للتخصصات املوضوعية . 

 أهداف الدراسة: 1/2

لومات باجلامعات  هتدف الدراسة إىل تشخيص واقع حال الكتاب الدراسى اإللكرتونى، واستخدامه ىف ختصص املكتبات واملع

 املرصية من أجل حتديد التحديات وسبل التغلب عليها، وينبثق عن هذا اهلدف عدة أهداف فرعية، عىل النحو التاىل:

 توضيح مفهوم الكتاب الدراسى اإللكرتونى وإتاحته. -

الوثائق واملعلومات حتديد مدى االعتامد عىل الكتاب الدراسى اإللكرتونى ىف العملية التعليمية ىف أقسام املكتبات و -

 باجلامعات املرصية.

 حتديد مسؤولية تأليف الكتاب الدراسى اإللكرتونى.  -

 حتديد أشكال إتاحة الكتاب اإللكرتونى. -

 وصف وحتليل اإلجراءات والتجهيزات الالزمة لتقديم الكتاب الدراسى اإللكرتونى. -

 فحص إمكانات البحث ىف الكتاب الدراسى اإللكرتونى. -

 لدور الذى تقوم به املكتبات اجلامعية ىف تقديم خدمة الكتب الدراسية اإللكرتونية.  التعرف عىل ا -

عليها عن طريق خطة  - التغلب  اإللكرتونى وسبل  الدراسى  الكتاب  استخدام  تواجه  التى  التحديات  الكشف عن 

 مقرتحة.
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 تساؤالت الدراسة: 1/3

 جتيب الدراسة عن التساؤالت التالية:

 الكتاب الدراسى اإللكرتونى؟ما مفهوم  -

 ما مدى االعتامد عىل الكتاب الدراسى اإللكرتونى ىف العملية التعليمية؟ -

 من الذى يتوىل تأليف الكتاب الدراسى اإللكرتونى؟ -

 ما أشكال إتاحة الكتاب الدراسى اإللكرتونى؟ -

 ما اإلجراءات والتجهيزات الالزمة؟ -

 كرتونى؟ما إمكانات البحث ىف الكتاب الدراسى اإلل -

 ما الدور الذى تقوم هبا املكتبات اجلامعية ىف خدمة الكتب الدراسية اإللكرتونية ؟  -

 ما التحديات وسبل التغلب عليها؟  -

 أهمية الدراسة: 1/4

ترجع أمهية الدراسة إىل كوهنا تتناول الدور الذى يؤديه الكتاب الدراسى اإللكرتونى ىف العملية التعليمية ىف ختصص املكتبات  

علومات باجلامعات املرصية ىف ظل االعتامد عىل التكنولوجيات احلديثة ىف البيئة الرقمية وبخاصة وأن مرص تشهد ىف الوقت احلارض وامل

حتوال رقميا ىف كافة املؤسسات وىف خمتلف مناحى احلياة، هذا فضال عام يمكن أن حيدثه استخدام الكتب الدراسية اإللكرتونية ىف حتسني  

العمل الدراسية وتطوير  الكتب  االعتامد عىل  تكن ممكنة ىف ظل  مل  مهارات وقدرات  يلزمهم من  ما  الطالب  إكساب  التعليمية وىف  ية 

 التقليدية. 

ويضاف إىل ما سبق حداثة ظاهرة الدراسة، وما حتظى به من اهتامم واضح من جانب خمتلف الفئات املعنية بشؤون التعليم العاىل 

تناولت   -عىل حد علم الباحثة-لتدريس و الطالب ، وفضال عن هذا ال توجد أية دراسة علمية سابقة  ىف مرص وبخاصة أعضاء هيئة ا

 هذه الظاهرة بالوصف والتحليل.

 حدود الدراسة: 1/5

 احلدود املوضوعية: 

ا ىف  تتناول الدراسة الكتاب الدراسى اإللكرتونى ىف ختصص املكتبات واملعلومات كنموذج للتخصصات املوضوعية ودراساهت

اجلامعات املرصية ، وهى تقترص عىل الكتب الدراسية اإللكرتونية ىف املرحلة اجلامعية األوىل، وال تتعرض الجتاهات الطالب أو أعضاء  

 هيئة التدريس نحوها فذلك حيتاج إىل دراسة أخرى.

 احلدود املكانية: 

قرر ىف أقسام املكتبات والوثائق واملعلومات باجلامعات  ترصد الدراسة واقع احلال واالستخدام للكتاب الدراسى اإللكرتونى امل 

 املرصية .  
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وجدير بالذكر تم االقتصار عىل تناول الكتاب الدراسى اإللكرتونى املقرر ىف األقسام األكاديمية، ومل تتطرق الدراسة للكتب  

دراسات املكتبات والوثائق واملعلومات باجلامعات  الدراسية ىف نظام التعليم املدمج ىف البعض من تلك األقسام، واألقسام األكاديمية ل

 قسام وقد خضعت مجيعها للدراسة وهى ىف اجلامعات التالية: 22املرصية عددها 

جامعة قناة   -6جامعة كفر الشيخ،    - 5جامعة اإلسكندرية،    - 4جامعة حلوان،    -3جامعة عني شمس،    -2جامعة القاهرة،  

  - 13جامعة الفيوم،    -12جامعة بنها،    -11جامعة طنطا،    -10جامعة املنوفية،    -9نصورة،  جامعة امل  -8جامعة دمياط،    -7السويس،  

جامعة   -18جامعة جنوب الوادى قنا،    -17جامعة الوادى اجلديد،    -16جامعة أسيوط،    -15جامعة املنيا،    -14جامعة بنى سويف،  

 جامعة األزهر بأسيوط.   -22ألزهر بشبني الكوم، جامعة ا -21جامعة األزهر بالقاهرة،  - 20جامعة أسوان،  -19سوهاج، 

 و كلها جامعات حكومية. 

 احلدود الزمنية: 

تتناول الدراسة واقع حال الكتاب الدراسى اإللكرتونى و استخدامه وفقا لقرار املجلس األعىل للجامعات ىف العام الدراسى  

2021 /2022 . 

 منهج الدراسة وأدواتها:  1/6

الدراسة عىل   التحليىل وتقوم عىل استبانة وجهت لرؤساء أقسام املكتبات والوثائق واملعلومات أو من تعتمد  املنهج الوصفى 

القليل عىل   البعض  األغلب، وأجاب  باستخدام صيغة جوجل عىل اإلنرتنت ىف  االستبانة  توزيع  كان  و  املرصية،  باجلامعات  يمثلهم 

 د أجاب رؤساء األقسام أو من يمثلهم عنها. وق  االستبيان ىف صيغة وورد عرب الربيد اإللكرتونى،

وجدير بالذكر جرى حتكيم االستبانة من جانب بعض األساتذة ىف التخصص، و بناء عليه تم إدخال بعض التعديالت املطلوبة  

تتاح عليها الكتب  عىل االستبانة قبل تطبيقها، كام تم تصفح بعض منصات الكتب اإللكرتونية أو املنصات التعليمية باجلامعات التى  

ويضاف إىل هذا مقابالت مع بعض رؤساء األقسام، كام تم    وهى منصة تعليمية خاصة،  "إثراء أكاديمى"الدراسية، فضال عن منصة  

 فحص بعض املعايري والتقارير اخلاصة بالكتب الدراسية اإللكرتونية التى قدمتها بعض األقسام.

 مصطلحات الدراسة:  1/7

  Textbookالكتاب الدراسى: 

االستخدام من جانب الطالب ىف مقرر دراسى، أو اإلعداد المتحان    -عىل وجه التحديد  -كتاب ُقصد منه 

وىف بعض األحيان ينرش ومعه كتاب تدريبات ، أو   عن موضوع أو ىف ختصص أكاديمى كتمييز له عن كتاب جتارى،

 (Reitz, 2004, p.714)ملعمل و / أو دليل للمعلم  دليل إرشادى

 Electronic textbookأو    Digital textbookتاب الدراسى اإللكرتونى :  الك 

إلكرتونية) شاشات  عرب  إليه  الوصول  يمكن  إلكرتونى  أو  رقمى  أو  )  Osih;Singh,2020, p.203نص   ،

 باستخدام أجهزة إلكرتونية مثل: احلاسب والتابلت واهلاتف الذكى. 
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 (ALA Glossary, 2018, p. 85)  ة ف كيان رقمى أية معلومات حمتوا   E- contentاملحتوى الرقمى:  

 Electronic courses platformاملنصة التعليمية أو منصة املقررات اإللكرتونية :  

موقع ويب تفاعىل يشتمل عىل مقررات إلكرتونية أو دورات أو االثنني معا للتعليم ىف خمتلف التخصصات،  

خالل شبكة اإلنرتنت، واهلدف منها التثقيف الذاتى والتعليم املستمر  من    مفتوحة ألى شخص جمانا أو بمقابل مادى

 (. 134، ص2021أو احلصول عىل شهادة معتمدة )حممود،  

أو هى برنامج افرتاىض وظيفته خلق مساحات افرتاضية للتشارك ىف املعلومات ، وهى موجهة للمدرسني  

أ لوجه  وجها  سواء  واملدارس  اجلامعات  ىف  وتستخدم  املبارشوالطالب،  اخلط   What are educational  و عىل 

platforms for ?,2020).) 

 E- textbook platformمنصة الكتاب الدراسى اإللكرتونى:  

منصة تشتمل عىل الكتب الدراسية اإللكرتونية املقررة ، يدخل إليها الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن طريق  

 اسم املستخدم وكلمة املرور. 

 كرى: عرض النتاج الف

للدراسات السابقة أو النتاج الفكرى حول الكتب الدراسية اإللكرتونية واستخدامها ىف العملية    يتناول هذا القسم استعراضا 

 التعليمية باجلامعات. 

بعض   استعراض  البداية  املصطلح  التعريفات  ىف  عدم وجود  اإللكرتونى، مع مالحظة  الدراسى  الكتاب  مفهوم  تتناول  التى 

Electronic textbook    أوDigital textbook    أوe-textbook    :ىف املعاجم املتخصصة ىف جمال املكتبات واملعلومات مثل: معجم الشامى

 .Online Dictionary for Library and Information Scienceمصطلحات املكتبات و املعلومات و األرشيف ، أو 

  (Roberts; Benson; Mills, 2021, p.330)وبرتس ، و بينسون، وميلز بصفة عامة الكتاب الدراسى اإللكرتونى هو كام ذكر ر

 ,Osih; Singh,2020)كتاب رقمى يستخدم للدراسة الرسمية، ويتم الوصول إليه عرب وسيلة إلكرتونية، أو كام أشار أوس و سينج  

p.203)  النج    -، أو كام أشار مورفيلد بأنه نص رقمى يمكن الوصول إليه عرب شاشات إلكرتونية(Moorefield-Lang, 2013, p.13)  

 بأنه كتاب تعليمى يعتمد عىل وُيقدم ىف شكل رقمى.

التقليدية ، ما جيعله جمرد مناظر رقمى للنصوص املادية للدراسة وجها لوجه، أو ملقرر عىل اخلط املبارش، أو   التعريفات  ومن 

 تاب املطبوع. النسخة اإللكرتونية أو الرقمية من الك

وقد تطور التعريف بتطور استخدام التكنولوجيا ىف إعداد وإخراج الكتاب الدراسى، فقد بدأت الكتب الدراسية الرقمية ىف  

بأهنا كتب مرقمنة، وبعد ذلك أصبح الكتاب يتضمن مصادر صوتية ومرئية ملساعدة    بسيطة، ولذلك قد يشار إليها   PDFشكل نصوص  

علومات املحتواة ىف النص بشكل أفضل، كام أضيفت بعض اإلمكانيات التى تتيح البحث بطريقة أسهل وأرسع  القارئ عىل استيعاب امل 

 . (Tatum, 2022)كانت عليه من قبل  ، وهكذا أدى استخدام التكنولوجيا املتطورة إىل جعل الكتب الدراسية الرقمية أكثر جاذبية عام
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الكت إنتاج  أكثر من ذلك إىل  الدراسية اإللكرتونية بنصوصها األصلية اخلاصة هبا والتى ليس هلا نصوص  وقد تطور األمر  ب 

مطبوعة لكتب ، معتمدة ىف ذلك عىل اإلمكانيات التكنولوجية احلديثة فيام يتعلق بطريقة الوصول أو تصميم وتنسيق املحتوى أو إخراجه  

(Al-Ali; Ahmed, 2015, p.3)    ولذلك جاء تعريف ريليان(Railean, 2015, p.56)    للكتاب الدراسى الرقمى معربا عن ذلك، فهو

وكتاب حاالت دراسية    exercise bookوكتاب متارين    reference bookوكتاب مرجعى    work bookيرى أنه مزيج من كتاب تدريبات  

case book    ودليل إرشادىmanual  سية من خالل أداة تعليمية يعتمد عىل نص فائق أو نص متعدد األشكال بام يلبى معايري املناهج الدرا

متاحة ىف مكتبة رقمية يتم الوصول إليها، من خالل حاسب شخىص أو وسيلة رقمية فعالة متصلة باإلنرتنت، ويوجه أو يدار من خالل  

 منصة تعليمية.

الدراسى اإللكرتونى هو نص إلكرتونى يمكن قراءته عىل حاسب شخىص أو جهاز نقال، أو جهاز قار ئ وعموما فالكتاب 

أو كله، وقد يشمل أيضا حمتوى إضافيا مثل:   املطبوع  النص  الدراسى اإللكرتونى جزًء من  الكتاب  للكتب اإللكرتونية، وقد يشمل 

املحتوى متعدد الوسائط والروابط الفائقة التى ال يمكن إعطاؤها ىف نص مطبوع، وقد تشمل بعض الكتب الدراسية اإللكرتونية أيضا  

 . (University of Miami)امت ذاتية أو غري ذلك حمتوى تفاعليا أو تقيي

 أهداف استخدام الكتب الدراسية اإللكرتونية وأهميتها: 
 يمكن أن تؤدى الكتب الدراسية اإللكرتونية الوظائف التالية:

مسايرة  تلبية احتياجات التغري أو التحول ىف التعليم للتوافق مع خط أسلوب التعلم ىف األلفية اجلديدة، فضال عن   -

 توجه التحول الرقمى عىل املستوى العام ىف الدولة. 

 حتسني الفهم واملهارات لتطبيق املعرفة احلديثة. -

 ,Hamedi; Ezaleila)توفري فرص متساوية لكل الطالب برصف النظر عن اخللفية االقتصادية و االجتامعية هلم.   -

2015, p.250) 

 (Leboff, 2022)مهمة ىف التعلم عىل اخلط املبارش والتعليم املدمج إتاحة التعلم للطالب بطريقة أكثر مرونة، وهى  -

وعموما، فالكتاب الدراسى اإللكرتونى أداة تعليمية فعالة ىف العملية التعليمية تتوافق مع متطلبات العرص احلارض املنغمس ىف  

ال مرحلة  ىف  بدأ  واستخدامه  متطورة,  رقمية  بيئة  ىف  احلديثة  التكنولوجيات  املنطقى  استخدام  من  يصبح  وبالتاىل  اجلامعى،  قبل  تعليم 

 استمرار استخدامه ىف مرحلة التعليم اجلامعى.

 خصائص الكتاب الدراسى اإللكرتونى:

 خاصية للكتاب الدراسى اإللكرتونى مُجعت ىف ست فئات هى:  Pesut 77اقرتح بيسوت 

و  ، العرض  أو  التقديم  وخصائص  املحتويات،  وخصائص   ، الفنية  التوزيع،  اخلصائص  وخصائص  التعليمية،  اخلصائص 

 واخلصائص العامة .

 وحتدد اخلصائص الفنية وظائف الكتاب كملف كمبيوتر ومنها:

 موثوق فيه تقنيا.  -

 متوافق تقنيا حسب البنية التحتية املتوفرة. -

 (PDF ،EDU pub ،i-book ،EPUBصيغة إلكرتونية مناسبة )مثل:  -
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 يمكن اإلبحار فيه بسهولة.  -

 متاح كمصدر مفتوح أو وفق تعليامت إدارة احلقوق الرقمية.  -

 إمكانية اإلضافة والتحديث. -

 فيه و إضافة مالحظات .  highlighting إمكانية اإلبراز أو تسليط الضوء -

 واجهة بسيطة .  -

 وظيفة بحث .  -

 نص فائق . -

 دليل إرشادى للقارئ )عند احلاجة( .  -

 إمكانية التعديل حسب احتياجات املستفيد . -

 وصف ميتاداتا دبلن كور )للكتب املتاحة عىل اخلط املبارش(. -

 )للكتب الدراسية عىل اخلط املبارش( . WAI W3Cمتاح لكل القراء وفقا لـمعيار  -

وتصف خصائص املحتويات ما جيب أن تكون عليه حمتويات الكتاب الدراسى اإللكرتونى واإلمكانيات التى يمكن تقديمها، 

 ومنها:

العنوان، للمراجعة   صفحة  التفاعلية  اختيارها(، والطرق  تم  املتعددة )إذا  املحتويات والكشاف، واحلداثة، والوسائط  وقائمة 

 والتقييم املستمر )إذا تم اختيارها(، والوضوح، وروابط للمصادر املالئمة، والشمولية، واإلجياز، ومعجم )عند احلاجة(.

حتويات، وتوضح اخلصائص التعليمية للكتاب الدراسى اإللكرتونى  أما خصائص التقديم أو العرض فتصف طريقة عرض امل

 متكني التعلم ىف سياقات تدريسية خمتلفة . من خالل تطبيقه ىف التعلم ومنها:

وتصف خصائص التوزيع الكتاب الدراسى اإللكرتونى ىف سياق تسليمه للجمهور أو املستفيد النهائى ومنها : سعر مناسب 

منصات متعددة )عند احلاجة( ، والتحديد بوضوح للرتخيص و حقوق التأليف. أما اخلصائص العامة فهى تلك    للطالب، والتوزيع عىل 

 التى يمكن أن تكون جزًء من أكثر من فئة مما ذكر سابقا. 

إلنشاء كتاب دراسى إلكرتونى   أربعة عنارص للنموذج املفاهيمى املقرتح  -وفقا للفئات الست املقرتحة    -و قد قدم بيسوت  

 (Pesut, 2018, p.437-440)وهى: املحتويات، والوسائط املتعددة والتفاعلية، والصيغة، الربجمية 

وآخرون املتطلبات الوظيفية أو الوظائف املطلوبة للكتب الدراسية اإللكرتونية، وقد    Nakajimaومن ناحية أخرى يبني ناكاجيام  

 ىف سبع فئات عىل النحو التاىل: ( مفردة ُصنفت52جاءت ىف )

 املوثوقية. -

 حقوق النسخ. -

 تقديم أو عرض املحتوى.  -

 املعلومات ذات الصلة .  -

 معلومات إضافية بواسطة املتعلمني . -
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)نقل البيانات للخادم، والتقاط صورة للشاشة، والتحديث اآلىل أو اليدوى ملحتويات   الدعم الرتبوى أو دعم التعلم . -

 قاعدة البيانات(.  وإدارةاإللكرتونى،  النص 

 )صيغة امللف، واجهة املستفيد، الشبكة( قيود املحتويات واملنصات . -

(Nakajima; et al, 2013) 

هناك أربعة مالمح أو صفات أساسية ىف الكتب الدراسية اإللكرتونية هى: التفاعلية، واملحتوى املصمم ألغراض    وعموما فإن

 الوسائط املتعددة، واخلربة التشاركية.التعليم، واالشتامل عىل 

 مميزات الكتب الدراسية اإللكرتونية وعيوبها: 
 يمكن إجيازها عىل النحو التاىل: تناولت دراسات عديدة امليزات التى تتمتع هبا الكتب الدراسية اإللكرتونية، و التى

 تكاليف أقل. -

 من السهل مراقبة أو ضبط تقدم الطالب. -

 راجعة عند احلاجة. أسهل ىف التحديث وامل -

قد تقدم الكتب الدراسية مفتوحة املصدر الفرصة إلنشاء كتب دراسية معدلة جمانية للموضوعات األساسية أو إعطاء  -

 املدرسني الفرصة إلنشاء نصوص رقمية لفصوهلم الدراسية. 

 رسعة التسليم، إذ يمكن حتميل الكتاب الدراسى اإللكرتونى فور طلبه.  -

 ية اإللكرتونية عىل مصادر تفاعلية غري موجودة ىف املواد التعليمية التقليدية. تشتمل الكتب الدراس -

 من وجهة نظر العديد من اخلرباء.   أرخص من النص املطبوع -

 يساعد عىل تفاعلية وإبداعية الطالب. -

ن من مشاركة حمتويات الكتاب مع مستخدمني آخرين.   -  يمكِّ

 يعتمد عىل قطع ماليني األشجار. صديق للبيئة، إذ ليست هناك حاجة للورق الذى  -

 يتوافق مع عرص تعود عىل استخدام األجهزة اإللكرتونية.   -

للكتب  - قارئ  فإن جهاز  الصفحات،  فبدال من محل عدة كتب هبا مئات  املطبوعة،  النصوص  أفضل ىف احلمل عن 

 ة أى عدد من الكتب املرغوبة. اإللكرتونية يمكنه محل مئات من تلك الكتب، ومن ثم فإن أداة واحدة تعترب كافية لقراء

 يتطلب حيز ختزين أقل.  -

 أسهل ىف البحث فإن وظائف البحث جعلت إمكان إجياد أية معلومات ىف الكتاب اإللكرتونى أرسع.  -

 إمكان عمل تأشريات لتعليم األجزاء املهمة ىف الكتاب. -

 إمكان اقتباس أى أجزاء بسهولة دون حاجة إىل إعادة كتاهبا.  -

 حتويلها إىل ملفات صوتية، ومن ثم تساعد الطالب عىل االستامع إليها ىف أى وقت وىف أى مكان . يمكن  -

(Doering; and others, 2012),(The advantages of E- Textbooks),( Baragar, 2019) 

 هناك بعض العيوب التى ترتبط بالكتب الدراسية اإللكرتونية منها: و 

 اإللكرتونية مكلف ومعقد ومثري للجدل. االنتقال إىل الكتب الدراسية -
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 الطالب عربوا عن تفضليهم للكتب املطبوعة ىف مسوحات كثرية وعرب ثقافات عدة. -

قد حيد من تنفيذه عوامل عدم الوصول العديدة مثل: الوصول عرب األجهزة ،واألمية الرقمية أو النقص ىف مهارات   -

 استخدام احلاسب ، وطرق التدريس.. وغريها. 

 ىف بعض األحيان ىف وقت اإلتاحة للطالب.  مقيدة -

 النص اإللكرتونى يمكن أن حيذف بطريقة عرضية. -

 (Robb, 2019)يكون متعبا إذا مل يكن اإلنرتنت رسيعا بطريقة مرضية.  -

 االجتاهات حنو استخدام الكتب الدراسية اإللكرتونية: 
لتدريس نحو الكتب الدراسية اإللكرتونية ىف أماكن خمتلفة  تناولت العديد من الدراسات آراء واجتاهات الطالب وأعضاء هيئة ا

العامل وىف ختصصات موضوعية متنوعة، ومن نامذج تلك الدراسات: دراسة تورستني دويرنج   وآخرون عن    Torsten Doeringمن 

ىف نيويورك الغربية بالواليات املتحدة، وخلصت الدراسة    Liberal artsاستخدام الكتب الدراسية اإللكرتونية ىف كلية الفنون الليربالية  

أن    بأن الدارسني مل حُياطوا علام بام فيه الكفاية بشأن الكتب اإللكرتونية، وتكنولوجيا الكتب الدراسية الرقمية ما تزال ىف تقدم، و جيب

 .  (Doering et al., 2012)يكون املعلمون والكليات أكثر انخراطا ىف عملية التحول  

الطالب و سلوكهم و استخدامهم واجتاهاهتم نحو    Oliveiraوأظهرت دراسة أولفريا   التعرف عىل إدراكات  التى سعت إىل 

بالواليات املتحدة أنه مثل دراسات سابقة عديدة يفضل العديد من الطالب    Andrewsالكتب الدراسية اإللكرتونية ىف جامعة أندروز  

اإللكرت الكتاب  عن  الورقى  الذين  الكتاب  الطالب  فإن  هذا  ومع   ، اإللكرتونى  بالكتاب  اإلحاطة  ىف  نقص  وجود  تبني  كام  ونى، 

يستخدمونه أقروا برضائهم، وهم ال يقرؤون ىف العادة الكتاب اإللكرتونى من الغالف للغالف، وقدر الطالب إمكانية احلمل والوزن  

 . (Oliveira, 2012)املواد   اخلفيف و الوصول الرسيع، واملقدرة عىل ختزين كميات كبرية من

مدى رضا الطالب ىف تايوان جتاه الكتب الدراسية اإللكرتونية ىف التعليم العاىل،   Hao & Jacksonوتبني دراسة هو وجاكسون 

 .   (Hao; Jackson, 2014)وهناك بصفة عامة اجتاها إجيابيا نحو الكتب الدراسية اإللكرتونية 

وهي تفحص اجتاهات الطالب نحو استخدام الكتب الدراسية اإللكرتونية عن طريق    Su  دراسة أخرى أجريت ىف تايوان لـ سو

طالبا من ثامن جامعات، وقد تبني أن الطالب يفضلون الكتب الدراسية اإللكرتونية عن   324استبيان أرسل لعينة عشوائية مكونة من  

 بة المتالكهم للكتب الدراسية. الكتب املطبوعة بالنسبة ملجموعة املكتبة، وكان العكس بالعكس بالنس

وقد تبني أيضا أن حصول املكتبات عىل الكتب الدراسية الرقمية أصبح أساسيا، كام تبني أن الطالب يفضلون األجهزة النقالة  

 (Su, 2021)ذات الشاشات الكبرية مثل: الالب توب والتابلت عند قراءهتم لتلك الكتب 

بجنوب أفريقيا وهم من قسم تكنولوجيا املعلومات باجلامعة،  Midrandنة مدراند  وقد أجريت دراسة للطالب ىف جامعة بمدي

% أهنم يفضلون  61.2واستخدم االستبيان هلذا الغرض، وقد تبني أن الطالب يفضلون الكتاب الدرايس اإللكرتونى عن الورقى، و ذكر  

سهولة الوصول إليه، وسهولة قراءته ، والتأشري فيه وأيضا  الكتب الدراسية اإللكرتونية، و كان ذلك بسبب : السعر ، واملالءمة ، و

 (Osih, Singh, 2020, p.203)بسبب املالمح النصية 

وعىل اجلانب العربى؛ توجد دراسات تتناول استخدام الكتاب الدراسى اإللكرتونى منها: دراسة ماجدة إبراهيم عىل الباوى، 

لتكامل بني الكتاب اإللكرتونى والكتاب الورقى ىف حتصيل طلبة قسم علوم احلياة وأمحد باسل غازى التى هتدف إىل الكشف عن أثر ا
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ملادة احلاسبات وحاجتهم إىل املعرفة، وتم تدريس مفردات مادة احلاسبات املقررة لطلبة الصفوف األوىل ىف كليات اجلامعات العراقية  

الكتاب الورقى فقط، وللمجموعة التجريبية الثانية باستخدام   ( للمجموعة التجريبية األوىل باستخدام2019-2018للعام الدراسى )

 الكتاب اإللكرتونى فقط، وللمجموعة التجريبية الثالثة باستخدام الكتاب الورقى واإللكرتونى معا. 

الطالب    وقد تبني أن الكتاب اإللكرتونى له دور فعال ىف املساعدة عىل اكتساب الطلبة لبعض املفاهيم واملهارات الالزمة جلعل

ا  أكثر تفاعال مع حمتوى املادة الدراسية، ويساعد األستاذ باعتباره وسيلة تعليمية مساعدة عىل تبسيط املادة الدراسية للطالب من خالل م 

حيتويه من جمموعة من الوسائط املتعددة تشمل )الصورة الثابتة واملتحركة والصوت، والفيديو( واملتضمنة ىف صفحات الكتاب الدراسى  

الدراسى    إللكرتونى ملادة احلاسبات ، و التكامل بني الكتاب الورقى والكتاب اإللكرتونى، جاء بنتائج أفضل عىل صعيد التحصيلا

 (.2020)الباوى، غازى، 

دراسة أخرى لعبد الرازق عوض السيد عن: فاعلية الكتاب اإللكرتونى لتعلم طلبة قسم علوم احلاسب بجامعة بيشة باململكة 

السعودية، هدفت إىل الكشف عن مدى فاعلية استخدام الكتاب اإللكرتونى ىف تعلم طلبة قسم علوم احلاسب بكلية العلوم  العربية  

( من طالب املستوى العارش خالل الفصل األول من  32واآلداب بجامعة بيشة، وتم تطبيق الدراسة عىل جمتمع الدراسة املكون من )

%( يستخدمون الكتاب  85.3م(، وأظهرت نتائج الدراسة أن غالبية عينة الدراسة ) 2016-2015هـ/  1434-1433العام الدراسى )

أيضا عىل اجلامعات األخرى  باجلامعة وتعميمها  التخصصات األخرى  الدراسة عىل  تعميم هذه  التوصيات:  أبرز  اإللكرتونى، ومن 

 (.2016باململكة العربية السعودية )سليامن،  

ب ىف جامعة اخلليج بمملكة البحرين عن مدى تفضليهم ألى من الكتب الدراسية املطبوعة أو  وتؤكد دراسة أجريت عىل الطال

اإللكرتونية أن معظم الطالب متآلفني مع كال الشكلني، إال أهنم أكثر راحة عند استخدامهم للكتب الدراسية اإللكرتونية، وعربوا عن  

 .  (Alfiras; Bojiah, 2020)إللكرتونية  ترحيبهم بالتحول الكامل من الكتب املطبوعة إىل الكتب ا

وتتناول دراسة القطاونة وآخرين مدى استخدام الكتب الدراسية اإللكرتونية ىف جامعة عجامن باإلمارات العربية املتحدة من  

كليات   ىف  2017/2018طالبا ىف اجلامعة ىف الفصل الدراسى األول من العام اجلامعى    880منظور الطالب حيث أرسل استبيان لـ  

الدراسة   الدراسى اإللكرتونى بدرجة عالية، وأثبتت  خمتلفة، وقد كشفت الدراسة أن الطالب ىف جامعة عجامن يستخدمون الكتاب 

أيضا أن درجة االستخدام تتنوع وفقا للجنس أو النوع )اإلناث أكثر حبا الستخدامها(، ونوع الكلية )طالب كلية طب األسنان أكثر  

 (Al-Qatawneh; and Others, 2019)راسة )السنة األكاديمية اخلامسة هى األكثر ترددا( اهتامما(، وسنة الد

وقد هدفت دراسة داليا موسى إىل معرفة استخدام طالب بعض اجلامعات املرصية ىف ختصصات العلوم االجتامعية واإلنسانيات 

لتى خترج منها الطالب ومدى استخدامه للكتاب اإللكرتونى  واللغات للكتاب اإللكرتونى، والتأكد من وجود عالقة بني نوع املدرسة ا

من وجود عالقة بني طرق التدريس ىف    بعد ذلك، و التعرف عىل أسباب تفضيل أو رفض الطالب للكتاب اإللكرتونى ، كذلك التأكد

راسة بعدة نتائج من أمهها: اجلامعات والتكليفات والبحوث وعالقتها باستخدام الكتاب اإللكرتونى من جانب الطالب، وانتهت الد 

% منهم يرون أن الكتاب التقليدى املطبوع لن يندثر،  91% من الطالب أفراد عينة الدراسة ال يفضلون قراءة الكتب اإللكرتونية، و 93

نرتنت  % من الطالب الذين يستخدمون الكتب اإللكرتونية أقروا أهنم ال يستخدمون مواقع حتميل الكتب اإللكرتونية عىل اإل90.3و

 (.2017وال يقومون بالبحث فيها )عبداهلل،  

الكتب   من  الباحثني  إفادة  أنامط  عىل  التعرف  إىل  هندى  اهلل  عبد  وهندى  عثامن  وإسامعيل  حبة  مدحت  يارا  دراسة  وهدفت 

 220اإللكرتونية ىف كليات العلوم االجتامعية واإلنسانية جلامعة دمياط، حيث بلغ عدد املستفيدين الذين قاموا باإلجابة عىل االستبيان 
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الدراسة   وتوصلت  أشار  95إىل:  مستفيدا،  كام  اإللكرتونية،  الكتب  يستخدمون  الباحثني  من  الكتب  %76  هذه  يستخدمون  بأهنم   %

يستخدم   العلمى، ىف حني  البحث  الكتب  60بغرض  يستخدمون  الذين ال  الباحثني  نسبة  بلغت  و  التدريس،  لغرض  الكتب  هذه   %

% 25، كام أشار    صعوبة القراءة من شاشات احلاسب اآلىل  % منهم ال يستخدمون هذه الكتب بسبب33%، وقد تبني أن  5اإللكرتونية  

 (. 2021منهم إىل عدم علمهم بوجود مثل هذه الكتب ىف اجلامعة )حبة؛ عثامن؛ هندى، 

وتتناول دراسة رشين عبده معرفة الفروق ىف التحصيل وأثر استخدام الكتاب املطبوع واإللكرتونى عىل التحصيل لدى طلبة  

ومات وإىل أى شكل من أشكال الكتاب حتسب، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بعمل جتربة لقراءة جزء قسم املكتبات واملعل 

ر  ىف أحد الوحدات الدراسية التى مل تقرر عىل الطلبة بعد، وعمل اختبار حتصيىل ىف ذلك اجلزء، واستامرة استقصاء، ولقد تم تطبيق االختبا 

التجريبية والضابطة، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا لصالح الكتاب اإللكرتونى مع   القبىل والبعدى عىل كال املجموعتني 

 (.2018مالحظة وجود تأثري ضعيف الستخدام الكتاب اإللكرتونى كبديل للكتاب الورقى ىف التحصيل )عبده، 

راسية اإللكرتونية التفاعلية باجلامعة وهتدف دراسة حممد حممد عبد احلكيم بسيونى إىل الكشف عن واقع استخدام الكتب الد 

من   التدرجيى  والتحول  التفاعلية  التكنولوجيا  الكتاب ذي  استخدام  نحو  اخلاصة  اجلامعات  كمبادرة من إحدى  الربيطانية ىف مرص، 

التى   النتائج  أهم  ومن  الرقمى،  التحول  لدعم  التفاعىل  اإللكرتونى  الدراسى  الكتاب  إىل  املطبوع  التقليدى  إليها الكتاب  توصلت 

وصوال    2017/2018% عام  2الدراسة: زيادة استخدام الكتب الدراسية اإللكرتونية التفاعلية سنويا باملقررات الدراسية باجلامعة من  

، وتنوع طرق اقتناء الكتب اإللكرتونية وفقا لسياسة تنمية املقتنيات اخلاصة باملكتبة، ويتوفر أكثر من منصة  2020/2021% عام  25إىل  

 & Pearson, MyLab، ودار النرش  McGraw-Hill, Connectقمية لنارشى الكتب الدراسية اإللكرتونية التفاعلية وهى دار النرش  ر

Mastering  النرش ودار   ،Cengage, Mind Tap الكتاب منصات  كل  ىف  املستخدمة  التعلم  تكنولوجيا  داخل  اخلصائص  وتتشابه   ،

 (. 2022املسميات وطريقة العرض واالستخدام )بسيونى، اإللكرتونى التفاعىل ولكن مع اختالف 

 *** 

التدريس   هيئة  وأعضاء  الطالب  واجتاهات  اإللكرتوين  الدرايس  الكتاب  بمفاهيم  املتعلقة  الدراسات  عرض  من  يتضح  لعله 

لكتب الدراسية اإللكرتونية  نحوها ، أن االجتاهات املبكرة، كانت متيل إىل تفضيل الكتب املطبوعة، إال أهنا حتولت إىل حد كبري نحو ا

التعليمية، و يسري   العملية  تتمتع هبا ىف خدمة  التى  الدراسية اإللكرتونية، واتضاح مميزاهتا واإلمكانيات  الكتب  انتشار استخدام  بعد 

دورا مهام ىف توفري    االجتاه اآلن نحو استخدام الكتب الدراسية اإللكرتونية التفاعلية، كام تبني أنه يمكن للمكتبات اجلامعية أن تؤدى

 خدمات الكتب الدراسية اإللكرتونية للطالب وأعضاء هيئة التدريس. 

وتسعى هذه الدراسة إىل وصف و حتليل واقع حال الكتاب الدرايس اإللكرتوين و استخدامه يف اجلامعات املرصية و هو ما مل  

 تتعرض له الدراسات السابقة . 
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 الدراسة التطبيقية : 

 التمهيد: 
أبريل   24ىف إطار التحول الرقمى ملرص عامة وللجامعات املرصية بصفة خاصة صدر قرار املجلس األعىل للجامعات بجلسته ىف  

ىف كافة كليات اجلامعات املرصية، وعدم    2021/2022بتحويل الكتاب اجلامعى إىل كتاب إلكرتونى اعتبارا من العام اجلامعى    2021

الورقية الكتب  اعتبارا من سبتمرب    تداول  القرار  لتفعيل  للجامعات  املجلس األعىل للجامعات خطابا  ىف ذات اخلصوص، وقد وجه 

2021. 

بتحويله ووضعه عىل قرص  البعض  للتنفيذ، وسارع  الالزمة  اإلجراءات  اختاذ  املختلفة ىف  بكلياهتا  اجلامعات  بدأت  وبالفعل 

 و منصة الكتاب اجلامعى.مدمج، والبعض اآلخر محله عىل املنصة التعليمية أ

ومن بني اإلجراءات وضع معايري أو مواصفات للكتاب الدراسى اإللكرتونى، ووضع طريقة للدفع مقابل االستخدام للكتب،  

فضال عن إعطاء اسم مستخدم وكلمة مرور لألطراف املتعلقة بالكتاب اجلامعى وبخاصة الطالب، والبدء ىف تدريب الطالب عىل كيفية  

 منصات واستخدامها.  الدخول لل

وقد شهد هذا األمر ردود فعل متنوعة من جانب أطراف عديدة )الكتاب اإللكرتونى يثري اجلدل ىف اجلامعات(، فقد كان هناك  

من يعرتض من جانب الطالب، وهناك منهم من يؤيد، وهناك تساؤالت عديدة من جانب أعضاء هيئة التدريس، يتعلق معظمها بحقوق  

ة واالستحقاقات املالية، كام كانت هناك تساؤالت عديدة من جانب دور النرش املرصية التى تقدم كتبا دراسية، وبعد ُمِِض  امللكية الفكري

بضعة أشهر عىل القرار، شاركت أطراف أخرى ىف النقاش منها: أعضاء تعليم جملس النواب )حتويل الكتاب اجلامعى إىل إلكرتونى، 

أثريت فيها   2022فرباير  21قافة ممثال ىف جلنة الكتاب والنرش ندوة عن مستقبل الكتاب اجلامعى ىف (، وعقد املجلس األعىل للث2021

 .  وتساؤالت حول رشاء منتج أم خدمة )ندوة مستقبل الكتاب اجلامعى( قضايا عديدة

املكتبات واملعلومات ومن هنا نبعت فكرة عمل دراسة علمية ميدانية عن الكتاب الدراسى اإللكرتونى، واستخدامه ىف جمال  

   باجلامعات املرصية، اعتامدا عىل استبيان يوزع عىل رؤساء أقسام دراسات املكتبات والوثائق واملعلومات ىف مرص.

 االعتماد على الكتاب الدراسى اإللكرتونى:  3/1
تاب اإللكرتونى كان له تأثري  من الواضح أن قرار املجلس األعىل للجامعات اإللزامى بشأن التحول من الكتاب املطبوع إىل الك

( )أى: 22قسام أكاديميا لدراسات املكتبات والوثائق واملعلومات من )  20كبري عىل اجلامعات بكلياهتا وأقسامها العلمية، فقد أجاب  

 االستجابة  % ، وهو مؤرش طيب ويشري إىل90.9ما عدا قسمني فقط( بأنه يتم االعتامد عىل الكتاب الدراسى اإللكرتونى، وذلك بنسبة  

 الرسيعة ىف التحول ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى بصفة عامة. 

ويتفق هذا التوجه مع التوجه العاملى ىف إحالل الكتب الدراسية اإللكرتونية حمل الكتب الدراسية املطبوعة كام هو واضح من  

 اجلامعات .الدراسات السابقة عن االجتاهات نحو استخدام الكتب الدراسية اإللكرتونية ىف 

 (: 1وعند السؤال عن بدء توقيت استخدام الكتاب الدراسى اإللكرتونى تبني اآلتى )جدول رقم 
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 ( سنوات بدء استخدام الكتاب الدراسى اإللكترونى 1جدول رقم ) 

 النسبة املئوية  عدد األقسام السنة

2019 2 10 % 

2020 3 15 % 

2021 11 55 % 

2022 4 20 % 

 % 100 20 اإلمجايل  

توقيت أن  ذلك  اإللكرتونى  ومعنى  الدراسى  الكتاب  استخدام  أبريل    بدء  القرار ىف  بعد صدور  هو  العام   2021الغالب  ىف 

 من أجل اختاذ اإلجراءات الالزمة.  2022( قليال وبدأت ىف التطبيق عام 4، وإن تأخرت بعض األقسام )2022/ 2021اجلامعى 

هناك   كانت  بأنه  اإلشارة  اختياريةوجتدر  وبطريقة  أنظمة خاصة  وفق  اإللكرتونية  الكتب  استخدام  املحاوالت ىف  قبل    بعض 

 ىف مخسة أقسام. 2020و  2019صدور القرار ىف عامى 

%  25( بنسبة  5% ، كام رأت بعض األقسام )  75قسام( بنسبة  15وكان استخدام الكتاب الدراسى اإللكرتونى إلزاميا ىف الغالب )  

 ملن يرغب من الطالب، أى: دون فرض عليهم.  الكتاب اإللكرتونى اختياريا أن يكون استخدام 

 %.30( أقسام بنسبة 6%، وال تتوافر ىف )70بنسبة   ( قسام14وقد تبني أن الكتب الدراسية تتوافر لكل املقررات ىف )

سبب حداثة املرشوع، وربام أيضا  ومعنى ذلك أنه نحو الثلث من األقسام ال يوفر كتبا دراسية لكل املقررات، وربام كان ذلك ب

 بسبب عدم االستعداد الكاىف من قبل أعضاء هيئة التدريس من حيث أعداد الكتب. 

 معايري ومواصفات الكتب الدراسية اإللكرتونية:  3/2
دوره  يتطلب إعداد الكتاب الدراسى اإللكرتونى و إنتاجه و إتاحته لالستخدام؛ معايري أو مواصفات حمددة من أجل أن يؤدى  

  ، بنجاح  التعليمية  العملية  مواصفات  -وعىل حد علمي    - ىف  توجد  من    ال  العديد  مرصية موحدة هبذا اخلصوص، ومع هذا هناك 

قائمة بمعايري للكتاب اإللكرتونى، وتكونت القائمة  اقرتاح قدمته إحدى الباحثات تضمنمنها:  الدراسات التى تناولت هذا املوضوع

ارا، وأوصت بأن يتم إنتاج الكتب اإللكرتونية ىف ضوء املعايري الفنية والتكنولوجية التى اقرتحتها، و كانت معي  185حمورا ىف    13من  

املحاور هى : حمتوى الكتاب اإللكرتونى ، واألهداف التعليمية داخل الكتاب، واألنشطة داخل الكتاب، واإلسرتاتيجيات التعليمية،  

تى، واملعايري الفنية للمصورات ىف الكتاب، واملعايري للقطات الفيديو، وتصميم شاشات الكتاب،  واملعايري الفنية للصوت والتعليق الصو

واأللوان، واملعايري الفنية لنص داخل الكتاب، ومعايري تصميم العروض، والبناء والرتكيب للكتاب، واإلبحار والتجول داخل الكتاب 

 ( .  2011)حجازى، 

ع مواصفات أو معايري أو حتى تعليامت للكتاب الدراسى اإللكرتونى، وهى تتضمن  و قد نشطت اجلامعات ىف مرص ىف وض

 عنارص عديدة ، يتعلق بعضها بمكونات الكتاب اإللكرتونى وحمتوياته، ويتعلق بعضها اآلخر بالقالب اإللكرتونى للكتاب . 

 وفيام يتعلق باإلجابات تبني أن:

 معايري. % أجابت بتوافر 60قسام بنسبة  12

 % أجابت بعدم توافر معايري. 40بنسبة  أقسام 8

 ( : 2وقد تراوحت املعايري بني مواصفات قليلة و مواصفات تفصيلية ، ومن املعايري ذات املواصفات القليلة )جدول رقم 
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 ( معايير الكتاب الدراسى اإللكترونى 2جدول رقم ) 

 املعايري أو املواصفات   القسم

 املوضوعات مع التوصيف املعتمد  التوافق ىف  جامعة بنها 

 ]عضو هيئة التدريس [تنسيقات حمددة وفهرس ىف بداية الكتاب ويكون الكتاب تأليف الدكتور جامعة املنصورة

 الكليةمناسبة ملحتوى املقرر واألمانة العلمية وضوابط خاصة باجلودة مثل احتواء الكتاب عىل توصيف املقرر ورؤية ورسالة  جامعة سوهاج  

 أن يلتزم املحتوى املقدم بمواصفات توصيف املقرر املعتمد من جملس القسم  جامعة دمياط 

 PDF، صيغة 240عدد الصفحات   جامعة طنطا 

 مالزم  10مالزم وعىل األكثر   4باإلضافة ملطابقة حمتوى املقرر العلمى جيب أن يكون عىل األقل   جامعة املنيا 

 دة للجامعة معايري موح جامعة اإلسكندرية

معايري شكلية: االلتزام بمواصفات معينة كعدد الصفحات، حجم اخلط ونوعه، واهلوامش وما شابه ذلك ، قالب ظهور الكتاب ىف الغالب   جامعة جنوب الوادى

PDF 

 % ، موافقة اجلهة املسؤولة عن االذن بتداول الكتاب 70معايري موضوعية : أال يقل التعبري عن حمتوى الكتاب عن 

التى   املعايري  بعض  عني شمس،  وهناك  اآلداب جامعة  بكلية  اخلاصة  اإللكرتونى  الكتاب  مواصفات  ومنها:  مفصلة  جاءت 

 واملعايري اخلاصة بجامعة حلوان، وأيضا معايري الكتاب اإللكرتونى جلامعة املنوفية. 

 وتتضمن مواصفات الكتاب اإللكرتونى ىف جامعة عني شمس ما ينبغى أن يشتمل عليه كل عنرص مما يىل: 

 تاب وصفحة العنوان. غالف الك -

 حمتوى الكتاب. -

 مقدمة الكتاب. -

 خطوط الكتابة.  -

 عدد الصفحات.  -

 ( . 2021صيغة الكتاب )جامعة عني شمس، كلية اآلداب،  -

وتدور معايري جامعة حلوان وجامعة املنوفية ىف نفس اإلطار أو العنارص تقريبا، وهى كلها معنية بتكوين الكتاب وحمتوياته، وال  

لة بني كتاب مطبوع وكتاب إلكرتونى، فال تتضمن املعايري أية عنارص تتعلق بالصفات اإللكرتونية للكتاب الدراسى،  فرق ىف هذه احلا 

وإن أضافت معايري جامعة املنوفية عنرصا يتعلق بتدعيم الكتاب بوسائل متعددة: )صور/ رسومات/ مقاطع فيديو/ خمططات( ومن  

 بحار والتجول فيه. خالل روابط فائقة، وفهرس موضوعات قابل لإل

اإللكرتونى  للقالب  واضح  بشكل  تتطرق  وال  اجلامعى،  الدراسى  الكتاب  عىل  تركز  مفصلة،  أو  خمترصة  فاملعايري،  وهكذا 

 للكتاب.

القاهرة جامعة  اآلداب  كلية  ملنصة  املقرتحة  الفنية  املواصفات  إىل  اإلشارة  جتدر  هذا  هذه    ومع  وتنقسم  اإللكرتونية،  للكتب 

ىل ثالثة أقسام: أوهلا: املواصفات األساسية لتوافقية التشغيل: إمكانية الربط بمنظومة التعليم اإللكرتونى، وإمكانية الربط املواصفات إ

بمنظومة الدفع اإللكرتونى، وإمكانية الربط بمنظومة إدارة بيانات الطالب، ومرونة الوصول واالطالع واالستخدام من قبل أنظمة  

هزة املختلفة للقراءة اإللكرتونية، وخدمات ذوى االحتياجات اخلاصة، وربط اإلتاحة و الوصول واالستفادة، التشغيل املختلفة واألج

وعدم السامح بخدمات الطباعة للمتن، والتوافق مع املعايري العاملية للنرش واإلتاحة اإللكرتونية ملصادر املعلومات، وتعدد اللغات ىف  

 ة ألعداد الكتب اإللكرتونية أو لعدد املستخدمني املرصح هلم باالستخدام.شاشات التعامل، والقدرة االستيعابي
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إجراءات  وإدارة  اإللكرتونية،  للكتب  الببليوجرافية  والبيانات  األغلفة  عرض  إتاحة  للتشغيل:  الثانوية  املواصفات  وثانيها: 

 اإلعارة.

مستو عىل  البحث  مرونة  االستخدام:  ملرونة  األساسية  املواصفات  املالحظات ثالثها:  وتدوين  واملالحق،  الكتاب  متن  ى 

والتعليقات والتوضيحات الشخصية، وسهولة تضمني الوسائط املتعددة الشارحة، ونرش األشكال املعيارية للملفات املستخدمة ملتن  

القاهرة،    النصية )جامعة   XML, SGMLالكتاب اإللكرتونى، واستخدام متصفحات الويب القياسية، واالحتفاظ بأرشيفات ملفات  

 (. 2021كلية اآلداب، 

وتكاد تكمل هذه املواصفات ما سبق من معايري، فهى تركز عىل اجلوانب اإللكرتونية وال هتتم بعنارص تكوين الكتاب كام هو  

 احلال ىف املعايري السابقة. 

 تأليف الكتاب الدراسى اإللكرتونى:  3/3
ألة مهمة، ألن حمتوى الكتاب هو املصدر األساسى الذى ُيعتمد عليه ىف  يعترب تأليف أو إعداد الكتاب الدراسى اإللكرتونى مس

التدريس والتعلم، ومن ثم ينبغى أن يكون شامال لوحدات املقرر، ومتضمنا الرشوط واملواصفات الواجب توافرها ىف إعداده مثل 

ين ونامذج وبعضها من قطاع الوسائط املتعددة،  أهداف كل وحدة دراسية وعنارصها، واملصادر التى اعتمد عليها، فضال عن أسئلة ومتار

 ومن الرشوط الواجب توافرها أيضا حداثة املعلومات واللغة الواضحة وما إىل ذلك، فضال عن العنارص اخلاصة بالقالب اإللكرتونى. 

 ( وضع مؤلفى الكتب الدراسية اإللكرتونية 3ويبني جدول رقم )

 رات ( مؤلفو الكتب الدراسية للمقر3جدول رقم ) 

 النسبة املئوية   عدد األقسام املؤلف

 % 90 18 عضو هيئة التدريس

 % 5 1 تكليف جمموعة من أعضاء هيئة التدريس 

 % 5 1 غري ذلك

 % 100 20 اإلمجايل  

يقومون   يف األساس الكتب التى يضعها أعضاء هيئة التدريس للمقررات التى ويتضح من هذا اجلدول أن الكتب الدراسية هى

بتدريسها ، وقسم واحد فقط )جامعة حلوان( ذكر أنه يتم تكليف جمموعة من أعضاء اهليئة التدريسية لوضع الكتب الدراسية، وذكر  

أحد األقسام )جامعة الوادى اجلديد( أنه ال يوجد آلية موحدة واألغلب رفع نسخة رقمية من كتب األساتذة ىف التخصص من خالل  

 موافقة شفوية منهم. 

، وإن أشار قسم  وليس هن اتفاق عىل وضع كتب هلا حقوق نرش من قبل نارشين جتاريني ألعضاء هيئة تدريس  أو  تعامل  اك 

 )جامعة أسوان( بأنه يتيح أحيانا كتبا متاحة جمانا عىل اإلنرتنت ألغراض االستفادة منها.

 إتاحة الكتاب الدراسى اإللكرتونى:  3/4
الدراسى عىل قرص   الكتاب  يتاح  الشخصيةقد  قديام لدرجة أن احلاسبات  احلديثة ليس هبا مكان    مدمج، وهو شكل أصبح 

 الستخدام األقراص املدجمة. 
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اجلامعات،   قبل  من  اجلامعية  الكتب  منصات  أو  اإللكرتونية،  املقررات  منصات  أو  التعليمية،  املنصات  استخدام  شاع  وقد 

  طرح املقررات أو الكتب اجلامعية من أجل التعلم. باعتبارها من أهم الوسائل التى يمكن االعتامد عليها ىف

معرفة   تدير مؤسسة  املثال:  اخلاصة، وعىل سبيل  املؤسسات  تديرها إحدى  منصة  اإللكرتونية من  الدراسية  الكتب  تتاح  وقد 

اجلامعى املنشور للكتاب العربى اجلامعى الرقمى بالنص الكامل ، وهى منصة رقمية متكاملة ذكية للكتاب    "معرفة"باألردن منصة  

باللغة العربية، وتوفر هذه املنصة خمتلف أنواع الكتب واملقررات التدريسية اجلامعية بالنص الكامل، ىف خمتلف التخصصات، مع توفري  

املحتوى العلمى املساند )مثل : مقاالت علمية، وقاعدة بيانات، ومصطلحات، وبنك معلومات أسئلة وغريها(، )منصة معرفة للكتاب  

 عربى اجلامعى الرقمى(.ال

أيضا منصة   الدراسية ألساتذة اجلامعات املرصية،  "إثراء أكاديمى"وهناك  املقررات  إتاحة  تيرس  ويشارك ىف هذه    وهى منصة 

املنصة بعض أعضاء هيئة التدريس ىف ختصص املكتبات واملعلومات بكتب منها كتب دراسية، وتعد رشكة إثراء للعلوم والثقافة هى  

 عن رفع املحتوى وتنظيمه وإدارته عىل منصتها.املسؤولة 

واهلدف من التعاقد بني املؤلف واملنصة أن يقوم الطرف الثانى )املنصة( بتوفري بيئة العمل وجتهيزها الستضافة املحتوى الرقمى  

إليه، واملحتوى يمكن أن يكون:    ىف قائمة خاصة به، ليخدم العملية الثقافية والتعليمية بام فيها الكتاب الدراسى وتوفري آليات الوصول

كتب، وحمارضات، ومقاالت، وعروض، وتدريبات، وأسئلة، وصور، وفيديوهات، وغريها ( وفقا للصيغ املحددة عىل املنصة وذلك 

 عىل صفحة املؤلف. 

عىل حقوق امللكية وتتعهد املنصة بتوفري بيئة عمل إلكرتونية متكاملة، متكن املؤلف والطالب من الوصول إىل املحتوى واحلفاظ  

للمؤلف ملعرفة   آلية  توفري  باإلضافة إىل  الطالب،  أو  القراء  للمحتوى من جانب  العادل  للمؤلف وحتقيق مبادئ االستخدام  الفكرية 

  حقوقه املالية من خالل نظام شامل للدفع اإللكرتونى، وتقارير توضح املسجلني عىل النظام، ويالحظ أنه ال جيوز التحميل أو النرش أو 

  إعادة إنتاج املحتويات من املنصة)إثراء أكاديمى(.

 ومن املمكن أن يتاح الكتاب الدراسى اإللكرتونى عىل اإلنرتنت بصفة عامة سواء أكان مفتوحا أو مرسام . 

 وقد يقوم النارش بإتاحة كتبه من خالل منصة خاصة به. 

تبات واملعلومات باجلامعات املرصية واجلامعات العربية بتنفيذ  أشارت دراسة الشيامء حممود إىل عدم قيام أى من أقسام املك  و قد

تضمنت ثم  من  و  للطالب،  تعليمية  منصات  املكتبات   خطة  جمال  ىف  اإللكرتونية  للمقررات  منصة  إنشاء  خلطة  مقرتحا  الدراسة 

جاح ملنصة تعليمية خاصة بمعهد واملعلومات، كام تناولت خطوات التنفيذ الفعلية للمنصة عىل خادم افرتاىض، وأيضا تم عرض قصة ن

 التخطيط القومى.

والربجميات   للمنصة،  البرشى  واهليكل  اخلطة،  وأهداف  اخلطة،  عمل  نطاق  هى:  عنارص  عدة  املقرتحة  اخلطة  تضمنت  وقد 

منصة للمقررات املستخدمة وهى مفتوحة املصدر، ومتطلبات تنفيذ املنصة، واملخطط الزمنى لتنفيذ املنصة. وتم التطبيق العمىل وإنشاء  

، وهتيئة إعدادات النظام بعد Moodleاإللكرتونية للقسم وفق خطوات هى: إنشاء خادم افرتاىض، وهتيئة اخلادم، وتنصيب برنامج الـ  

 (.2021االنتهاء من التنصيب والتثبيت عىل اخلادم، ورفع املقررات اإللكرتونية عىل املنصة، واختبار املنصة )حممود، 

 ( إتاحة الكتاب الدراسى اإللكرتونى . 1( و الشكل رقم )4قم )ويوضح اجلدول ر
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 ( إتاحة الكتاب الدراسى اإللكترونى بالجامعات المصرية 4جدول رقم ) 

 النسبة املئوية  عدد األقسام الوسيلة 

 %   25 5 قرص مدمج

 % 20 4 قرص مدمج + منصة تعليمية للجامعة 

 % 15 3 منصة تعليمية للجامعة 

 % 40 8 إلكرتونية للجامعة منصة كتب 

 

 ( إتاحة الكتب الدراسية اإللكترونية بالجامعات المصرية 1شكل رقم) 

 و قد تبني أن الطريقة الغالبة هى إتاحة الكتاب الدراسى اإللكرتونى من خالل منصة كتب 

 ( . 4، 3،  2)أشكال أرقام %، وفيام يىل نامذج من منصات الكتب اجلامعية 40إلكرتونية تابعة للجامعة بنسبة 

 ( منصة الكتاب الجامعى بجامعة حلوان 2شكل رقم )

0 1 2 3 4 5 6 7 8

قرص مدمج

منصة تعليمية +قرص مدمج 

منصة تعليمية للجامعة

منصة كتب إلكترونية للجامعة

النسبة  عدد االقسام 



 121 د. دينا حممد فتحى عبد اهلادى 

 

 ( منصة الكتاب الجامعى بجامعة الفيوم3شكل رقم )

  

 ( منصة الكتاب االلكترونى بجامعة بنى سويف 4) شكل رقم
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الطرح من خالل املنصة التعليمية للجامعة  وقد ساد أيضا توزيع أقراص مدجمة لالستخدام، سواء أقراص مدجمة فقط، أو مع  

%، مع العلم أن بعض األقسام تضع كتب كل مقررات الفصل الدراسى عىل قرص مدمج واحد، والبعض اآلخر مثل: القسم  45بنسبة  

   دها.بجامعة بنها يضع كل كتاب عىل حدة عىل قرص واحد، وهو ما يتيح للطالب حرية االختيار ىف احلصول عىل الكتب التى يري

 (. 5% )شكل رقم 15استخدام املنصة التعليمية للجامعة وحدها نحو وقد مثل

 

 ( منصة التعلم اإللكترونى بجامعة المنوفية 5شكل رقم )

 ومن ثم يتبني أن التجربة ما زالت ىف بدايتها إذ إن استخدام القرص املدمج منترش مع إنه  

 وسيلة مل تعد مستخدمة اآلن عىل نطاق واسع وبخاصة وأن أجهزة احلاسب الشخىص احلديثة ال تشتمل

 عىل مكان فيها لتشغيل األقراص املدجمة كام ذكرنا سابقا .  

وقد قامت اجلامعات وكلياهتا بعقد العديد من الورش التدريبية من أجل رشح و توضيح كيفية استخدام املنصات )شكل رقم  

6) 
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 ( فيديو توضيحى لمنصة الكتاب اإللكترونى بجامعة طنطا6شكل رقم )

 إىل مواقع أو منصات للنارشين التجاريني، كام مل يتم اللجوء إىل منصات كتب إلكرتونية خاصة.ويالحظ أنه مل يتم اللجوء 

 استخدام الكتاب الدراسى اإللكرتونى:  3/5
ال يتم استخدام الكتاب الدراسى اإللكرتونى جمانا، وإنام ُتدفع رسوم من جانب الطالب من أجل استخدامه ، وقد أمجعت كل  

 األقسام عىل ذلك.

 ( : 7( وشكل رقم )5ع هذا اختلفت األقسام فيام يتعلق بكيفية الدفع مقابل االستخدام عىل النحو املبني ىف جدول رقم )وم

 ( رسوم الكتب الدراسية اإللكترونية 5جدول رقم ) 

 % 35 7 ضمن املرصوفات الدراسية للعام الدراسى 

 % 60 12 دفع جمموع كتب الفصل الدراسى 

 % 5 1 كل كتاب عىل حدة دفع ثمن 
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 ( رسوم الكتب اإللكترونية 7شكل رقم )

ضمن املرصوفات الدراسية    %، بينام تكون الرسوم60ومن الواضح أن األغلبية هى للدفع ملجموع كتب الفصل الدراسى بنسبة  

إىل ارتفاع املبلغ اإلمجاىل املدفوع، مما تسبب ىف عدم  % ، وقد أثارت الطريقة الثانية بعض املشكالت، فقد أدت  35للعام الدراسى بنسبة  

دفع الرسوم أو التأخر ىف دفعها ، وجامعة واحدة فقط )بنها( هى التى يتم الدفع فيها مقابل كل كتاب عىل حدة مما يعطى احلرية للطالب  

 ىف اختيار ما يراه رضوريا بالنسبة له.

بيانات دقيقة هبذا اخلصوص، ولكن يمكن ذكر نموذج واحد للداللة عىل ذلك  وقد اختلفت الرسوم من جامعة ألخرى، وال توجد  

 ( ومنه يظهر أن ثمن الكتب الدراسية يكاد يساوى املرصوفات الدراسية الباقية كلها. 6)جدول رقم 

إلمجاىل  جنيها للساعة الواحدة ويرتاوح ا  25-  20وقد يكون تقدير الرسوم حسب عدد ساعات املقرر، و هى ترتاوح ما بني  

جنيه، وهناك بعض الصعوبات ىف هذا الصدد منها ربط الدفع بنظام الدفع اإللكرتونى ،   500و    400لكتب الفصل الدراسى بني نحو  

ومنها أيضا من ال يدفع الرسوم املقررة، ال حيق له استخدام الكتاب والدخول عىل املنصة، و قد تسبب ذلك أحيانا ىف تأخري فتح املنصة 

 أجل دفع الرسوم .  للطالب من

 2022/ 2021( نموذج للرسوم الجامعية ابتداء من العام الجامعى 6جدول رقم ) 

 إمجاىل الرسوم  رسوم الكتاب اإللكرتونى  الرسوم اجلامعية  املستوى م

 1730.5 870 860.5 املستوى األول مستجد 1

  حسب عدد املقررات  847.5 املستوى األول باقي لإلعادة 

 1727.5 880 847.5 املستوى الثانى   2

  حسب عدد املقررات  847.5 املستوى الثانى باقي لالعادة 

 1702.5 855 847.5 املستوى الثالث  3

  حسب عدد املقررات  847.5 املستوى الثالث باقي لإلعادة 

 1872.5 925 947.5 املستوى الرابع مستجد  4

  حسب عدد املقررات  847.5 املستوى الرابع باقي لإلعادة 

ضمن المصروفات 
الدراسية للعام 

الدراسي 
35%

دفع مجموع 
الفصل الدراسي

60%

دفع ثمن كل كتاب 
على حدة

5%
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وبالطبع يتطلب استخدام الكتاب من جانب الطالب اسم مستخدم وكلمة مرور، إذا كان يعتمد عىل استخدام منصة تعليمية أو  

قسام تعتمد عىل    16ومعنى ذلك أن     قرص مدمج فقط، منصة كتب إلكرتونية، وال حيتاجها إذا كان يعتمد ىف احلصول عىل الكتاب عىل

 استخدام الطالب اسم مستخدم وكلمة مرور، وبالطبع أيضا فإن اسم املستخدم وكلمة املرور خاصة بكتب الفصل الدراسى كلها.. 

ولكل فئة من    استخدام املنصة قد يكون لكل من عضو هيئة التدريس أو الطالب أو رئيس القسم أو غري ذلك ،   وجدير بالذكر؛ 

 هذه الفئات اسم مستخدم وكلمة مرور.

ويالحظ أن استخدام الكتب عىل املنصة التعليمية أو منصة الكتب يغلب عليه أن يكون للفصل الدراسى فقط ، وذلك يعنى أن  

 االستخدام يتوقف بعد انتهاء الفصل الدراسى بالنسبة للطالب، و هو دائم عىل املنصة ىف ثالثة أقسام فقط .

وعادة ما ُيعرض الكتاب كامال، ومن املمكن أن يتبع بمواد ملحقة منها حمارضة صوتية أو فيديو، وعىل سبيل املثال: ففى بعض 

 املقررات ىف القسم بجامعة دمياط مثل التطبيقات عىل احلاسب اآلىل يتم إعداد ملفات فيديو توضيحية تتاح من خالل يوتيوب. 

 الدراسى اإللكرتونى: صيغة الكتاب   3/6
 الكتب الدراسية اإللكرتونية عىل أنواع أو فئات اعتامدا عىل الوصول واالستخدام عىل النحو التاىل : 

 web based systemsالنظم املعتمدة عىل الويب 

 reading softwareبرجميات القراءة 

 dedicated devicesأجهزة خمصصة للكتب اإللكرتونية  

وحمتواها ليس القصد منه    XMLأو    HTMLتب دراسية متاحة عىل اخلط املبارش وعادة ما تكون ىف صيغة  الفئة األوىل: هى ك

 التنزيل، لكن القراءة فقط عرب متصفحات اإلنرتنت املختلفة.

لتنزيل  والقصد منها ا  ePubأو  ACWالفئة الثانية: هى برجمية قراءة تشمل الكتب الدراسية الرقمية التى عادة ما تكون ىف صيغة 

 جمانا أو برسوم.

( والتى يمكن استخدامها ACW, XML, HTML, ePubالفئة الثالثة: تتألف من الكتب الدراسية الرقمية ىف صيغ متنوعة )مثل  

 (Pesut, 2018) ,(Lee; et al., 2012),فقط عىل وسائل إلكرتونية خاصة 

 ومن التقسيامت األخرى: 

ليس به وسائل حركة أو روابط ويب نشطة، وعدم القدرة عىل التعامل  PDFتصوير صفحات لنص مطبوع من كتاب ىف صيغة 

 مع احلروف أو الصور. 

 كتاب رقمى مع بعض الوظائف اإلضافية مثل: التفاعلية، والبحث باملصطلح، وروابط ملعلومات أكثر ومواقع ويب ذات صلة. 

 أو يامثل كتابا عىل اإلطالق .  وال يشبه قد يكون تقديم أو عرض رقمى

إن التطور اجلارى هو التحويل الكامل ملحتويات كل الكتب الدراسية املطبوعة إىل كتب معتمدة عىل احلاسب عن طريق التكامل  

 .  (Ahn, 2017)أو دمج مواد تعليمية متعددة، مع االستفادة من مميزات مالمح الوسائط املتعددة 
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التفاعىل هو األكثر تداوال ىف الوقت احلارض، ألنه يتضمن استخدام الوسائط املتعددة من صوت وصورة  والكتاب الدراسى  

 وفيديو وروابط، فضال عن إمكانيات بحث متعددة، وسامح للمستخدم بإنجاز أشياء عديدة مرتبطة به. 

 التفاعلية سوى قسمفلم يسجل استخدام الصيغة  PDFوالشائع بالنسبة ملجتمع الدراسة هو استخدام صيغة 

املكتبات و املعلومات بجامعة اإلسكندرية من خالل استخدام الروابط و ما إىل ذلك، وذلك يدل مرة أخرى بأن التجربة ما تزال  

 ىف مراحلها األوىل، وأهنا جمرد انتقال من كتاب ورقى إىل كتاب إلكرتونى حيمل نفس

 (. 8)شكل رقم  املعلوماتمالمح الكتاب الورقى والفرق فقط هو ىف وسيط محل 

 

 PDFكتاب فى صيغة  (8شكل رقم )

أحيانا بوسائل إضافية مساعدة عىل املنصة ىف شكل    لكن مل يمنع من إرفاق الكتاب  PDFورغم أن الصيغة الغالية هى صيغة  

لة أو غري مستقلة(، فضال عن  مستقل مثل: صور أو فيديو، ويرتبط هبذا أيضا إتاحة تطبيقات عملية من أسئلة ومتارين وتكليفات )مستق

قسام   12إضافة بعض املحارضات النصية، و أيضا عروض مرئية أو صوتية يقدمها بعض أعضاء هيئة التدريس ، وقد أشار إىل ذلك  

 %.60بنسبة 

 حتميل الكتاب والبحث فيه:  3/7
لكتب الدراسية اإللكرتونية عن  يمكن حتميل الكتاب عىل قرص مدمج، أو عىل حاسب شخىص أو تابلت، كام يمكن استخدام ا

 طريق تطبيقات اهلاتف الذكى، ويضاف إىل هذا حتميل الكتاب عىل جهاز قارئ كتب. 

 ( بعدم السامح للطالب بتحميل الكتاب. 20والسمة الغالية هى إمكان الطالب حتميل الكتاب، فقد أجابت ثالثة أقسام فقط )من  

عليها، تبني أن التوجه السائد هو إمكان التحميل عىل كافة األجهزة املمكنة مثل:   وفيام يتعلق بنوع األجهزة املسموح التحميل

بعض    قسام(، و قد أشارت  13احلاسب أو التابلت أو تطبيق عىل اهلاتف الذكى ، أى: دون االقتصار عىل نوع واحد من هذه األنواع )

 حمددة.األقسام إىل استخدام احلاسب فقط والبعض اآلخر مل يقدم إجابة 
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أن   تبني  الكتاب  بالطباعة ملحتويات  بالسامح  يتعلق  )  12وفيام  أشارت  بينام  بالطباعة،  بالسامح  أجابوا  إىل عدم  8قسام  أقسام   )

السامح بالطباعة، ولعل السبب ىف عدم السامح بالطباعة ىف احلاالت التى أشارت إىل ذلك هو احلفاظ عىل حقوق املؤلف من النسخ غري  

 املرصح به. 

و ال يتطلب استخدام الكتاب الدراسى من جانب الطالب تنزيل برنامج خاص للقراءة، والتعامل ىف أغلب األحوال، وكل ما  

بالتعامل مع   التى تطلب استخدام    PDFهو مطلوب هو الربنامج اخلاص  وهو متاح بصفة عامة، ومع هذا فإن هناك بعض األقسام 

 بجامعة املنصورة.  برنامج خاص للقراءة والتعامل مثل: القسم

أقسام وعدم وجود اإلمكانية بالنسبة لـ   8لـ    وعند السؤال عن إمكانية البحث عىل مستوى الكتاب تبني إمكانية ذلك بالنسبة

  هى إمكانية البحث بالكلامت.  قسام ، وكانت اإلمكانية الغالبة 12

 ( قسام.12( أقسام وال )8عم )مالحظات عىل املحتوى، كانت اإلجابة بن وعند السؤال عن السامح بوضع

 مراعاة احتياجات ذوى االحتياجات اخلاصة:  3/8
للطالب من ذوى االحتياجات اخلاصة حقوقهم ىف االستفادة من الكتب الدراسية اإللكرتونية، وينبغى أن تكون هناك إمكانيات 

هلت التكنولوجيا من ذلك كثريا ىف الوقت  وتسهيالت خاصة هبم ىف إعداد ما يناسبهم من طرق عرض املحتوى واستخدامه، وقد س

 احلارض. 

 وقد تبني أن ذلك يتم ىف أربعة أقسام فقط عن طريق حتويل الكتابة إىل صوت أو تكبري اخلط. 

 املكتبات والكتب الدراسية اإللكرتونية:  3/9
يت فيام  التعليمية  العملية  ىف  دورها  للمعرفة  مستودعات  باعتبارها  اجلامعية  املكتبات  الدراسية  تؤدى  الكتب  باستخدام  علق 

الدراسية اإللكرتونية، قادته    Broadhurstاإللكرتونية، وتلقى دراسة برودهرست   للكتب  املهمة لربنامج  القيمة واملنافع  الضوء عىل 

لطالب وأعضاء  املكتبة ىف جامعة مانشسرت باململكة املتحدة، فقد قدمت املكتبة نسخا فردية من الكتب الدراسية اإللكرتونية كخدمة ل

هيئة التدريس، وقد تبني أن اإلمداد هبذه الكتب قاد إىل اهتامم واستخدام عاىل بالتعلم من جانب الطالب، ورضا متزايد عن اجلامعة  

 (Broadhurst ,2017)ومكتبتها، فضال عن ختفيض التكاليف املبارشة، كام قادت أيضا إىل تطوير التعليم من منظور هيئة التدريس  

التعليم    Raganراجان    دراسةوتفحص   بودابست    instructionتأثري  ىف  اإللكرتونية  الدراسية  الكتب  استخدام  عىل  املكتبى 

باملجر، فقد ُصمم التعليم املكتبى إلظهار كبفبة استخدام الكتب الدراسية الرقمية بأنه حيسن من العادات الدراسية للطالب، وقد تم  

وبعده، املكتبى  التعليم  قبل  )الصوت، واالختبارات،   الفحص  اإللكرتونية:  الدراسية  الكتب  استخدام مالمح  بأن  النتائج  وأشارت 

 (Ragan ; et al., 2019)والفيديو( قد زادت بعد التعلم املكتبى  highlights واملالحظات، والتأشريات

ة، فإذا كانت املكتبة حتصل عىل الكتب  وهكذا تؤدى املكتبات اجلامعية دورا مهام بالنسبة خلدمات الكتب الدراسية اإللكرتوني

الدراسية املطبوعة، وبأكثر من نسخة لفائدة الطالب، وإمكان استعارهتا، فإهنا بدأت تنشط ىف احلصول عىل الكتب الدراسية اإللكرتونية  

كتبات عند هذا احلد،  من أجل توفريها للطالب وإتاحة استخدامها سواء داخليا أو خارجيا عن طريق استعارهتا، ومل يتوقف دور امل

بالتدريب وإقامة ورش عمل متعددة من أجل حتسني استخدام الطالب لتلك الكتب، ورغم كل ذلك فلم هتتم املكتبات   وإنام تقوم 

 التابعة للجامعات املرصية التى هبا أقسام املكتبات واملعلومات هبذا اجلانب عىل اإلطالق .  
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 امتة: اخل
خيص واقع حال الكتاب الدراسى اإللكرتونى، واستخدامه ىف ختصص املكتبات واملعلومات  سعت هذه الدراسة إىل كشف وتش 

باجلامعات املرصية من أجل معرفة التحديات وسبل التغلب عليها، وتقوم الدراسة عىل رصد واقع احلال واالستخدام للكتاب الدراسى 

النتائج قسام، وقد كشفت الدراسة عن    22عات املرصية البالغ عددها  اإللكرتونى ىف كافة أقسام املكتبات والوثائق واملعلومات باجلام

 اآلتية:

بتحويل الكتاب اجلامعى الورقى إىل كتاب إلكرتونى    2021أدى صدور قرار املجلس األعىل للجامعات ىف أبريل   -

تنوعة من جانب ، إىل اختاذ اجلامعات اإلجراءات الالزمة للتنفيذ، رغم ردود فعل م2022-2021اعتبارا من العام 

 أطراف عديدة.

الكتاب اإللكرتونى، وأغلب األقسام )22قسام )من    20أشار   - املطبوع إىل  الكتاب  التحول من    20( من  15( إىل 

، أما األقسام الباقية فكانت تستخدم الكتاب اإللكرتونى بطريقة 2022-2021بدأت ىف التنفيذ من العام اجلامعى  

، وكان التطبيق ىف استخدام الكتاب اإللكرتونى إلزاميا ىف 2022/  2021هبا قبل العام  اختيارية وفق أنظمة خاصة  

 % منها. 25% من األقسام واختياريا ىف 75

أكانت   - سواء  وضعها  تم  التى  اإللكرتونى  الدراسى  الكتاب  ومعايري  مواصفات  بتطبيق  األقسام  معظم  اهتمت 

 من األقسام إىل توافر املعايري.  %60املواصفات واملعايري خمترصة أو مفصلة، وأشار 

بنحو   - للمقرر  التدريس  الدراسية من إعداد عضو هيئة  الكتب  اللجوء إىل كتب مرخصة من 90كانت  يتم  ، ومل   %

 نارشين جتاريني. 

%(، ومن خالل منصة تعليمية للجامعة  40كانت إتاحة الكتب اإللكرتونية من خالل منصة كتب إلكرتونية للجامعة ) -

%(، ومل يتم اللجوء إىل  20% أو مع منصة تعليمية  25عن اإلتاحة من خالل قرص مدمج وحده )  %(، فضال15)

 منصات نارشين جتاريني أو منصات كتب إلكرتونية خاصة خارج اجلامعات.

تدفع من جانب الطالب، إما ضمن املرصوفات الدراسية للعام الدراسى، أو    يتاح الكتاب اإللكرتونى مقابل رسوم -

ل كتب الفصل الدراسى، وقد اختلفت الرسوم من جامعة ألخرى مع وجود بعض التحديات ىف عملية  تدفع مقاب

 دفع الرسوم. 

يتاح الكتاب اإللكرتونى للفصل الدراسى ىف الغالب عىل حاسب شخىص أو تابلت أو من خالل تطبيق عىل اهلاتف  -

 قسام.أ 8قسام بينام ال يسمح بالطباعة ىف  12الذكى، ويسمح بالطباعة ىف 

إمكانيات البحث املتاحة ىف الكتاب الدراسى حمدودة سواء فيام يتعلق بالبحث بالكلامت أو اجلمل، أو السامح بوضع   -

 مالحظات عىل املحتوى.

، ومل تسجل استخدام الصيغة التفاعلية سوى ىف قسم واحد، مما   PDFكانت الصيغة املستخدمة السائدة هى صيغة   -

وسائل إضافة مساعدة   PDF مراحلها األوىل ، وىف بعض األحيان كانت تُرفق بصيغة  يدل بأن التجربة ما تزال ىف

 مثل: صور أو فيديو أو تطبيقات عملية أو أسئلة ومتارين أو حمارضات صوتية أو عروض مرئية. 

 قدمت بعض اجلامعات فيديوهات وورش عمل للتدريب عىل استخدام املنصات التعليمية. -
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االحتياجات اخلاصة بالنسبة للكتب إال ىف أربعة أقسام فقط عن طريق تكبري اخلط أو حتويل  مل تراَع احتياجات ذوى   -

 الكتابة إىل صوت.

ال توجد أية مسامهات للمكتبات باجلامعات أو الكليات أو األقسام مرتبطة بالكتب الدراسية اإللكرتونية كاحلصول  -

 املكتبة أو عن طريق االستعارة.   عىل نسخ منها بغرض إتاحتها لالستخدام إما من خالل منصة

 مقرتحات وخطة لتطوير إنشاء الكتب الدراسية اإللكرتونية واستخدامها : 
 اعتامدا عىل النتائج السابقة وىف ضوء التحديات التى أفرزهتا ُيقرتح ما يىل: -

وضع خطة شاملة للتحول الرقمى   -بصفته املسؤول عن اجلامعات ىف مرص  -  املجلس األعىل للجامعات أن يتوىل   -

 للكتاب الدراسى ىف مرص وفق البنود التالية:

أن يشارك ىف إعداد اخلطة خرباء ومستشارون ىف التعليم وتكنولوجيا املعلومات، وبعض التخصصات املوضوعية ىف   -

 خمتلف اجلامعات املرصية. جماالت العلوم الطبيعية واالجتامعية واإلنسانيات من

 أن يكون للخطة رؤية ورسالة وأهداف واضحة قابلة للتحقيق وفق برنامج زمنى.  -

 أن حتدد اخلطة ما يىل:  -

 مواصفات الكتاب من حيث مكونات املحتوى وعرضه واإلخراج والقالب اإللكرتونى . -

أم منصة كتب إلكرتونية وفق أحدث الطرق كيفية إتاحة الكتب اإللكرتونية التفاعلية سواء من خالل منصة تعليمية  -

. 

 وضع طريقة حلامية حقوق امللكية األدبية واملادية ملؤلفى الكتب. -

 حتديد إطار عام للرسوم وطريقة الدفع هلا. -

 أن يرتك لكل جامعة حرية التنفيذ مع رضورة االلتزام باخلطة ىف إطارها العام. -

املعن - ممثال ىف مؤسساته  اخلاص  للقطاع  يسمح  التحول  أن  برنامج  تنفيذ  ىف  املشاركة  فرصة  اإللكرتونى،  بالتعليم  ية 

 الرقمى.

 العمل عىل املراجعة املستمرة والتحديث للخطة بصفة مستمرة. -

 وجتدر اإلشارة إىل ما يىل:  -

التحديات  - كانت  مهام  اجلامعات،  ىف  اإللكرتونية  الدراسية  الكتب  استخدام  تبنى  ىف  التباطؤ  أو  الرتاجع  جيب  ال 

العملية التعليمية وفاعليتها ىف ظل بيئة رقمية متطورة بصفة مستمرة،    عارضات، فهى املستقبل الذى يبرش بإثراءوامل

املهم ربط   التعلم، ومن  الوسائل اإللكرتونية ىف  الطالب منذ مراحله الدراسية األوىل عىل استخدام  تعود  وىف ظل 

 ة أو الكلية . الكتاب الدراسى اإللكرتونى باملنصة التعليمية للجامع

تتعلق بتوجهات املستفيدين من    املسؤولني و الباحثنيمن الرضورى إعداد استطالعات رأى ودراسات من جانب   -

 خدمات الكتب الدراسية اإللكرتونية سواء الطالب أو أعضاء هيئة التدريس أو غريهم ممن هلم صلة. 

ايري ومواصفات مفصلة للكتاب الدراسى اإللكرتونى  بوضع مع  اجلامعات و كلياهتا و أقسامها العلميةرضورة اهتامم   -

 مع األخذ ىف االعتبار لبعض العوامل مثل: التخصص املوضوعى وطريقة التدريس ونظام الدراسة. 
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دور نرش أو مؤسسات خاصة  من املمكن اللجوء إىل الكتب الدراسية اإللكرتونية ذات السمعة اجليدة التى نرشهتا   -

 للرتخيص واإلتاحة ، وتوجد جتارب عديدة ىف اخلارج ىف هذا الصدد. عن طريق نظام 

 جيب وقف إتاحة الكتب الدراسية عىل أقراص مدجمة، فقد توقف التعامل هبا ىف نظم احلاسبات الشخصية احلديثة. -

أمورا عديدة منها: حقو - تراعى  الدراسية اإللكرتونية،  الكتب  ق رضورة وضع طريقة مقننة لدفع رسوم استخدام 

 التأليف وحقوق اجلامعة واألحوال االقتصادية واالجتامعية للطالب. 

الدراسية وعدم قرصها عىل احلاسب   - الكتب  إتاحة  املمكن واملفيد االستفادة من كافة األجهزة اإللكرتونية ىف  من 

 اصة.الشخىص أو التابلت؛ بل يمكن استخدامها أيضا من خالل تطبيقات اهلواتف الذكية وأجهزة القراءة اخل

تعزيز إمكانات البحث ىف الكتاب الدراسى اإللكرتونى الذى ينبغى أن يكون تفاعليا باستخدام الوسائط املتعددة  -

 والروابط مدعوما بامكانات البحث املتعددة مع متكني الطالب من إبداء املالحظات والتعليقات وما إىل ذلك.

ي - حتى  اخلاصة  االحتياجات  ذوى  احتياجات  مراعاة  اإللكرتونية،  رضورة  الدراسية  الكتب  من  االستفادة  مكنهم 

 احلديثة وسائل متعددة متكنهم من ذلك.  وتتيح التكنولوجيات

ىف برامج التحول الرقمى للكتب الدراسية اإللكرتونية،    املكتبات اجلامعيةمن الرضورى أن يؤخذ ىف االعتبار مسامهة   -

ر السامح وفق رشوط معينة بالرتخيص للمكتبات باحلصول فهى غائبة عن الصورة متاما حتى اآلن، ويتطلب األم

أو عن طريق   عىل نسخ من الكتب الدراسية اإللكرتونية بغرض إتاحتها لالستخدام سواء بداخلها أو عىل مواقعها 

 االستعارة، وجيب عىل املكتبات أن تعقد دورات تدريبية وورش عمل تساعد عىل كيفية االستخدام. 

فإنه ينبغى   ومنصاهتا،  ى تقوم به املكتبات ىف التعليم واإلرشاد ىف استخدام الكتب اإللكرتونيةإضافة إىل الدور الذ -

بذل كل جهد ممكن من أجل التدريب عىل كيفية استخدام الكتب الدراسية واالنتفاع  الكليات واألقسام العلميةعىل 

 منها إىل أقىص درجة ممكنة. 

 املصادر:
 المصادر العربية:

( أثر التكامل بين الكتاب الإل كترونى والكتاب الورقى فى تحصيل طلبة قسم علوم  2020الباوى، ماجدة؛ غازى أحمد )
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The electronic textbook is a flexible and effective educational tool in university education due to its 
capabilities and features that are not available in a printed textbook 

This study aims to reveal and diagnose the present situation of the electronic textbook and its use in the 
discipline of libraries and information in Egyptian universities in order to identify challenges and ways to 
overcome them. 

The study is based on monitoring the reality of the situation and use in the 22 departments of libraries, 
archives and information in Egyptian universities, depending on the descriptive analytical approach and using a 
questionnaire distributed to the heads of the concerned academic departments. 

The study revealed that 20 of 22 departments switched from the printed book to the electronic book, and 
the application was mandatory in 75% of them. Some departments have taken care of applying specifications and 
standards for e-books, and the books were prepared by faculty members for courses by about 90%, while licensed 
books from commercial publishers were not used. Books were made available through e-book platforms for 
universities (40%), or educational platforms for universities (15%), and the availability was also on CDs only or 
CDs and an educational platform (45%). The books are available through a personal computer, tablet or 
smartphone, and no use of e-book readers. It was noted that the possibilities of searching in the textbook are 
generally limited, as the prevailing format was the PDF format, and there are no contributions from university 
libraries in the use of electronic textbooks. A comprehensive and detailed plan is required to prepare the electronic 
textbook and make it available for use. 
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