
 26ـ7، ص 1391تابستان ، 25، شماره ب دانشگاهیپژوهش و نگارش کت

  
  

اصول طراحی و نگارش کتابهاي درسی الکترونیکی
  

  ∗ينثر شبنم
nasri.et88@gmail.com 

  ∗∗ییرضای سیع
  ∗∗∗آرمند محمد دکتر

m.armand@samt.ac.ir 
  

   دهیچک
ي مجازي هادانشگاه گسترش بابا ورود به عصر الکترونیک و استفاده از تجهیزات آن؛ همچنین 

 حوزه به رفته رفته صنعت نیا نترنتیا و انهیرا به انیدانشجوی دسترس و کیالکتروني ریادگ یو
 کنار در را خود جاي کیالکترونی درسي کتابها که آنجا تا است شده واردی درسي کتابها

 که استی اطالعات تالیجید منبع کی یکیالکترون کتاب .است کرده باز مکتوب درسی کتابهاي
ي ابزارها قیطر از و شدهی طراح مشخصی موضوع با و هدفمند ن،مدو منسجم، شکل به

 وستهیناپ ا یوستهیپ صورت به پرتابلی اختصاصي ابزارها ا یو کتابخوان انه،یرا چونی کیالکترون
 و طراحی اصول ،مقاله این در الکترونیکی درسی کتاب اهمیت به توجه با. است ارائه لــقاب

 کتاب با مکتوب درسی کتاب آن در که پژوهشی براساس درسی کتاب وعــن نــای نگارش
 مورد انیدانشجوي ریادگ یزانیم بر الکترونیکی کتاب تأثیر و مقایسه مورد الکترونیکی درسی
  .است گردیده بیان گرفته، قرار سنجش

  
  ها واژه دیکل

  یکیالکترون کتابی طراح اصول ،یکیالکترون کتابخوان ،یکیالکترون کتاب
                                                                                                                                  

 ولوژي آموزشیکارشناس ارشد تکن  ∗
  لیاردبی پزشک علوم دانشگاهی علم ئتیه عضو  ∗∗

  22/8/1390: تاریخ پذیرش     22/6/1390: تاریخ دریافت      
 »سمت«سازمان  انسانی علوم توسعه و تحقیق مرکز استادیار  ∗∗∗

mailto:nasri.et88@gmail.com
mailto:m.armand@samt.ac.ir


 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی / 8

  مقدمه
 نـوع   هـم  بـا  تجـارب  تبـادل  و ارتباط گسترش به گونگوناي  شکلها به شیدایپ بدو از انسان
. اسـت  کـرده  ابـداع  منظـور  نیبـد  رای  مختلفـ ی  ارتبـاط ي  ها  رسانه و ابزارها و دهیشیاند خود

 رشد انسان ازین با متناسب و اند  شده لیتکم زین ها  رسانه نیا ازی  برخ انسان تکامل با زمان  هم
 انـسان ي  ها  ساخته و ها شهیاند انتقال الفبا شیدایپ از بعد ابتدا در ،مثال يارب .اند  یافته توسعه و
 درختـان  و جـانوران  پوسـت  ،یگلـ  الـواح  ،هاسـنگ  ،ها  صخرهي  رو بریی  ها  نوشته صورت به

 و کاغـذها  بای  چاپي  کتابها،)گوتنبرگ کهکشان (چاپ اختراع با بعدها .گرفت یم صورت
 کـاهش  و اطالعات و تالیجید عصر به انسان ورود با اکنون و شد ارائه مختلفي   هاقطع در

 رایز ست،کتابها ارائهي براي  دیجد قالب به ازین دانش ارائه و دیتول سرعت و دانش عمر مین
ي هابیآسـ  مقابـل  دري  کاغذي  کتابها ؛استیی  هاتیمحدودي  دارا امروز،ی  چاپ نشر داتیتول

  . (Lin, 2000)هستند زمان و مکان به وابستهیی سو از و مستعدند و حساسی کیزیف
 اتیــح شــروع کارشناســان ازی برخــ. ستیــن دیــجد اي پدیــده کیــالکترون کتــاب

 ).8ـ  3، ص   1381 کنام،ین( دانند یم اهـشگیاــآزم در 1960 هــده در رای  کیالکتروني  کتابها
 امیـ لیوي هـا   شنامهیـ نما و اسـتقالل  هیانیبی  عمومي  کتابها ازي  اریبس متن که گوتنبرگ پروژه
 ،داده یمـ  قـرار  همگـان  اریـ اخت در نترنـت یا قیطر از 1971 سال ازی  مجان طور به را ریشکسپ
 توجـه  امـا ). 1385 ان،یـ رزائیم (کیـ الکترون صـورت  بـه  کتاب ارائه ازی  میقداست  ي  ا نمونه

 دهیپدی  چاپي  کتابها بهنسبت   آنها حیترج و کتابها نیا از استفاده بهی  عموم وی  علم محافل
 ،یارتبـاط  وی  اطالعـات ي  هـا یفناور و ابزارهـا  شـد ر بـا  ریـ اخ سـال  چنـد  در که استي  دیجد

ی کـ یالکتروني  ابزارهـا  بـه ی  دسترس امکان ،يمجازي  ریادگ ی و یآموزشي  هاطیمح گسترش
 بـه ی  دسترسـ  وسرعت مردم عموم به وسیله ) یکیالکتروني  کاغذها و هاابخوانکت تاپ، لپ(

  . است افته یگسترش اطالعات
 سـسات ؤم و دانـشگاهها  ازي  اریبـس  ر،یـ اخي  هاسـال  در) 1385 (زاده فـارغ  گفتـه  طبق

 و انـد   کاسـته  خـود ی  چـاپ  اتینشر و کتابها دیخر از ،یاجرای وي  اقتصاد لیدال به ،یآموزش
 بـر  عـالوه  دانشگاهها میتصم نیا. ندا  ادهد توسعه را خودی  کیالکترون اتینشر و کتابها بانک
 تـال یجید عـصر  در کـاربران  .ردیـ گ یمـ  تئنـش  کـاربران  ازین از ماًیمستقي  اقتصاد صرفه جنبه

 عــصر کــاربران.پندارنــد ینمــ خــاصی محلــ در مــستقری مکــان صــورت بــه را هــا کتابخانــه
 و زمـان  هـر  بتواننـد  کـه  داننـد  یمي  ریادگي ی فضا ک ی صورت به را ها  کتابخانه کیالکترون

 عیسـر ی  دسترسـ  آن منـابع  بـه  رهیـ غ و دانـشگاه  مدرسه، اداره، شرکت، خانه، در چهی  مکان
یی جـا  همـه  و شهیـ همی  دسترسـ  تیـ قابل نیهمچنـ  وی  ابیـ باز جـستجو،  سـرعت . باشند داشته
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  .کند یم دیتشدرا  کاربران طرف از درخواست و ازین نیا کیالکتروني کتابها
 وی  سـون  و 1ندلیک مثل ،یکیالکتروني  هاکتابخوان ظهور با ریاخي  سالها در نیهمچن

 نیا. اند آوردهي  روی  کیالکتروني  بهاکتا بهي  اریبس خوانندگان ،هاآن متیق کاهش نیهمچن
 ارائـه  تیـ قابل  و آسـان  نقـل  و حمـل  کـم،  وزن کـم،  حجم لیقب از(یی  هاتیمز لیدل به کتابها

 نیچنـ  مقابـل  در. انـد  گرفتـه  قـرار  خواننـدگان  اکثـر  توجـه  مـورد  دارنـد  کـه  )يا رسـانه  چند
ی کـ یالکتروني  تابهـا ک انتـشار  وی  طراحـ  بودن نهیهز کم علت به زین کتابها ناشران ،ییتقاضا

. نـد ینما یمـ  عرضـه  مختلـف ي  هـا فرمت در را آنهـا  و اند کرده دایپ کتابها نیا بهي  شتریب لیتما
ي قابلیتهـا  کـه  دهنـد  یمـ  ارائـه  PDFو HTML مثلی  یهافرمت در را کتابها ناشران اکثر معموالً

 کاربران  تیضار مورد معموالً و ندارند را نهیزم و رنگ اندازه، فونت، رییتغ: همچوني  ادیز
 قـرار  تـأثیر  تحـت  زیـ ن را شانادراکـ  وي  ریادگ یـ  کـاربران،  تیرضـا  کـه یی  آنجا ازنیست و   

ه بـ  تـا  شـدند  بـرآن ي  ا عـده  ،استی  هرمحصول فروش در عامل نیتر مهم نیهمچن و دهد می
  .باشندی کیالکتروني کتابها نگارش وی طراحي برای متناسب اصول دنبال

  
  لهئمس انیب

 کیـ الکترون عصر که ایم شده واردي  عصر به ک،یالکترون زاتیتجه گرید و انهیرا اختراع با
 و گذاشـته  تـأثیر ی   زنـدگ  سـطوح  همه در کیالکترون زاتیتجه و امکانات .است گرفته نام

 وي مجـاز ي هادانـشگاه  گسترش با. است شدهی زندگ در اي  عمده تحوالت و رییتغ موجب
 رفتـه  صـنعت  نیـ ا نترنـت یا و انهیرا به انیدانشجوی دسترس نیهمچن و 2کیالکتروني  ریادگی

 را کیـ الکترونی  درسـ ي  کتابهـا  کـه  آنجـا  تـا  است شده واردی  درسي  کتابها حوزه به رفته
 .دانستی آموزش مؤسسات نیجانش ا یمکمل توان می

 و سـرعت  بلکـه  ست،یـ ن اطالعـات  بـه ی  دسترسـ  تنهـا ی  کنـون  عـصر  در کاربران ازین
ی اطالعـات ي هـا یفناور کاربرد امروزه که استی لیدال ازی ک یاطالعات بهی  دسترس سهولت

 تنهـا  نـه  امـروزه  .ه اسـت  دکـر  آشـکار  را آن بـه  افـزون  روز ازین و داده شیافزا رای  ارتباط و
   شــوند، مـی  منتـشر  خـود ی چــاپ نـسخه  کنـار  دری کـ یالکترون قالــب دري شـمار  یبـ  مجـالت 

ــه ــا بلک ــسي کتابه ــاگوني هاموضــوع دري اریب ــه گون ــب ب ــیالکترون قال ــده دری ک ــد آم    ان
  ).1388 ، و غائبیفر مییفه(

 تـأثیر  تحـت  رای آموزشي  هانظام که است دیجد کامالً اي  پدیدهی  کیالکترون کتاب
                                                                                                                                  
1.  Kindel 
2.  electronic learning 
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 کـه  اسـت یی  محـدودیتها  بـر  غلبـه  آن آمـدن  وجوده  ب ازی  اصل هدف .است داده قرار خود
 وی  تعـامل  ،ایـ پو یتیماه ک،یالکترون کتابی  اصل تیخصوص .مواجهند آن بای  چاپي  کتابها

ی مکـان  و زمان هر در و گوناگوني  فرمتها و شکلها به تواند می که است آن يپذیر  انعطاف
  .(Hawkins, 2001) باشد عرضه و دسترس قابل

 هـا آن در عمـده  تحـوالت  و رییـ تغ شاهد ریاخ سال چندی  ط کهی  کیالکتروني  کتابها
ی درسـ ي  کتابهـا . اسـت  زشآمـو  در اطالعـات  و ارتباطاتي  فناور گسترش جهینت ،میا بوده

 مثابـه  بـه  تواننـد  مـی ي  ا رسانه چندي  قابلیتها داشتن و ادیزي  پذیر  انعطاف لیدل به کیالکترون
 شرفتیـ پ عالقـه،  و رغبـت  جـاد یا بـا  و روند کار به انیدانشجوي ریادگ ی دری  زشیانگی  عامل
  ).1385 زواره،ی جمال وی زمان( کنند فراهم را انیدانشجو ندهیفزا

ی کـ یالکترونی درسـ ي کتابهـا  از انیدانـشجو ی تینارضـا  علل ازی  ک ی نکهیا به باتوجه
 زینی  کیالکترون کتاب دیتول نهیزم در موجودي  ارهامعی نیهمچن ست و آنها نامناسبی  طراح

 کي ی هامعیاری  ــتمام واندــبت هــکي  رــاثی  عنی - تــیسن انــیدانشجوي  ازهایني  پاسخگو
حاضر  مقاله در ،نیبنابرا - نشد افت یباشد داشته بر در معجا صورت به رای کیالکترون کتاب

 از برگرفتـه  اصول نیا. دهیم  ارائه می ی  نظرات اعمال با منسجم صورت به را یاصولی  قیتلف ما
 ریمـا ي ا چندرسانه اصول ،)Eboni, 2003( یبونیا کیالکترونی درس کتابی طراحي راهنما

(Mayer, 2009)، وی زوارکـ ی زارعـ (ی دانـشگاه ی درسـ  تـاب ک دیـ تول وی طراحي ارهامعی 
 (Morrison, Ross and Kemp, 2011)ی آموزشـ ي هاامیپی طراح اصول ،)1385، زاده عوض

 درس در انیدانشجوي  ریادگي ی رو بررا   اصول نیا تأثیر سپس. استیی  آرا صفحه اصول و
  .دهیم مورد سنجش قرار می سیتدر فنون و روشها

  
  قیتحق تیاهم و ضرورت

 عـصر  نیـ ا در. نامـد  مـی یی  دانـا  عصر را حاضر عصر 2ندهیآ شوك کتاب در )1383 (1تافلر
 منـابع  بـه  عیوسـ ی  دسترسـ  اطالعـات،  رشـد  تحـول  و رییـ تغ میعظ سرعت لیقب ازیی  ها  مقوله

 ا،یـ دن معتبـر ي  هـا   کتابخانـه  بهی  دسترس نترنت،یا به اتصال انه،یرا داشتن اریاخت در ،یاطالعات
 زبـان،  هـر  بـا  جـنس،  سن، هر در مردم تر عیوس ارتباط ،یعلم التمقا و ها  روزنامه مجالت،

 دیـ جد جامعـه ي  هـا   مشخـصه  از جهـان  نقاطی  اقص ازی  اسیس وی  فرهنگ ،یاجتماع تیموقع
 سیتـدر  نـد یفرا در آنها بای  همگان و فناورانهي  ابزارها بر تسلط اساس نیا بر و استی  جهان

                                                                                                                                  
1.  Tafler 
2.  Future Shock 



 11 /  اصول طراحی و نگارش کتابهاي درسی الکترونیکی

 آمـوزش  وهیشـ  در کـه  آنجـا  از .)1383،ییرضـا  (ابـد ی مـی  ضـرورت ی  دانـشگاه  آموزش و
 دری  مالحظات دیبا آن نیتدو و میتنظ در شود، می محسوبیی  دارا جزء کتاب ک،یالکترون

  .نجامدیب آن تیفیک بهبود به تا گرفت نظر
 وجــود بــا ،ریــاخ قــرن در ،دانــشگاه دری کــیالکتروني کتابهــا وی چــاپي هــا رســانه

 نیـ ا بـا  ؛کننـد  مـی  حفـظ  را خـود  گاهیجاي  ا نهایراي  هایباز و ونیزیتلو لم،یف مثلی  اختراعات
 بـا  گـر ید مختلف موارد وي  اقتصاد لیدال و انهیرا وی  اطالعات شاهراه توسعه با امروزه حال،
 ســاالنه ،دانـشگاه  طیمحـ  دری چـاپ  اطالعـات  حجـم ی ارتبـاط  دیـ جد طیمحـ  بـه  شـدن  وارد

  .)1385 زاده، فارغ( ابدی می شیافزاي زیانگ رتیح باسرعت
 و زمـان  تیمحـدود  و باشـند  دیـ مف آمـوزش  در تواننـد  مـی  دیجدي  هایاورفن اگرچه

 تیـ فیک دری  تحـول  دیـ جدي  هـا یفناور قیطر از محتوا ارائه صرف به اما درنوردند، را مکان
 شـده  رفتـه یپذي  هـا معیار بـا  محتـوا  مطابقـت  وی  همـاهنگ  بلکه رد،یپذ مین صورت آموزش
ي محتـوا  و باشـد  آمـوزش  در محتـوا  بـودن  مـؤثر  بخـش  نـان یاطم تواند می که است موجود
  .)1385 ،ینعلیز وی اصالن( ستین مستثنا قاعده نیا از زین کیالکترون

ــ بــه    کیــالکترونی درســ کتــاب دیــتول در را معیــاري هــا مشخــصه تــوان مــیی راحت
 و میتعل متخصصان. ستندین شده شناختهی  خوبه  ب ما کشور در هامعیار لیقب نیا اما کاربرد، به

 هـا،  معیار گونـه  نیـ ای  معرفـ  و مطالعه با بایدی  آموزشي  فناور کارشناسان وصبخص ،تیترب
 بـه  دنیرسـ ي  برا. سازند هموار کیالکتروني  ریادگ ی حوزه دررا   آنهاي  ریکارگ بهي  اوشهر

 هـا آنی  اثربخـش  ویی  کـارا  شیافزا و یکیالکترونی  درسي  کتابها دیتول در مطلوبي  ور بهره
 وجود نهیزم نیا در کهی  گوناگوني  هامعیار از گرفتهبرو   منسجمی  اصول تا داشت ضرورت

 نیـ ا. باشـد ی  کـ یالکترون کتـاب  دیـ تول وی  طراحي  برا طراحاني  راهنما تا میده ارائه داشت
 عنـوان  بـه ی  کـ یالکتروني  کتابهـا  از اسـتفاده  بـه  هیتوصـ  از قبـل  کـه  بـود  تیـ اهم حائز مسئله

 و سـنجش  مـورد ي ریادگ یجهتیی هاابزار عنوان به را هاآن ،یچاپي کتابهاي  برای  نیگزیجا
  .میده قرار یابیارز

 نیتـدو ی  کیالکتروني  کتابها اشاعه و دیتول منظور بهي  ا ژهیو معیار که نیا به توجه با
 شـده  ارائهی  کیالکترون کتاب خصوص در نظران صاحبي  سو ازی  گوناگون فیتعار نشده،
کـه   نـد ا  ارائـه کـرده    )1388(بی  و امیر غـائ    فر یمیفه را فیتعر نیدتریجد انیم نیا در. است

 بـا ی  رقـوم  وی  خوانـدن  منبـع ی  کیالکترون کتابطبق نظر آنان     .رسد می نظر به تر کاملکمی  
 وی  اختـصاص ي  هادسـتگاه  ا یـ  انـه یرا صـفحه ي  رو بر که استی  چاپ کتاب از فراتریی  ایمزا

 رگرمرو قیطر از وستهیپ صورت به وی  اختصاص ای ی عمومي  افزارها نرم قیطر از حمل قابل
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 کـه  جهـت  نیـ ا از ستیـ ن مـانع  ؛مـانع  و جامع زین فیتعر نیای  ول .گردد می ارائه وستهیناپ ای
 جـامع  و شود می ارائه تالیجید طیمح در که استی  خواندن مطلب هر شامل کتاب بر عالوه

 نیهمـ  بـه . شود مین شامل راي  ا چندرسانهي  کتابها وی  صوتي  کتابها که جهت نیا از ستین
 فیتعر که است کرده ارائه را تر کامل نسبتاًی  فیتعر مختلف فیتعاری  بررس با لفؤم ،لیدل
  .شود می محسوب پژوهش نیا دری کیالکترون کتاب هیپا

ــع کی یــکــیالکترون کتــاب    منــسجم، شــکل بــه کــه اســتی اطالعــات تــالیجید منب
نچـو ی  کـ یالکتروني  ابزارها قیطر از و شدهی  طراح مشخصی  موضوع با و هدفمند ن،مدو 

   قابــل وســتهیناپ ا یـ وســتهیپ صـورت  بــه پرتابــلی اختـصاص ي ابزارهــا ا یـ و کتــابخوان انـه، یرا
  .است ارائه

 صـورت ي  اریبـس ي  هاپژوهـش ی  کـ یالکتروني  کتابهـا  نـه یزم در کـه  است گفتنی البته
ي گـردآور  و مـرور  بـه  تنهـا  و کـم  اریبـس  کـشور  داخـل  در آنها تعداد هرچند ،است گرفته

 و افزارهـا  نـرم  انواع ف،یتعار رینظ گوناگون ابعاد ازی  کیالکتروني  هاکتاب با مرتبط اطالعات
 بـه  تـوان  مـی  راسـتا  نیـ ا در .اسـت  شـده  پرداختـه  آن رینظا و موجودي  هاقالب افزارها، سخت

  :دکر اشاره ریزي پژوهشها
 کیـ الکترونی درسـ ي کتابهـا  که شد داده نشان اصفهان دانشگاه دری  پژوهشی  ط .1

 کتاباز  شده اسکن اي نسخه تنها و دنندار را الزمي هامعیار دانشگاه،این   تیسا موجود در 
 انجـام  اصـفهان  دانشگاهي مجاز آموزش مسئوالن ازی ک ی با کهي  ا مصاحبه در .هستندی  چاپ
 وی  زمـان ( بـود  کتابهـا  گونـه  نیـ ا خوانـدن  بـه  انیدانـشجو  یرغبت بی ازی  حاکاین اتفاق    ،شد

  .)1385 زواره،ی جمال
 هیـ ته وی  طراحـ  اصول آن در که ادد انجام) 1385(ی  زمان عشرت زین رای  پژوهش. 2

 هیـ ته هنگـام  بـه  این بررسی نشان داد که     .شدی  بررسی  دانشگاه کیالکترونی  درسي  کتابها
  .است توجه مورد کمتری طراح اصول ک،یالکترونی درسي کتابها

 در اطالعـات  يفناور نقش« عنوان با خود پژوهش در زین) 1385( زاده فارغ سهینف. 3
 نبـود  بـه  ،»کیـ الکتروني  محتـوا  دیـ تولي  اسـتانداردها ی  بررسـ  وی  درسـ  کتاب نشر و عیتوز

  .است کرده اشاره کیالکتروني محتوا دیتولي برا مناسبي بسترها
ــسونیو. 4 ــدون، ل ــوگی الن ــه در ،(Wilson, Landoni and Gibb, 2002) بی    مقال

 پـروژه ی  بررسـ  بـه  1»یکـ یالکترون کتابی  احطر منظور به کاربرمدار کردیرو« عنوان با خود

                                                                                                                                  
1.  "A user-centered approach to e-book design" 
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 نیـ ای  شناسـ  روش در. نـد ختپردا کاربرمـدار ی  کـ یالکترون کتـاب ی  طراحـ  منظـور  به 1یبونیا
 مـورد  انگلستانی  عال آموزش در محقق و مدرس دانشجو، 200 از شیب آنی  ابیارز و پروژه
ي کاغـذ  کتـاب  در موجـود  و مربـوط  عناصر که کند می انیب پروژه نیا. گرفتند قرار مطالعه

 و بماننـد ی بـاق  زیـ نی  کیالکترون کتاب در دیبای  نیحروفچ و ها  هینما مندرجات، فهرست رینظ
 و جـستجو ي  موتورها فرامتن، از استفاده قیطر از دیجد رسانه بای  کیالکترون لحاظ به کتاب

  .گردد ناسبتمي ا چندرسانهي تهایقابل
 وی کـ یالکتروني کتابهـا « نـه یزم در ،(Clark, 2007)  کـالرك  راي گرید پژوهش. 5

 محققـان  کـه  گرفـت  جـه ینتي  و. اسـت  داده انجـام » دنور دانشگاه دری  شیمایپ :یانسان علوم
ی انـسان  علـوم ي هـا  رشـته  دري عـاد  انیدانشجو از شیبی انسان علومي ها  رشته دری  دانشگاه

 طـور  به. ستا سانک ی کتابها نیا از نآنا ةاستفاد زانیم اما دارند،ی  آگاه کتابها نیا به نسبت
 اسـتفاده ی  کیالکترون کتاب از کمتر گریدي  گروهها به نسبتی  انسان علوم انیدانشجو ،یکل
ي هاارزشـ  بـه  کمتـر  و دهنـد  مـی  حیتـرج  آنی  کـ یالکترون نـوع  بر رای  چاپ کتاب و کنند  می

  .دهند می تیاهم جستجو تیقابل لیقب ازي ا افزوده
ی واقع کتاب ک یمن اما« عنوان با دخو پژوهش در ،(Gergory, 2008) يگرگور. 6

 2»یکـ یالکتروني  کتابها به نسبتی  کارشناس انیدانشجو نگرش و استفادهی  بررس :خواهم می
 مطالعـه  هـدف  .شـد  اجـرا  نگـرش  نامـه   پرسش ابزار از استفاده با پژوهش نیا. است پرداخته

تفاده از آنهـا    و اس ی  کیالکتروني  کتابهادر مورد   ی  کارشناس دوره انیدانشجو نگرشی  بررس
 و هـا   شبکه نسلي  برا باآنچه آمده دست به جینتا. شد انجام سالهچهار   دوره ک ی در که بود

ي کتابهـا  از اسـتفاده  کـه  دهـد  مـی  نـشان  هـا  افتـه ی. داشت رتیمغا رفت، می انتظار هزاره نیا
ی کـ یالکتروني  کتابهـا  از انیدانـشجو . اسـت  منطبق انیدانشجو شرایط روحی  بای  کیالکترون

  .هندد می حیترج رای چاپي اکتابه اما ،کنند می ستفادها
  

  یکل هدف
 انیدانـشجو ي  ریادگ یـ  زانیبرم آن تأثیری  ابیارزش و اجرا ،یکیالکترون کتاب دیتول وی  طراح

  . از اهداف کلی پژوهش حاضر استسیتدر فنون و روشها مقدمات درس دری کارشناس

                                                                                                                                  
1.  EBONI (Electronic Books ON-screen Interface). 
2.   "But I want a real book: an investigation of undergradyates usage and attitudes toward 

electronic books" 
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  یجزئ اهداف
  :زاهداف جزئی این پژوهش عبارت است ا

  ؛یقیتلفي الگو براساسی کیالکترون کتاب دیتول وی طراح. 1
  .انیدانشجوي ریادگ یزانیم بر  شدهی طراحی کیالکترون کتاب تأثیر نییتع. 2

  
  پژوهش روش

 از اصـول  نیـ ای  اثربخش سنجشي  برا وي  ا کتابخانه مطالعه روش از اصولي  آور جمعي  برا
  .ه استشد استفاده انسیاروکو لیتحل روش

  
  يریگ نمونه روش و نمونه عه،جام

  ونـآزم پسـ   آزمون شــیپ رحــطی  ــشیآزما شبه مطالعات ارچوبهچ در حاضر پژوهش
ــروه ــرل گ ــواه( کنت ــت) گ ــه  واس ــار جامع ــکلي آم ــشجو هی ــ انیدان ــشکدهی کارشناس    دان
ــیترب علـــوم ــا عالمـــه دانـــشگاهی شناســـ روان وی تـ ــهاســـت ی یطباطبـ    مقـــدمات درس کـ
  .انـد  کرده انتخاب 1390ـ1389ی  ــلیتحص دوم الــس مـین در را ســیتدر ونـــفن و اـــروشه

ــه ــامل ،حاضــر قیــتحق نمون ــون و روشــها درس کــالس ک یــش   کــه بــود سیتــدر فن
   ایـن تعـداد  .بودنـد  نفـر  44 کـالس  نیـ ا انیدانـشجو  و دیـ گرد انتخـاب  هدفمنـد  صـورت  بـه 
ــه ــروه دو ب ــس ينفــر 22 گ ــا ،شــدند میتق ــدیفرا در ســفانهأمت ام ــه کــار ن ــدل ب ــار لی   ي همک

ــا از دانـــشجو 4نکـــردن     ينفـــر 20 گـــروه دو و نفـــر 40 بـــه نمونـــه تعـــداد ،تعـــداد نیـ
  .یافت تنزل

  
  اجرا روش
ي ا کتابخانـه  روش بـا  و گونـاگون  منـابع  مطالعـه  بـا ی کـ یالکترون کتـاب ی  طراحـ  اصول ابتدا

ــرا ،شــود دهیســنج اصــولی اثربخــش نکــهیاي بــرا ســپس .شــد اســتخراج   هاروشــ درسي ب
   از اسـتفاده  با سپس  و شد اي تنظیم   برنامه درس نیا مربوط استادي  همکار با سیتدر نونف و

ــرم ــزار ن ــتول اف ــاب دی ــدهیآ شــرکتی کــیالکترون کت ــاب ا،یمــد پژوهــان ن   ی کــیالکترون کت
  یکـ یالکترون کتـاب  دیـ تول وی  طراحـ  اتمـام  از پس .دیگرد دیتول کتابی  انتخابي  هافصل از
   ابتـدا  اجـرا،  وهیشـ  و پـژوهش  مـورد  موضـوع  بـا  ارتبـاط  در رسد مربـوط  استاد با مذاکره و
ــ ــآزمــون شیپ ــشجو رانجام،ســ. اجراشــد کــالس دو هــري رو بــري ریادگ ی    کــالس انیدان
  آزمـون  شیپـ ي  اجـرا  از پـس  و   شـدند  میتقـس  ينفـر  20 گـروه  دو بـه ی  تـصادف  صـورت  به
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 گـواه  هگـرو  و) ی  کـ یالکترون کتـاب  بـا  آمـوزش  (مـستقل  ریـ متغ معـرض  در شیآزما گروه
 دو هـر  از سـپس . نـد فترگ قـرار  )یچاپ کتاب با آموزش( یسنت آموزش معرض در) کنترل(

 پـژوهش ي هـا   هیفرضـ  ،گروه دو سهیمقا قیطر از و آمد عمل به ي  ریادگ ی آزمون پس گروه
  .گرفت قراری بررس مورد

  
  ها روش تجزیه و تحلیل داده
از آزمـون تحلیـل   (ی اسـتنباط  آمـار وي آمار توصـیفی    ها از روش  ها  براي تجزیه و تحلیل داده    

 16 نـسخه   spss افـزار  نـرم  از اسـتفاده  بـا  هـا  داده لیـ تحل و هیـ تجز.اسـتفاده شـد   ) کوواریانس
  .دیگرد محاسبه

  
  ها افتهی

  پژوهشي ها هیفرض
 انـد  دهیـ د آمـوزش  شـده ی  طراحـ ی  کـ یالکترون کتـاب  با کهی  انیدانشجوي  ریادگ ی زانیم نیب

، 1جـدول  .دارد وجـود  تفـاوت  انـد،  دهیـ د آمـوزش ی  چاپ بکتا با کهی  انیدانشجو به نسبت
 گـروه  دو در يریادگیـ  در هـا یآزمودن آزمـون  پـس ي هـا  نمرهي برا اریمع انحراف  و نیانگیم

 .دهد می نشان را آزمون شیپ نتایج حذف از پس شیآزما و کنترل
  

  آزمون شیپنتایج  حذف از پس آزمون پس يها نمره براي معیار انحراف  ومیانگین   1 جدول
 معیار انحراف میانگین تعداد گروه

 12/2 10/8 20 کنترل

 91/0 10/12 20 شیآزما

  
ی لیتحـص  شرفتیـ پ ياهـ   هنمـر  نیانگیـ م ،دهـد  مـی  نشان 1 جدول جینتا که طور همان

 يریادگیـ  ياهـ   هنمر نیانگیم و 91/0 آن اریمع انحراف و 10/12 شیآزما گروهي  هایآزمودن
ي هـا   آمـاره  بـه  توجـه  بـا . اسـت  12/2 آن اریـ مع انحـراف  و 10/8 کنتـرل  گروهي  هایآزمودن

 گـروه  يریادگی هاي  هنمر نیانگیم از شتریب نمره 4 شیآزما گروه ياه  هنمر نیانگیمی  فیتوص
 نـشان ی  خـوب  بـه  يریادگیـ  ریـ متغ در رای  شیـ آزما مداخلـه  ریثتـأ  زیـ ن 1 نمـودار . است کنترل

  .دهد می
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  ي کنترل و آزمایش پس از حذف اثر پیش آزمونهاگروه یري یادگياه ه نمر  1نمودار
  

ي هافرضـ  شیپـ ی  بررسـ  از بعـد  پـژوهش  هیفرضـ ی  بررسـ  وی  اسـتنباط  لیـ تحل جهت
 آن جینتا خالصه که شد استفاده انسیکووار لیتحل آزمون از هامفروضي   برقرار و پژوهش

  .است شده ارائه 2 جدول در
  

  آزمون شیپ اثرحذف  با انسیاروکو لیتحل آزمون جینتا خالصه   2جدول
  

  شاخص آمار
  

  منابع تغییرات

مجموع 
میانگین   درجه آزادي  مجذورات

  F  Sig  مجذورات

 532 397  079/1  1  079/1  آزمون پیش
  000  252/59  975/160  1  975/160  مداخله

      717/2  37  521/100  واریانس خطا
        40  000/4342  مجموع

  
 آزمـون  شیپـ  اثرحذف   با آزمون پس انسیکووار لیلتح آزمون جینتا 2 جدول در

 تـوان  مـی  و شـود  مـی  دییأت قیتحق فرض جدول در مندرج جینتا اساس بر. است شده آورده
ي معنـادار  تفـاوت  گـروه  دوي  هـا یآزمودن يریادگیـ  ياهـ   هنمر نیانگیم نیب که گرفت جهینت

  ).p , )37/1(df , 25/59 = F > 05/0( دارد وجود
 داشته تأثیر افراد يریادگی بر شیآزما مداخله گرفت جهینت توان می ،گرید عبارت به

 شتریـ ب اند دهید آموزش شدهی  طراحی  کیالکترون کتاب با کهیی  هایودنآزم يریادگی و است

15  
10  

  

5  
  

0 
 گروه آزمایش  گروه کنترل
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 رییـ تغ در مذکور آموزش ،واقع در .اند دهید آموزشی سنت روش با که استیی  هایآزمودن از
  .است معناداري آمار نظر از تفاوت زانیم نیا و است بوده ثرؤم عمل در افراد يریادگی

  
  یکیالکترونی درسي کتابها نگارش وی طراح اصول

 ستهاآن نامناسبی  طراح ک،یالکترونی  درسي  کتابها از انیدانشجوی  تینارضا علل ازی  کی
(Wilson & et al., 2002) .کـه  است شده ارائه نهیزم نیا در اصول ازی برخ ریاخي سالها در 

 آنجـا  ازی  ولـ  .دهند می ارائه کیالکترونی  درسي  کتابهای  طراحي  برا رای  خوبي  هارهنمود
 ،پردازنـد   میی  طراح ازی  بخش به هرکدام و ندا شده مطرح پراکنده صورت به اصول نیا که
  .میــ آور مــی نجــا یا دری نظراتــ اعمــال  بــا منــسجم صــورت  بــه را هــا آن ازی قــیتلف مــا

 ،(Eboni, 2003) یبـون یا کیـ الکترونی درسـ  کتـاب ی طراحـ ي راهنما از برگرفته اصول نیا
ی دانشگاهی درس کتاب دیتول وی طراحي هامعیار ،(Mayer, 2009) ریماي ا چندرسانه اصول

 (Morrison, Rossی آموزشـ ي هاامیپی طراح اصول ،)1385، زاده عوض وی زوارکی زارع(

(and kemp, 2011 است شرح دینب اصول نیا .استیی آرا صفحه اصول و:  
 کـاربرد  ،یده عالمت ،یآموزش شیپي  راهبردها( یآموزشي  هاامیپی  طراح اصل. 1

 ).هاچارت و نمودارها خالصه، ر،یتصاو
 ).عناوین فرعییا  تریسوت وعناوین کلی یا  تریت ،یسینو پاراگراف( عیتقط اصل. 2
 و شـرح  ،یمفهـوم  بـسط  و شـرح  ،یاسـ یق ،یذهن ،ینیع(ی  کپارچگ ی انسجام اصل. 3

ی دهـ  سـازمان  ،يبنـد  داربـست  ،یمراتبـ  سلـسله ی  توال ،ينظر بسط و شرح ،يکار روش بسط
 ).قیحقا

 خواننـدگان،  بـا  خواننـده  محتـوا،  بـا  خواننـده  سنده،یـ نو بـا  خواننـده ( تعامـل  اصل. 4
 بـا  خواننـده  متخصـصان،  با خواننده بان،یپشت گروه و ناشر با خواننده کاربر، رابط با خواننده

 ).2 وبي ابزارها با هخوانند ،یاطالعات منابع
 ).يداریشن باي دارید کانال( یحس چند اصل. 5
 مـتن،  بـا  دئویـ و عکـس،  بـا  صـدا  دئو،یـ و با صدا متن، با صدا( يا چندرسانه اصل. 6
 ).متن با وچارت جدول متن، با عکس

 ).متن کنار در صدا متن، کنار در لمیف درکنارمتن، ریتصو(یمکان مجاورت اصل. 7
 صـدا  ر،یتـصو  بـا  زمـان   هـم  صـدا  مـتن،  بـا  زمـان   هـم  صدا( یمانز مجاورت اصل . 8

 ).شنیمیان با زمان هم
 ).نامرتبط مطالب حذف( حشو ای یافزونگ اصل. 9
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ــل. 10 ــص اص ــاز یشخ ــقابل( يس ــتغ تی ــدازه، ریی ــت، ان ــگ، فون ــه،یزم رن ــوت ن  ص
 ).صفحه عناصر نشیچ ،يا محاوره

 حـروف،  انـدازه  نـه، یزم صـفحه،  انـدازه  شناسـه،  جلد،ی  طراح(ي  بند طرح اصل. 11
 ).یکانون نقطه ،یخال و پري فضا متن، مناسب، فونت ه،یحاش ترها،یسوت و ترهایت رنگ،

 گـر، ید منـابع  در جـستجو  امکـان  مـتن،  در جـستجو  امکان( يرهبر تیقابل صلا. 12
 مطالـب  فهرست مختصر، مطالب فهرست وندها،یفراپ ،هافرامتن ،یاجمال مرور صفحه، شماره
  ).رهیغ و نامه واژه ،یموضوعي راهنما ارجاعات، س،یرنویز ،یکل و مفصل

  .کنیم در ادامه، اصول فوق را بررسی می
  

  یآموزشي امهایپی طراح اصل. 1
 براسـاس . شود می هاآن نیب تعامل هب منجر که استی  ارتباطي  ها  گره نیبی  معان ای ی معن ام،یپ

 ق،یحقـا  ،هـا   دهیـ ا اطالعـات،  بر امیپ کا،یمرای  آموزش ارتباطات وي  تکنولوژ انجمن فیتعر
 (,Ely and Plomp ابـد ی می انتقال مختلف عناصر قیطر از که دارد داللتیی ها داده و هایمعن

(1996, p. 6 .کـه  هـستند ی اتیجزئ و هایژگیو خاص، طور بهی آموزشي امهایپ اس،یمق نیا با 
ــد يریادگ یــلیتــسه درصــدد ــیتع مــداوم نــدیفرا ک یــدر و قاعــده ک یــبراســاس و ان  و نی
  .(Seels, et al, 2004) دنشو میی ده سازمان

ی آموزشـ  قالـب  و شـکل  در کـه  است ارائه قابلی  زمانی  آموزشي  هاامیپ از کی هر
ی طراحـ  تیـ فعال نـد یفرا در و شود، می دهینام امیپ زبان غالباً ارائهقابل   اشکال نیا. ردیگ قرار

 در را امیپی طراح) Seels & et al, 2004, p. 319 :از نقل به (1یگرابوسک. ردیگ می انجام امیپ
  .ستا  کرده فیتعر امیپی کیزیف) قالب (شکل کاربردي براي زیر برنامه

  ارائـه  رایـ گ و مـؤثر  طـور  بـه ی  درسـ  یکتـاب ی  آموزشـ ي  هـا امیپ نکـه یاي  برا ،نیبنابرا
ــربخشی طراحــ بــه دیــبا شــود  کمــپ و س، روسونیــمور. میبپــردازی آموزشــي امهــایپ اث

(Morrison, ross and Kemp, 2004) وی آموزشـ  شیپـ ي راهبردهـا ی عنـ  یاصـل  دو تیرعا 
 .اند دانسته الزمی آموزشي امهایپی طراح در رای ده عالمت

  
  عیتقط اصل. 2

. دکنـ  مـی  تـر  آسـان  را کتـاب  خوانـدن  معنـادار  کوچکي   ها تکه به محتوا شکستن با عیتقط
                                                                                                                                  
1.  Graboski 
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از  را خواننـده ی  فرعـ  نیعنـاو  .سـت ای  فرعـ  نیعنـاو  کردن وارد محتوا، عیتقط روش نیبهتر
ی شناخت نظر طبق .دکن می آماده منظم دركي  برا را او ذهن و سازد می آگاهي  بعدي  محتوا

 ف،یسـ  (داد شیافـزا  را مدت کوتاه حافظه شیگنجا توان می عیتقط اصل لهیوس بهي  ریادگی
 بجلـ  خـود  بـه  را خواننـده  توجـه  و دهـد   مـی  مطلـب  بهی  خاص انسجام عیتقط اصل .)1388
 از قبـل  معمـوالً  خواننـدگان . کنـد  مـی ي  ریجلـوگ  شـده  جـاد یاي  بـصر ی  خـستگ  از و کرده،

 وی  فرعـ  نیعنـاو و   نـد کن مـرور  را مـتن  تیـ کلی  اجمال ینگاه با دارند دوست متن خواندن
 انجـام  را کـار  نیـ ا بتواننـد ی  اختاللـ  نیتـر  کـم  با تا دهد می آنها به را اجازه نیا عیتقطی  اصل

 مطـرح  گرافاپـار  و ،)تریسـوت (یفرعـ  نیعناو ،)تریت(ی  کل نیعناو طحس سه در عیتقط. دهند
  .شود می
  
  یکپارچگ یو انسجام اصل. 3

 کلمـات،  شـدن  گنجانـده  از و شـوند  ارائـه  منـسجم  و کپارچه ی صورت به مطالب کهی  زمان
 افتـد  مـی  اتفـاق  بهتـر ي  ریادگ ی ،شودي  ریجلوگی  درسي  کتابها در نامرتبط صوت و ریتصاو

(Mayer, 2009) .ی عنـ  ی،شـود  ارائـه  خـاص  ینظم با دیبا محتوا که است نیا انگریب اصل نیا
ی ده سازمانی  مناسب طور به محتوا هم و نشود گنجانده متن در یاضافي  محتوا و مطالب هم
 شـرح  ،یاسـ یق ،یذهن  ـ ینیعی توال: از ندا عبارت محتوای ده سازماني روشها ازی برخ. دوش
ی دهـ  سـازمان  ،يبنـد  داربـست  ،یمراتب سلسلهی  توال). يظرن  و يکار روش ،یمفهوم (بسط و

 نیـ ا بـه  فقـط  نجایا در. طلبد می را خود خاص مدافعات هرکدام که )1390 پاکپور،( قیحقا
ی درسـ  کتـاب  ک یتیموفقي ادیز حد تا محتوا مناسبی  ده سازمان که شود  اشاره می  نکته

 .کند می میتنظ را
  
  تعامل اصل. 4

 نیبـ ی اصل زیتما وجه که استی کیالکترونی درسي کتابهای اساسي هایژگیو ازی ک ی تعامل
 آمـوزش  نـد یفرای اصـل  عنـصر  را تعامـل  (Dewey, 1916)یی ویـ د. هـست  زیـ نی سنتي کتابها

 ارائـه  اطالعـات  در آمـوزان  دانـش  که دهد میي  رو میهنگا تعامل نیا دارد دهیعق و ددان می
ي ارزشـها  و کارکردهـا  از استفاده با و ردهآو وجوده  بی  راتییتغ گرانید توسط انآن به شده

 نقـل  بـه ) (1994 (1گرام لفوو به عقیده    .دهندي  جا خود دانش ساخت در را آنها ،یشخص
 از درصـد  25 و شـنوند  می را آنچه از درصد 15 فقط افراد ،)1388 ،يرضو اسکندري و  : از

                                                                                                                                  
1.  Wolfgram 
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   انـد  داشـته  تعامـل  آن ابـ  را آنچـه  از درصـد  60 آنکه حال آورند، می یاد به نندیب می را آنچه
  .آورند می اد یبه

 هیـ نظري ا شـبکه  تعامـل  امکـان  وي ا انـه یراي هـا  شـبکه  ،جدیـد ي هـا یفناور ظهـور  بـا 
   تـال یجید عـصر  دري  ریادگ یـ  ،یـی گرا ارتبـاط ي  ریادگ یـ  هیـ نظر طبق ،ییگرا ارتباطي  ریادگی

 در شناخت و دانش« ،گرید عبارت به. دهد میي  رو ها  شبکه بهی  ده شکل ندیفرا صورت به
 تیهـدا  و کـردن  مرتبط ندیفراي ریادگ ی و است شده عیتوزي  فناور و افراد ازي  ا شبکه انیم

 گرایـی  ارتبـاط  هیـ نظر .(Siemens and Tittenberger, 2009, p.11) »سـت ها شبکه نیا کردن
 دیـ تأک دانـش  وي  ریادگي ی ریگ شکل در تعامل و ارتباط عامل بر که استي  ا هینظر منسیز

 هـا   شـبکه  بـه ی  دهـ  شـکل  ندیفرا صورت به تالیجید عصر دري  ریادگ ی ه،ینظر نیا قطب .دارد
  . )Siemens and Tittenberger, 2009, p. 18( دهد میي رو

ی درسـ ي  کتابهـا  وي  ریادگي یـ  طهـا یمحی  طراحـ  در )تعامـل  (ارتباط عنصر ،نیبنابرا
 برقـرار  تعامـل ی  درسـ  کتـاب  بـا  کـه ی  زمان کاربر تعامل اصل طبق. کند می فایای  اساس نقش

 چـه  (عوامـل  ازي  اریبـس  و رنـد دای  متفـاوت  اقـسام  و انواع تعامالت. ردیگ می اد ی بهتر کند می
 کتاب قیطر از کهرا ی تعامل نوع هشت 2نمودار  .هستند لیدخ هاآن در )یانسان ریغ وی انسان
 بـا  ننـده خوا تعامـل  )2 ،سندهیـ نو بـا  خواننده تعامل )1 :دهد  نشان می  است ریپذ امکانی  درس

 خواننـده  تعامل )5 ،کاربر رابط با خواننده تعامل )4 ،خوانندگان با خواننده تعامل )3 ،محتوا
ی اطالعات منابع باخواننده   تعامل )7 ،متخصصان با خواننده تعامل )6 ،بانیپشت گروه و ناشر با
  .2وبي ابزارها با خواننده تعامل ) 8 و

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  از طریق کتاب درسی   برقراري تعامل 2نمودار 
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  یحس چند اصل. 5
 بـه ي  داریشـن  وي  دارید کانال دو هر از که افتد می اتفاق بهتری  زماني  ریادگ ی اصل نیا طبق
 و شنیـ میان بهتـراز ی  شـفاه  انیب و شنیمیان ازیادگیرندگان   ،نیبنابرا. شود استفاده احسن نحو
 کانال دو هر ازی درسي بهاکتا در بهتراست ؛(Mayer, 2009) رندیگ می اد یصفحهي رو متن

  .دشو استفاده مطالب ارائه دري ردایشن وي دارید
  
 يا چندرسانه اصل. 6

 منظـور  بـه  کـه  اسـت  کـرده  فراهم راشرایط   نیای  درسي  کتابهاي  برای  کیالکترون اتامکان
ی ملـ  سـرود  و لمیفـ  ارائـه  ،مثـال  ياربـ  .شوند ارائهي  ا چندرسانه صورت بهي  ریادگ ی شیافزا

 بـاال  اریبـس  رای  اثربخـش  ،اسـت  شده نوشته کشور رکورد آن در کهی  کتاب کنار ژاپن کشور
 اد یـ  صرف ریتصو ا ی کلمه از بهتر ریتصاو و کلمات از رندگانیادگ ی ریما هینظر طبق. برد می
  .(Mayer, 2009) رندیگ می

 وي داریـ دیی بازنما زمان  هم طور به که دهد می اجازه رانیفراگ بهي  ا چندرسانه ارائه
 بتواننـد  رانیـ فراگ نکـه یا شـانس  ،بیـ ترت نیبـد . دهنـد  ربـط  هـم  به فعال حافظه در را  میالک

 ،يا چندرسـانه ي  ریادگ ی هینظر طبق بر. ابدی می شیافزا سازند برقراررا   هاآن نیبی  ذهن ارتباط
 و اسـت ي  معنـو  درك در مهـم  گـام  کی  میکال وي  داریدی  ذهني  هامدل نیب ارتباط جادیا

 را فـرم  ک یـ  لهیوسـ ه  بـ  فقـط  ارائـه  به نسبت قیعم فهم وي  ریادگ ی جادیا دري  شتریب توانایی
 مناسب طور به بتواندی درسي  محتوا و هدف با متناسب است بهتری  درس کتاب طراح .ددار
 با صدا ارائه امکانباید   ،مثال يارب. دکن استفادهی  کیالکتروني  کتابهاي  ا چندرسانه تیقابل از

 وجـود  رهیغ و متن و جدول متن، با عکس متن، با دئویو عکس، اب صدا دئو،یو با صدا متن،
  .باشد داشته

  
  یمکان مجاورت اصل. 7
ی کلمات و ریتصاو شگر،ینما صفحه ا ی صفحه در که رندیگ می اد ی خوبی  زمان رندگانیادگی

 هـم  از دور نکـه یا تا ندیدرآ شینما به هم کنار در ا ی هم به کینزد ،هستند هم به مربوط که
 بـه  کیـ نزد هـم  بـه  مربـوط  ریتـصاو  و کلمـات  کهی وقت .(Mayer, 2009) ندیدرآ شیانم به
 اسـتفاده  خـود  فعـال  حافظه از توانند می بهتر خوانندگان ،رندیگ قرار هم کنار در ا ی گریکدی

 جداگانـه  و مجـزا  صـفحات  در کـه  هـم  به مرتبط کلمات و ریتصاو. رندیبگ اد ی بهتر و دننک
 صـرف  را خـود ی  شـناخت  منـابع  تـا  سـازند  مـی  مجبـور  را نـدگان خوان ،دنشو می داده شینما
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ي کمتـر  فعـال  حافظـه  پـردازش  و کننـد  هـم  به مرتبط ریتصاو و کلماتي  داریدي  جستجو
 که کرد توجه دیبای  کیالکترونی  درسي  کتابهای  طراح در مجاورت اصل طبق. باشند داشته

 بـرعکس  و مربـوط  مـتن  ردرکنـا  جـدول   و نمودار صدا، لم،یف ر،یتصو مثلی  یمحتوا عناصر
  .شد خواهدي ریادگ یيارتقا و فهم و درك شیافزا باعث کار نیا. شود آورده

  
  یزمان مجاورت اصل . 8

 صـورت  بهتـر ي  ریادگ یـ  شـوند  مـی  ارائـه  زمـان   هـم  ،هـم  به مرتبطی  ارتباط عناصر کهی  زمان
 بـه  مربـوط  نـده یگو گفتـار  ای ی شفاه انیب و شنیمیان کهی  زمان مجاورت اصل طبق .ردیگ می
 در را دو هـر ی  ذهني  هاییبازنما توانند می بهتر رندگانیادگ ی شوند، می ارائه زمان ک ی در آن

 کـه  دارد وجـود ي  شتریـ ب احتمـال  نیبنـابرا  ؛کننـد ي  نگهدار زمان ک ی در خود فعال حافظه
 برقـرار   مـی کال وي  داریـ دي  هـا ییبازنما انیمی  ذهني  وندهایپ ا ی ارتباطات باشد قادر خواننده

  .(Mayer, 2009) دکن
 توجه اصل نیا به دیبای  کیالکتروني  ا چندرسانهی  درسي  کتابهای  طراح در ،نیبنابرا

  .شوند ارائه زمان هم صورت به ریتصو و صوت لم،یف و صوت متن، و صوت که کرد
  
  یگنافزو اصل. 9

ي ریگکـار  هبـ . رنـد یگ مـی  ادیـ مطالـب را    )یچـاپ  (مـتن  از بهتری  شفاه انیب و شنیمیان از افراد
ی درسـ ي  کتابهـا  اصل،این   طبقد؛  ده می شیافزا را شناخت زمان  هم طور به مختلف عناصر
ی عنـ  ی یـشتر کنـد،   برا   خواننـده   شناخت نامکا که شوندی  طراحي  ا گونه به دیبای  کیالکترون

  .دنشو ارائه رهیغ و شنیمیان متن، صوت، زمان هم
  

  يساز یشخص اصل. 10
ي هـا  گونـه  تنهـا  نـه . است عالمي ها دهیپد انیم در تنوع وجودی  هست مهمي  هاتیواقع ازی  کی

 گریکــد یبــا زیــن هرگونــهي اعــضا بلکــه دارنــد، فــرق هــم بــا اهــانیگ و جانــداران مختلــف
 ،یذهنـ ي  هـا ییتوانا لحـاظ  از آمـوزان  دانـش . انـد  قاعـده  نیهم مشمول زین انسانها ؛اند متفاوت

 کـسب  بـه  نسبت زشیانگ و عالقه وی  آمادگ ،يریادگ ی سرعت و سبک آموختن،ي  هاروش
 گــرفتن نظــر در ،نیبنــابرا. دارنــد تفــاوت هــم بــای لیتحــصي تهــایفعالدادن  انجــام و دانــش
 آن بـه  دیبا که است میمه اصل کی یدرسي  کتابهای  طراح در خوانندگاني  فردي  تفاوتها

 وي ریادگ یباعثی درس کتابی طراح وي  فردي  تفاوتها به توجه اصل نیا طبق. کرد توجه
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 و سـخت ي  کـار  محتوا دري  فردي  تفاوتها اصل تیرعا. شد خواهد خوانندگان بهتر درك
ی برخـ  تیـ رعای  ولـ  ؛باشـد  داشـته  ازیـ ن چندگانه ارائه و نگارش به دیشا گاه و است دشوار
  .کند کمک امر نیا به تواند می موارد

 تیـ قابل نـه، یزم رییتغ قلم، رنگ رییتغ صفحه، ا ی قلم اندازه رییتغ تیقابل مانندي  موارد
 عناصـر ی  برخـ  کـردن  پنهـان  ا یـ  افـزودن  تها،یالیها رنگ رییتغ امکان صفحه، عناصر نشیچ

 صـورت  بـه  گفتار ارائه نیهمچن و نهیزمي  صدا رییتغ دئوها،یو ریتصاو کنترل امکان صفحه،
 تیـ رعا جهـت  دری عـامل  توانـد  میی درس کتاب طیمحي ساز یشخص ه همراه ب،  يا محاوره
 و شـود  مـی  شـامل  راي ا گسترده مفهومي  فردي  تفاوتها کهیی  آنجا از. باشدي  فردي  تفاوتها

 اصـل  اصـطالح  از نجـا یا در ،است يدشوار اریبس کاری  درسي  کتابها قالب در آنها تیرعا
  .(Coyle, 2006)شود  می استفادهي ساز یشخص

  
  يبند طرح اصل. 11

 رایــز ،داردی کــیالکتروني کتابهــا تیــموفق دری اساســ نقــشي بنــد طــرح ویــی آرا صــفحه
 مـوردش  در بیننـد و سـپس     مـی  را آن ظـاهر  ابتـدا  کتابي  محتوا خواندن از قبل خوانندگان

، (Wilson & et al, 2003) است بارز کیالکترون نشر در وصبخص امر نیا. کنند می قضاوت
ی طراحـ  خـوب  کهیی  زهایچ از شیخو ذات به و است باپسندیز يموجود اساساً انسان رایز

  .برد می لذت باشد شده
 و خوانـدن  دری  راحتـ  خوانـدن، ي  بـرا  شتریـ ب زهیانگ جادیا زینیی  آرا صفحه از هدف

 دیـ با مناسـب  و خـوب یی  آرا صفحه. است معقولي  بصر عناصري  ریکارگ هب بایی  بایز جادیا
. دکنـ  تیـ تقو ا یـ و اصـالح  را ناآني  بصر ذائقه و دده شیافزا را مخاطب و خواننده رغبت

ــاب هــر صــفحات ــبا کت ــه دی ــارچوبي دارا مخاطــب، و موضــوع، قطــع، تناســب ب  و چه
 و شـود  مـی  انجـام ي  بنـد  شـبکه  نیا براساس زین صفحه هر شیآرا .باشد مناسبي  بند یکرس

 مـوزون ی  تناسـب ي  دارا صفحهي  فضا که دارد ضرورت مناسبي  بند شبکه ک ی داشتني  برا
 اریبـس  ا ی ویی  طالي  ها اندازه مطابق عموماً موجودي  کتابها صفحات ابعاد .باشد نواز چشم و

  .است آن به کینزد
  ،خـط  نـوع  مناسـب  انتخاب)1 : عبارت است از   ییآرا صفحه در تیاهم حائز نکات

 تناسـب )4،  کلمـات  نیبی  پروخالي  فضا گرفتن نظر در )3،  سطرها فواصل بودن متناسب )2
 ۀشناس )8 و مناسب نهیزم)7، جلد جذابی  طراح) 6،  صفحه مناسب اندازه) 5،  مرکب رنگ

  .استاندارد
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  يریگ جهینت
ی عنـ  ی ،آمـوزش  ابزار نیتر یاصل ازی  ک ی ،آموزش عرصه به یانهاری  ابیراه وي  فناور ورودبا  

ي کتابهـا  انتـشار  میشـاهد  امـروزه  کـه یی   جـا  تا ،است هگرفت قرار تأثیر تحت ،درسی کتاب
 دهمـ آ ودوجـ  به کیالکترون کتاب نام به اي  پدیده و شده همراهی  تالیجیدي  ابزارها بای  درس

  .است دهورآ وجود به آموزشي براي زیانگ جانیه تیموقع خود امر نیا ؛است
 الزم تیجـذاب ی  کیالکترون کتاب که است مطلب نیا دیؤم حاضر پژوهشي  ها  افتهی

 شـده ی  کـ یالکترون کتاب بودن ایپو باعث کهي  موارد از. است برداشته دري  ریادگي ی برا را
 داشـت  کـه ي  ا العـاده  فـوق ی  طراحـ  بـا  استفاده مورد یکیالکترون کتاب گفت توان می است

 کتـاب . کنـد  حـل  رای کـ یالکتروني  کتابهـا  از اسـتفاده  مـشکالت  ازی  عیوسـ  بخش توانست
ي کتابهــا ازاتیــامت و محاســن شتریــب بــودن دارا بــا پــژوهش در اســتفاده مــوردی کــیالکترون
 ،يا رسـانه  چنـد  هارائـ  تیـ قابل آسـان،  نقـل  و حمـل  کم، وزن و حجم جمله از ،یکیالکترون
 کتاب، دري گذار نشانه ،يبردار ادداشت ی ،یسینو هیحاش مهم، نکات ریز دنیکش خط امکان

 بـدون  شـدن  طومـار ي  جـا  بـه  زدن ورق تیـ قابل ،یینما بزرگ تیقابل محتوا، نمودن برجسته
 وی  آموزشـ  لمیفـ  و ریتـصو  و صـدا  پخـش ( يا رسـانه  چنـد  تیـ قابل مناسـب،  ظـاهر  صفحه،

 ازی  ابیارزش و بودنی  تعامل ،)نترنتیا قیطر از استاد با ارتباط( يا رسانه دو تیقابل ،)شنیمیان
ی سوی از. برطرف کند رای درس کتب جیرا مشکالت ازی  عیوس بخش است توانسته ر،یفراگ

  .است شده هیتهی کیالکتروني کتابهای طراح اصول و دیتولي رهامعیا طبق حاضر، کتاب
 مطـرح  مقالـه  ایـن  در کـه  ،صـحیح  اصـول  اساس بر راگ الکترونیکی کتاب ،بنابراین

 کیفیـت  بهبـود  و دانشجویان یادگیري میزان در  بسیاريتأثیر تواند می گردد تهیهاست،   شده
  .باشد داشته آموزشی

  
  منابع
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