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 ملخص:

المتاح معن  ei-compendexيحاول البحت قياس مدى إفادن الباحثين بكلية الهندسة من محرك البحت 
 و آليعة عمعل محعرك   من حيت قواععد البيانعات المتاحعة معن خاللعهEKBخالل بوابة بنك المعرفة المصري 

أن طعالب قسعم البحت وطريقة البحت به والتغطية الموضوعية والهد  من إنشعاؤه .كما أوضعحت الدراسعة 
 Ei-compendexالهندسععة الكيمائيععة والهندسععة اإلنشععائية هععم األكثععر إقبععاالً علععى اسععتخدام محععرك البحععت 

  بينمععا أقععل األقسعام اسععتخداماً قسععم  %13.3%  يلععيهم طععالب قسعم الهندسععة الميكانيكيععة بنسعبة 18.3بنسعبة 
كمعا أشعارت الدراسعة أن البعاحثين تعرفعوا %، .1.6بنسيبة  الرضيات والفيزياء، و قسم الهندسة الصيحية 

  ععن طريععق البحععت وتصععفح االنترنعت حيععت جععاءت فعع  المرتبععة  IE compendexعلعى محععرك البحععت 
%  وهععذا يععدل علععى أن االنترنععت 1.6نسععبة % أمععا اإلعالنععات والمنشععورات تسععاوت ب66.6األولععى بنسععبة 

لعبت دوراً كبيراً ف  تعري  الباحثين بمحعرك البحعت الهندسع   كمعا كانعت نسعبة اإلسعتخدام معن المنعزل فعى 
 %  أما معامل الحاسب اآللى داخل الكلية فلم تحظى بأى إستجابات.93.3المركز األولى بنسبة 

قد ساهم فى رفا كفاءن األبحات العلمية التى قعام بهعا ولقد أوضحت الدراسة أن محرك البحت الهندس  
جامعة اإلسكندرية   حيت جعاءت إجابعاتهم علعى اإلسعتبانة لتؤكعد علعى ذلعك  بعدليل  -الباحثون بكلية الهندسة 

مععائتين  230% وبعععدد تكععرارات 76.6حصععول عنصععر سععاهمت بشععكل كبيععر علععى المركععز األول بنسععبة 
 وثالثون إستجابة .

لدراسعة أن إتاحعة قواععد المعلومعات معن محعرك البحعت الهندسع  قعد سعاعد علعى تعوفير كما أوضعحت ا
جامععة اإلسعكندرية كعى يتمكنعوا معن إتمعام بحعوثهم  حيعت جعاءت  -الوقت المطلوب للبعاحثين بكليعة الهندسعة 

% وبعععدد 75% مععن الوقعت للبععاحثين بنسعبة 50إجابعات البعاحثين بععأن محعرك البحععت قعد وفععر أكثعر مععن معن 
إستجابة  وجاءت فى المركز األول. كما أوضحت الدراسة بيعان معدى رضعا البعاحثين بشعكل  225رات تكرا

جامععة اإلسعكندرية  -عام عن محرك البحت الهندس  وخدماتعه   حيعت أجعاب معظعم البعاحثين بكليعة الهندسعة
 %.58.3أنهم راضين بدرجة كبيرن عن تلك الخدمات وبلغت نسبتهم 

 مقدمة :

معن أكبعر قواععد البيانعات الخاصعة بعالعلوم الهندسعية فع  الععالم EI Compendex  اتقاععدن بيانعتععد 
آال  دوريعة  2500ماليعين مسعتخلص للمقعاالت العلميعة المنشعورن فع  أكثعر معن  6حيت تضم ما يزيد ععن 

اععدن علمية باإلضافة إلى التقارير الفنية ووقائا المعؤتمرات منعذ السعبعينيات حتعى اآلن. ويعتم تحعديت هعذه الق
 .تسععععععجيلة 000 220شععععععهرياً بحيععععععت يصععععععل عععععععدد التسععععععجيالت التعععععع  تضععععععا  سععععععنوياً أكثععععععر مععععععن 

(http://www.kenanaonline.net/page/4121) 

هععى ادوات شععائعة االسععتخدام للوصععول لصععفحات النسععيج  search engine ان محركععات البحععت
  الغالب غير ذات صلة بموضعوع لكنها تعود بمئات النتائج والوصالت التى تكون ف www الشبكى العالمى

البحت الرئيس  ممعا يجععل الباحعت فع  حيعرن ويعأس معن وجعود معا يبحعت عنعه  فعإن اسعتخدام ادوات البحعت 
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متوافرن على االنترنت بدون استراتيجية بحت محددن تشبه الى حد كبير معن يسعير فع  مكتبعة ضعخمة بشعكل 
  (2014فاطمة:عشوائ  يحاول العثور على كتاب معين.)

ند الحديت ععن محركعات البحعت فغالبعا معا يقصعد محركعات البحعت علعى شعبكة اإلنترنعت ومحركعات ع
الويععب بالخصععوص. محركععات البحععت فعع  الويععب تبحععت عععن المعلومععات علععى الشععبكة العنكبوتيععة العالميععة  

 . ومنها يستعمل على نطاا ضيق يشمل البحت داخل الشبكات المحلية للمؤسسات

ف  تغطيتها  اما على مجعال  specialized search engines لمتخصصةوتركز محركات البحت ا
موضععوعى معععين  او نظععاا جغرافعع  محععدد  او شععكل مععععين مععن ملفععات الحاسععب. اى هععى نظععام يسعععمح 

 :بالوصول للمعلومات المتاحة على الويب ف  مجال محدد وتصن  الى فئتين هم

  محركات تركز على نوع معين من الوثائقSpecific domain type 
  محركات تركز على موضوع محددSpecific Topic 

وتعتبر محركات البحت المتخصصعة ذو اهميعة كبيعرن خاصعة علعى صععيد االعمعال واالبحعات  فهنعاك 
العديد ممن يجرون ابحاثا خاصة او يبحثون ف  مسألة معينة ف  محركات البحعت العامعة وغالبعا معا يتكلفعون 

ون اليه. غير ان االمر أصبح اسهل بكثير مما كان عليه سعابقا بوجعود مثعل عناء البحت للوصول الى ما يرم
 (2109هذه المحركات المتخصصة .)نغم:

 أهمية محركات البحث المتخصصة:

 .حصر نتائج البحت فى الوثائق والنصوص ذات العالقة بموضوع البحت .1

 .القدرن على اعداد مراجعات وملخصات للوثائق .2

 .ن الباحثين للوصول إلى المعلومة بسرعة وسهولةتضيق عملية البحت لمساعد .3

 .نتائج البحت اكثر تحديدا ووضوحا .4

ومما الشك فيه أن قواععد المعلومعات كانعت نتعاج التطعورات التكنولوجيعة  وكانعت أيضعاً نتعاج العولمعة 
فعة وأدوات الثقافية والتكتالت اإلقتصادية كما تعد قواعد المعلومات أيضعاً عالمعة فارقعة بعين معن يملعك المعر

إستغاللها وبين من اليملكها وتعوزن أدواتها  وبعيداً عن هذا وذاك فلقد أدركت القيادن السياسية أهميعة قواععد 
المعلومات مما لها من القيمة لدى الباحثين ما يفوا أية قيمة؛ ألنها تضعا أمعام الباحعت أحعدت معا وصعل إليعه 

ن مشععروع بنععك المعرفععه المصععرى ليكععون بوابععة األمععل العلععم فععى الوقععت والمكععان المناسععب لععذا قامععت بتدشععي
 للمستقبل وعين الباحت على أحدت ما وصل إليه العلم فى كافه المجاالت.

 أوالً: مشكله البحث :

تعد قواعد البيانات المتخصصة من أهم المشكالت التى تواجهه الباحثين  حيعت يععد التخصعص العدقيق 
ت المتخصعص حيت تضعععة أمعام نقععاط البحعت مباشععرن دون تشععتيت معن المحععاور الرئيسعيه التععى تسعاند الباحعع

للفكر أو تضييا للوقت والجهد  ومن هنا وجدت الباحثة ضعرورن ألقعاء الضعوء علعى تلعك البعؤرن الهامعة معن 
 التخصص والتى  وبالتالى فإن الدراسة ركزت على نقطتين وهما :

والمتعاح معن خعالل  Elsevierبعل الناشعر استعراض قواعد المعلومات التى وقا عليهعا اإلختيعار معن ق 
بنك المعرفه المصرى  ولكن األمر األكثر أهمية هو محاولة تحديد المعردود الفعلعى لمحعرك البحعت الخعاص 

 بتلك القواعد ومدى إفادن الباحثين منه.
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 ثانياً: أهداف البحث :

 هدفت الدراسة إلى :
 ائه.والهد  من إنش  Ei-compendexالتعر  على محرك البحت  .1

 .          Ei-compendexاستعراض لقواعد المعلومات التى يتيحها محرك البحت  .2

 قياس مدى إفادن الباحثين من قواعد المعلومات المتاحة من خالل محرك البحت .3
 Ei-compendex. 

 البحث : ثالثاً: تساؤالت

 حاولت الدراسة اإلجابة على مجموعة التساؤالت التالية :

 ؟ Ei-compendexعت إلى التفكير فى إنشاء محرك البحت ما األسباب التى د .1

 ؟ Ei-compendexما المجاالت الموضوعية التى يغطيها محرك البحت  .2

 ؟Ei-compendexما مدى إفادن الباحثين من قواعد المعلومات المتاحة من خالل محرك البحت  .3

 رابعاً: عينة البحث:

جامععة اإلسعكندرية نظعراً لتنعوع أقسععام  -الهندسعة ركعزت الدراسعة علعى طعالب الدراسعات العليعا بكليعة 
طالعب دراسعات عليعا  ولعذا تعم أخعذ  1000الكلية  وكذلك نظراً لكثرن أععداد الطعالب والبعال  ععددهم حعوالى 

 طالب من األقسام المختلفه  وهم من تم توزيا اإلستبيان عليهم. 100%ـ بواقا 10عينه عشوائيه مقدارها 

 واته :خامساً: منهج البحث وأد

إعتمدت الدراسة على أسلوب الوص  التحليلعى  والمعنهج المسعحى الميعدانى حيعت يركعز علعى دراسعة 
عدد كبير من المفردات من أجل الخروج بمؤشرات تفسر سبب حدوت الظاهرن أو موضوع الدراسعة  وهعو 

هععا محععرك معايتالئم مععا موضععوع البحععت؛ حيععت تطلبععت طبيعععة الدراسععة حصععر قواعععد المعلومععات التععى يتيح
وذلك لتقييمها والوقو  على مدى إفادن الباحثين منها  هذا وقد اعتمعدت الدراسعة  Ei-compendexالبحت 

 .APAعلى صياغة المراجا بأسلوب 

 * أدوات جمع البيانات :

 االستبيان. .1

 المالحظة المباشرن. .2

البععاحثين بكليععة  اعتمععدت الباحثععه فعع  هععذه الدراسععة علععى تصععميم اسععتبيان لقيععاس مععدى اسععتخدام وإفععادن
 Ei-compendexبجامعععة اإلسععكندرية معن قواعععد المعلومععات المتاحععة معن خععالل محععرك البحععت -الهندسعة 

سععؤاالً مقسععمه علععى عشععرن فقععرات  كمععا قامععت الباحثععة بالمالحظععة المباشععرن لمحععرك  47وضععمت اإلسععتبانه 
 البحت وطريقة عمله والوقو  على أمكانياتة وومميزاتة وعيوبة.
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 ً  : الدراسات السابقة:سادسا

 :الدراسات العربية

أدلة البحث المتاحة على شبكة االنترنت في مجال المكتبات والمعلومات: دراسة تقييمية النشاء دليل . 1
جامعة  -اشراف سهير احمد محفوظ، منى فاروق على.;بحث عربي/ احمد صالح عبد المنعم ابراهيم 

 .سم25ص، 257. ص2012حلوان:

لوضا معايير لتقييم ادله البحت تتمثل فع  اععداد قائمعة مراجععة تتضعمن مععايير التقيعيم  هدفت الدراسة
وتقييم ادلة البحت االجنبية والعربيعة المتخصصعة فع  مجعال المكتبعات والمعلومعات. وتوصعلت الدراسعة العى 

  :النتائج التالية

لعرب  العذى حصعره الباحعت ظهور مصطلح ادلة البحت او ما يدل عليه ف  عناوين االنتاج الفكرى ا *
معععرن فععع  عنعععاوين االنتعععاج الفكعععرى باللغعععة  15معععرات بينمعععا ظهعععر  9والمتصعععل بموضعععوع البحعععت حعععوالى 

 .االنجليزية المتصل بوضا ادلة البحت والذى حصره البحت

اثبتت الدراسة ان اكثر المصطلحات العربية داللة على مفهوم ادلة البحعت هعو مصعطلح ادلعة البحعت  *
  .search directories ر المصطلحات االنجليزية داللة على نفس المفهوم هو مصطلحبينما اكث

جوده المعلومات على شبكة االنترنت: دراسة تحليلية تقييمية للمعلومات المتاحة في مجال الصحه  -2
مع التخطيط لبناء بوابة عربية للمعلومات الصحية/ لطفية محمود رفعت شينشن؛ اشراف شعبان عبد 

 ص. 180 -.2012القاهرة:  -زيز خليفة، ثناء ابراهيم موسي فرحات، سحر احمد دويدار البسيونى.الع

تتمثل مشكلة الدراسعة فع  التعراكم والزيعادن المضعطردن للمعلومعات بصعفة عامعة والمعلومعات الصعحية 
  أو بصععفة خاصععة المتععوافرن علععى شععبكة اإلنترنععت يومععا بعععد آخععر بصععر  النظععر عععن جودتهععا أو أهميتهععا 

الجمهور المستهد    باإلضافة إلى عدم توافر ما يدل على مصداقيتها مثعل تعوافر اسعم المحعرر أو المراجعا 
أو اسم جهة أكاديمية أو بحثية عارضة لتلك المعلومات . أض  لذلك عدم توافر البيانعات الببليوجرافيعة التع  

عنصر الثقة فيها   وتتفاقم المشعكلة بالنسعبة  يمكن من خاللها االستدالل على حداثة المعلومات   والتحقق من
للمعلومات الصعحية المتاحعة علعى شعبكة اإلنترنعت لمعا يمكعن أن تسعببه معن خطعورن نتيجعة لوجعود معلومعات 

 خاطئة

اعتمدت الدراسة على المنهج الميدانى  حيت حصر المواقا الصحية العربيعة المتاحعة بشعبكة اإلنترنعت 
معلومعات التعى تشعتمل عليهعا مععايير الجعودن   باإلضعافة إلعى تحليعل إجابعات   والتعر  على مدى مطابقعة ال

  عينة من الجمهور العربى العام على اإلستبيان الموجه اليهم

  هدفت الدراسة إلى :

  إعداد قائمة بمعايير جودن المعلومات اإللكترونية الت  يمكن تطبيقها لتقيعيم المعلومعات الصعحية علعى
  دا على المعايير الدولية .شبكة اإلنترنت اعتما

  اسععتخدام القائمععة المقترحععة لتقيععيم نمععاذج مععن المعلومععات الصععحية المتاحععة علععى عينععة مععن المواقععا
 الصحية العربية للوقو  على مدى االلتزام بالمعايير الواردن بتلك القائمة.

 مععات الصععحية اسععتطالع أراء مسععتخدم  اإلنترنععت مععن الجمهععور العربععى العععام البععاحثين عععن المعلو
  نوعية هذا البحت والمشكالت الت  تواجههم نتيجة المعلومات الخاطئة الت  قد يتعرضون لهعا  حول

* التعر  على الدور الذي يمكعن أن تلعبعه المكتبعات ومراكعز المعلومعات واخصعائى المعلومعات فع  
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                    تقيعععععععيم جعععععععودن المعلومعععععععات وتعععععععدريب المسعععععععتفيدين علعععععععى عمليعععععععة التقيعععععععيم .
  التخطيط لبناء بوابة عربية للمعلومات الصحية مضمونة الجودن *

محركات البحث المتخصصة لألطفال: دراسة مسحية الستنباط معايير إلعداد محرك بحث عربي/ يارا  -3
 سم.25ص؛230 -.2012القاهرة:  -احمد ابو المجد؛ اشراف اسامة السيد محمود.

المتخصصععة لفطفععال وتهععد  للتععر  عليهععا وتحديععد المفععاهيم  تناولعت هععذه الدراسععة محركععات البحعت
الخاصععة بهععا وتوضععيح أنواعهععا المختلفععة ومععا تتيحععه مععن نتععائج ثععم القيععام بدراسععة تقييميععة وتحليليععة محركععات 
البحععت المتخصصععة لفطفععال : التعععر  علععى قععدرن الطفععل العربعع  علععى اسععتخدام هععذه المحركععات كععل هععذا 

كعن االعتمعاد عليهعا عنعد اععداد محعرك بحعت عربع  متخصعص لفطفعال: واعتمعد يعرض استنباط مععايير يم
الباحثة على المنهج المسحى كمنهج رئيس  باالضافة الى استخدام المنهج المقارن السعتخدامه فع  المقارنعات 

 الموجودن ف  الدراسة ما االستعانة بالمنهج التجريب  باالختبار وتجريب المعايير التى تم استنباطها

ضياء الدين عبد الواحد . محركات البحث المتخصصة على شبكة اإلنترنت: دراسة في بنيتها و     -4  
 -أطروحة دكتوراه ؛ إشراف ثناء إبراهيم موسي فرحات ،زين الدين عبد الهادي . -مدى فاعليتها .

  .2008قسم المكتبات و المعلومات،  –كلية اآلداب  –القاهرة : جامعة عين شمس 

ت الدراسععة محركععات البحععت المتخصصععة مععن حيععت بنيتهععا والمشععكالت التعع  تواجههععا وإمكانيععة تناولعع
معدى فاعليتهعا وإمكانيعة   البحت ومدى فعاليتها ثم المقارنة بين محركات البحت المتخصصة والعامة لمعرفعة

محركعات  االعتماد عليها والتعر  على معدالت التداخل بين محركات البحعت المتخصصعة والعامعة  وقعدرن
البحت المتخصصة ف  التعامل ما النصوص العربية .فضالً عن اقتراح نموذج تجريبع  لبنعاء محعرك بحعت 

 1997متخصععص. وقععد شععملت الدراسععة محركععات البحععت المتخصصععة منععذ ظهععور أول محععرك بحععت مععن 
 . اعتمععدت الدراسععة علععى المععنهج المسععح  للتعععر  علععى المحركععات الموضععوعية   والمععنهج2006وحتععى 

المقارن الختبار معدى فاعليعة البحعت فع  تلعك المحركعات مقارنعة بجوجعل المحعرك الععام. وخرجعت الدراسعة 
 بمجموعة من النتائج   منها :

بدء االهتمام بمحركات البحت المتخصصة ف  مطلا األلفية الثالثة ؛ فمعظم المحركات ظهرت ف   -
 . 2006حتى  2001الفترن من 

حت المتخصصة فيما بينها   من حيت درجة صعوبتها وارتفاع تتفاوت طرا بناء محركات الب -
 تكلفتها ومدى فعاليتها.

 تتيح المحركات المتخصصة عدًدا من محددات البحت غير متوافرن ف  المحركات العامة -

قدرن المحركات المتخصصة على الوصول لنتائج يصعب الوصول إليها من قبل المحركات  -
  لتغطية ف  تلك المحركات.العامة   مما يعد مؤشرا لعمق ا

بشكل عام   يالحظ تفوا المحركات المتخصصة على العامة فيما يتعلق بدقة النتائج المسترجعة.  -
انخفاض نسبة التداخل بين المحركات العامة والمتخصصة   مما يعد مؤشرا لوجوب استخدام 

 النوعين معاً   وأن كاًل منهما يكمل اآلخر وليس بديال عنه.

 االجنبية: الدراسات

1. wolfgang thelimann, kurt rothermel.maintaining specialized search en-
gines through mobile filter agents.- lecture notes in computer science, 
vol.1652, 1999.-pp 208-219 



 منى عبد العزيز عبد الغفار إسماعيلد. /   Ei-compendex  Engineering Villageمدى إفادن الباحثين بكلية الهندسة من محرك البحت 

  

 -147 -                                                                      ( 2020 ديسمبر   –أكتوبر   ) 4  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

ة شععاقة اسععترجاع المعلومععات علععى شععبكة االنترنععت باسععتخدام محركععات البحععت العامععة مازالععت مهمعع
وتستغرا الكثير من الوقت. مما ادى العى تحعول ادوات البحعت المتخصصعة العى كونهعا اكثعر فاعليعة ومفيعدن 
لعبعض المجععاالت ومععا ذلععك  غالبعا مععا تقلععص االقكععار العى مجععال واحععد بحيععت ال يمكعن تطبيقهععا علععى إعععداد 

 .لة هائلة على الشبكةسلسلة من االدوات المتخصصة. باالضافة الى ذلك فإنها تميل للحت على حمو

وهععذه الدراسععة بمثابععه تقريععر للمسععهمة فعع  تصععميم محركععات البحععت المتخصصععة  مععا يسععمى خبععراء 
المجال. هؤالء الخبراء مهمتهم جمعا الوثعائق ذات الصعله بالمجعال معن خعالل عمعالء الموبايعل. فهعذه المقالعه 

   .علميةتقدم مجموعه لجهود خبراء المجال ما دراسة حالة ف  المقاالت ال

2. Silvia saster-suarez, Elena pastor-ramon. Evaluation of free metasearch 

engines specialized in health sciences.- EPI, vol.20(6), nov-dec2011. 

هذه الدراسه تقوم بتقييم الجودن لمحركات البحت المتخصصه ف  علوم الصحه وتحدد اى محعرك يقعدم 
 .مستخدمينافضل النتائج لل

3. k.Renganathan, B.Amutha .AccSearch: A specialized search engine for 
traffic analysis.- international journal of computer science and infor-
mation security, vol.8, issue 2(2010).- p.p.264-271 

يقعععدم معلومععات عععن حعععوادت المتخصععص الععذى  ACCsearch تتنععاول هععذه المقالععه محعععرك البحععت
بالهند لمساعده السلطات   الشرطة والمنظمات الغير حكوميعة والمحعاميين  Chennai  دخل مدينه  الطريق

والطالب ومكاتعب االحصعاء لمعرفعه حركعة المرور.وهعذه المقالعه تتنعاول الخوارزميعات التعى يعمعل بهعا هعذا 
 .المحرك مما يجعله يقدم معلومات جيده

 و3ُة بيانات الهندسة تاريخ قاعد * 

بواسعطة العدكتور جعون بتلعر جونسعون  أسعتاذ الهندسعة  1884تأسست قاعدن بيانعات الهندسعة فع  ععام 
الواليععات المتحععدن األمريكيععة  وقععد ذكععر دكتععور  –المدنيععة بجامعععة واشععنطن  سععانت لععويس واليععة ميسععوري 

بعاألدب الهندسعع . وهكعذا  بععدأ فعع  جونسعون فعع  مذكراتعه أن أكبععر تحعد لععه كأسعتاذ هندسععة هععو ععدم معرفتععه 
فهرسة وكتابعة ملخصعات بعنعوان  مقعاالت ذات قيمعة دائمعة . وانتشعرت مقعاالت العدكتور جونسعون بسعرعة 
وشعععبية بععين أقرانععه وطالبععه  وسععرعان مععا أصععبح لععه عمععود شععهري ينشععر فيععه مقاالتععه فعع  مجلععة جمعيععة 

 المجتمعات الهندسية.

نات الهندسة من قبل الجمعيعة األمريكيعة للمهندسعين الميكعانيكيين    تم اعتماد قاعدن بيا1918وف  عام 
وف  العام نفسه  وبرعايعة أنعدرو كعارنيج   انتقلعت قاععدن بيانعات الهندسعة إلعى المركعز الهندسع  المتحعد فع  
مدينة نيويورك  مما يدل على مكانة قاعدن بيانات الهندسة بالنسعبة العى مجتمععات المكتبعة الهندسعية  وكانعت 

 ذه بداية عالقة تعاون بين قاعدن بيانات الهندسة والمكتبات التقنية الت  ال زالت قائمة حتى يومنا هذا.ه

  تعم نشعر أول نشعرن إلكترونيعة 1967كانت قاعدن بيانات الهندسعة البدايعة المبكعرن للحوسعبة  ففع  ععام 
ملخععص كهربععائ  و  1000ى لقاعععدن بيانععات الهندسععة فعع  شععكل قابععل للقععراءن الكترونيععا. )سععيت( يحتععوي علعع

  تطععورت  سععيت  إلععى 1969مشععترك شععهريا   وفعع  ينععاير  500ملخععص بالسععتيك  تععم إرسععالها إلععى  500
 5000برنامج قابل للقراءن آليا يسمى كومبندكس )قاعدن البيانات الهندسية المميكنعة(  وتعم إرسعال أكثعر معن 

أللكترونعععععععععع    أطلععععععععععق الموقععععععععععا ا1995سععععععععععجل رقمعععععععععع  للمشععععععععععتركين شععععععععععهريا  وفعععععععععع  عععععععععععام 
 EngineeringVillage.com قاعدن بيانات  واليوم   12  الذي يمثل حاليا قاعدن البحت على االنترنت ل

ال يععزال كومبنععدكس يقععدم خدمععة قاعععدن البيانععات الببليوجرافيععة الثانويععة األولععى فعع  العععالم  و يحتععوي موقععا 
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EngineeringVillage.com الختعععراع   وكتعععب إلكترونيعععة علعععى معلومعععات تتعععراوح معععا بعععين بعععراءات ا
 ومؤتمرات.

أي بععد  1954وبمرور السنين  واصلت قاعدن بيانات الهندسعة مواكبعة الثعورن المعلوماتيعة  وفع  ععام 
عاما من نشر د. جونسون لمقالته األولعى  نشعرت قاععدن بيانعات الهندسعة الملخعص رقعم مليعون  أي بععد  70
مليعون  20ن المعلومات  واليوم فإن كومبندكس لديها أكثعر معن عاما فقط  مما يعكس الكمية المتزايدن م 21

 سجل يضا  سنويا. 800000سجل  وأكثر من 

  اشععترى الناشععر السععيفير قاعععدن بيانععات الهندسععة  والتعع  اسععتمرت فعع  نشععر ملخصععات 1998فعع  عععام 
لنمعو   واآلن فإنهعا كومبندكس وقاعدن بيانات الهندسة  ومنذ ذلك الحين  استمرت قاعدن بيانات الهندسة فع  ا

قاععدن بيانعات تحتععوي علعى ملخصعات وبععراءات االختعراع وكتعب إلكترونيععة  إن  12تحتعوي علعى أكثعر مععن 
 القرية الهندسية ه  المعيار الذهب  للباحثين ف  مجال الهندسة.

وعلى مر السنين  تم استحدات تطويرات كبيرن لتزويعد البعاحثين بعأدوات بحعت أفضعل  بعالرغم معن أن 
حوت والمعلومات والمحتويات التكنولوجية  الموجودن ف  قاعدن بيانات الهندسة قد تغيعرت بشعكل ملحعوظ الب

 فعإن هنعاك شع ء واحعد ال يعزال كمعا هعو  أال وهعو االعتقعاد والرؤيعة التع  تعتبعر واحعدن معن 1884منذ عام 
 موارد المعلومات المنشورن والت  يمكنها أن تجعل وظيفة المهندس أسهل.

 و4ُلذي يستخدم قرية الهندسة * من ا

قرية الهندسة  قاعدن البيانات الهندسية الشاملة  والت  تحتوي على مجالت  مؤتمرات  رسائل علميعة  
مجالت تجارية وكذلك تقارير فنية  ومعلومات هندسية والت  تعتبر مثالية لعدعم مبعادرات البحعوت الهندسعية 

ة والشركات والوكعاالت الحكوميعة كعل يعوم  تبعادل المعلومعات المختلفة الت  تصدر عن المؤسسات األكاديمي
 بين قواعد البيانات.

سو  يجد المشتركون اثن  عشر قاعدن بيانات هندسية قيمة تتضعمن أحعدت المعلومعات الهندسعية التع  
لة يحتاجونها لتحسين وتطوير أبحاثهم والبقعاء علعى اطعالع تعام بكافعة االختراععات العلميعة والتقنيعة ذات الصع

 األكثر أهمية بأبحاثهم.

إن توفير الوقت ما زيادن الجهود باستخدام قاعدن بيانات هندسية شاملة يتحقعق باسعتخدام قاععدن بيانعات 
 هندسية تشمل فهرسة صحيحة لتضييق مدخالت البحت للحصول على نتائج دقيقة.

 * المؤسسات األكاديمية

 ن بيانععات البحععوت الهندسععية الشععاملة التعع  تععوفر للطععالب والبععاحثين وأعضععاء هيئععة التععدريس قاعععد
تحتوي على البحوت الهندسية األكثر اكتماال  وتحديثها بصفة دورية وفهرستها ما المفردات التع  

 تحتويها.

  تقععوم بتعريعع  الطععالب علععى أقععرانهم واألشععخاص المحتملععين إلجععراء بحععوت مشععتركة  وتوضععيح
بقعاء الطعالب علعى اتصعال معا أقعرانهم فع  مجاالت جديدن  ودععم البحعوت متععددن التخصصعات وإ

 األوساط األكاديمية والصناعية.

 .تقوم بتحديد الجامعات والمشروعات الحكومية المشاركة ف  البحوت الهندسية 
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 * البحث والتنمية

  البحت عن معلومات دقيقة وموثوا بها من شأنها أن تساعد ف  تقديم المشروعات  واالسراع من
 م االبتكار لتحسين عملية اتخاذ القرار ف  مؤسستك.بحوت االنتاج  ودع

 .البحت السريا وتوثيق محتوى البحوت الهندسية لتحسين استثمارات الشركات 

  البقاء على اطالع مستمر بما يفعله المنافسين والباحثين ف  جميا أنحاء العالم لتجنب االزدواجية
 ف  الجهود.

  على شركاء الربط و/ أو التعاون ما الزمالء للعثورR&D  محتملين واكتشا  قيادات الفكر
 الصناع  الناشئة.

 و5ُ* المحتوى

القريععة الهندسععية  وقاعععدن بيانععات البحععوت الهندسععية األساسععية  يععوفران قاعععدن البيانععات األكثععر شععموال 
للبحعت فع  األدب الهندسع   والمعلومععات  وبعراءات االختعراع المتاحعة  صععممت لخدمعة المجتمعا الهندسعع   

هععذه القاعععدن الشععاملة تمععنح لجميععا المؤسسععات األكاديميععة والشععركات والوكععاالت الحكوميععة  حععق الوصععول و
كععل ذلعك فعع  قاععدن بيانععات  -واسعتعراض بيانععات مفهرسعة  ودقيقععة باالضعافة الععى بحعوت هندسععية المحتعوى 

 واحدن  وسهلة االستخدام.

 * قواعد البيانات الهندسية االثنا عشر:

قاععدن بيانعات تشعمل األدب الهندسع   وبعراءات االختعراع التع   12ندسية الوصول إلى توفر القرية اله
تحتععوي مجموعععة واسعععة مععن المصععادر الهندسععية الموثقععة  وقععد تععم تنظععيم قواعععد البيانععات بعنايععة واختيارهععا 

 لتوفير كل من شمول وعمق المحتوى. 

 و6ُ* البحث واالسترجاع 

 بر قواعد بيانات متعددن ف  وقت واحد )ما إلغاء البيانات البحت ف  قاعدن بيانات واحدن أو ع
 المكررن(

  اختر خيارات البحت السريا أو المتخصص  وكالهما يسمح لك بحفظ عمليات البحت والجما
 بينها.

  تنقيح النتائج حسب رموز البحت  نوع الوثيقة  السنة  المؤل  / المخترع  والرقابة  واللغة ونوع
 .المعالجة  رمز إيبك

  تجميا النتائج وفقا لجوانب البيانات لتحديد األولويات والقضاء على الحاجة إلى تصفية من خالل
 قوائم طويلة من النتائج

 . ربط النصوص بالنص الكامل األصل  ومصادر المكتبات األخرى باستخدام 

 الموسوعات

لمقاالت ف  قواعد البيانعات تتكون الموسوعات ف  القرية الهندسية من المفردات الت  تستخدم لفهرسة ا
كومبنععدكس  إنزبيععك  جيععور   جيوبععاس و إنكومبععاس. وتسععتخدم المفععردات والمصععطلحات لتوحيععد طريقععة 

 الفهرسة ف  المقاالت  مما يتيح بحت متناسق ودقيق ما امكانية استرجاع البحت.
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 * وضع العالمات والمجموعات

سعتخدم بحيعت يسعهل العثعور عليهعا معرن أخعرى. أو ربط الكلمعات بالسعجالت الرئيسعية التع  يحعددها الم
البحت عن روابط المستخدمين اآلخرين للحصول على وجهات نظر جديدن  القرية الهندسية يتيح لعك اختيعار 
مععاذا ومتععى وكيفيععة التعععاون  يمكنععك إنشععاء مجموعععات ومشععاركة السععجالت الموسععومة داخععل الشععركات أو 

 سية بأكمله.المؤسسات  أو ما مجتما القرية الهند

 * أداة رسم الخرائط

تسععتخدم أدان رسععم الخععرائط فعع  القريععة الهندسععية تقنيععة خععرائط جوجععل لتخطععيط المواقععا الجغرافيععة مععن 
نتائج بحت جيور  و جيوباس على الخريطة الرقمية  مما يتيح مزيدا من االستبصار فع  السعياا الجغرافع  

 للنتائج.

 * تنبيهات / التخصيص

ل ف  القرية الهندسية حتى تعتمكن معن االسعتفادن معن المميعزات الشخصعية التع  يمكعن قم بتسجيل الدخو
 أن تعزز البحوت الخاصة بك وتساعدك على البقاء على إطالع دائم بأحدت المعلومات.

   تنبيهات البريد اإللكترون  الشخصية وتغذيةrss 

 .القدرن على حفظ عمليات البحت وإنشاء مجلدات شخصية 

 اريخ البحت وتحديت عمليات البحت السابقة.االحتفاظ بت 

 .اتاحة االستعانة بخبراء 

 * االستعانة بخبراء

يمكنك الحصول على إجابات ألسئلتك من خالل طلب خدمة االستعانة بالخبراء  والتع  تعم تخصيصعها 
سعتجد لمؤسستك  والت  تمكنك الوصول بسعهولة إلعى المهندسعين  أمعين المكتبعة أو أحعد المتخصصعين لعدينا  

 هذا الرابط المفيد ف  شريط التنقل أعلى صفحة كل قرية هندسية.

 * القرية الهندسية المتوافقة مع سكوبوس

إذا كنععت تسععتخدم كععل مععن القريععة الهندسععية و سععكوبوس  سععو  تكتشعع  أنععه يمكنععك الععربط تلقائيععا بععين 
نعدكس أو إنزبعك يمكنعك السجل ف  القرية الهندسية و السعجالت ذات الصعلة فع  سعكوبوس. معن داخعل كومبي

العثور على سكوبوس المستخدم من قبعل وكعذلك السعجالت المقتبسعة باالضعافة العى روابعط الملع  الشخصع  
 للمؤل   على العكس من ذلك  يمكنك ربط سكوبوس بالقرية الهندسية.

ن وتلتععزم القريععة الهندسععية بتععوفير موقععا علععى شععبكة اإلنترنععت والتعع  يمكععن لعععدد كبيععر مععن المسععتخدمي
 الوصول إليها  هذا باإلضافة الى التكنولوجيا والقدرن.
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 تفريغ اإلستبيان :

 و يوضح تقسيم اإلستجابات وفقاً للنوع 1جدول رقم ُ 

  الجامعة
 الكلية

 ج.اإلسكندرية
 انثى ذكر

 225 75 هندسة
 25% 75% 

 300 المجموع

حثات عن البعاحثين بثالثعة أضععا  وبواقعا يوضح الجدول نسبه الذكور واإلنات والتى أظهر تفوا البا
75.% 

 2018/2019و بيان بأعدد طالب الدراسات العليا بكلية الهندسة عن العام الجامعى 2جدول رقم ُ 

 مج دكتوراة ماجستير دبلوم القسم

 66 9 45 12 الهندسة المعمارية

 105 15 60 30 الهندسة الكهربائية

 127 12 65 50 الهندسة الميكانيكة

 43 8 20 15 هندسة اإلنتاج

 30 8 12 10 والنسيج هندسة الغزل

 135 10 70 55 قسم الهندسة اإلنشائية 

 197 20 117 60 الهندسة الكيميائية

 48 6 20 22 الهندسة النووية واإلشعاعية 

 23 5 10 8 الهندسة البحرية وعمارن السفن

 8 3 5 - قسم الرياضيات و الفيزياء الهندسية

 72 20 52 - قسم اآلالت الحاسبه والتحكم اآللى 

 11 2 3 6 قسم الهندسه الصحية

 20 2 12 6 قسم هندسه المواصالت

 44 8 16 20 لهيدروليكاقسم هندسه الرى وا

 929 128 507 294 المجموع

  و يوضح تقسيم اإلستجابات وفقاً للتخصص 2جدول رقم ُ 

 الجامعة
 الكلية

 ج.اإلسكندرية

 الهندسة

 %5 15 الهندسة المعمارية

 %10 30 الهندسة الكهربائية

 %13.3 40 الهندسة الميكانيكة

 %5 15 هندسة اإلنتاج

 %3.3 10 سيجهندسة الغزل والن

 %18.3 55 قسم الهندسة اإلنشائية
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 الجامعة
 الكلية

 ج.اإلسكندرية

 الهندسة

 %18.3 55 الهندسة الكيميائية

 %5 15 الهندسة النووية واإلشعاعية

 %3.3 10 الهندسة البحرية وعمارن السفن

 %1.6 5 قسم الرياضيات و الفيزياء الهندسية

 %6.6 20 قسم اآلالت الحاسبه والتحكم اآللى

 %1.6 5 قسم الهندسه الصحية

 %5 15 قسم هندسه الرى والهيدروليكا

 %3.3 10 قسم هندسه المواصالت

 300 المجموع

يتضح من الجدول أن طالب قسم الهندسة الكيمائية والهندسة اإلنشائية هعم األكثعر إقبعاالً علعى اسعتخدام 
  % 13.3%  يليهم طالب قسم الهندسة الميكانيكية بنسعبة 18.3بنسبة  Ei-compendexمحرك البحت 

%   فيمعا كعان أقلهعم اسعتخداماً 10بينما كان المركز الرابا من نصيب طالب قسم الهندسة الكهربائية بنسعبة 
%، يليهم قسم هندسة المواصالت، وقسيم 1.6بنسبة  الرضيات والفيزياء، و قسم الهندسة الصحية قسم 

خعالل القعراءن المتأنيعة  . ومعن %3.3البحرية وعمارة السفن ، وقسم الغزل والنسيج بنفس النسبة وهيى 

للنسععب المئويععة وعععدد اإلسععتجابات نالحععظ أن المركععز األول فععى اإلسععتخدام راجععا لكثععرن عععدد طععالب أقسععام 
طالععب والععذى يفععوا نسععبة  564الهندسععة الكيميائيععة واإلنشععائية والميكانيكيععة والكهربائيععة حيععت بلعع  عععددهم 

  وبالتععالى فععإن نسععب االقسععام األخععرى التععى فععى % مععن جميععا عععدد الطععالب المسععجلين بالدراسععات العليععا50
 المراكز األخيرن ليست عيباً بها وإنما نظراً ألن عدد طالبها قليل مقارنة باألقسام األخرى.

 IE compendexو كيفية تعرف الباحثين على قاعدة معلومات  3جدول رقم ُ   

 العنصر م
 ج.اإلسكندرية

 % تكرار

 %1.6 5 اإلعالنات 1

 %66.6 200 حت وتصفح اإلنترنتالب 2

 %5 15 الندورات والدورات التدريبية 3

 %25 75 مكتبة الجامعة 4

 %1.6 5 المطبوعات والمنشورات 5

  ومعن تحليعل إجابعات  IE compendexيوضح الجدول كي  تععر  البعاحثين علعى محعرك البحعت 
% يليهعا مكتيعة الجامعععة 66.6ى بنسععبة البعاحثين إتضعح أن البحعت وتصععفح االنترنعت جعاء فعع  المرتبعة األولع

%  أمعععا اإلعالنعععات 5%  فيمعععا جعععاء فععع  المرتبعععة الثالثعععة النعععدوات والعععدورات التدريبيعععة بنسعععبة 25بنسعععبة 
%  وهععذا يععدل علععى أن االنترنععت لعبععت دوراً كبيععراً فعع  تعريعع  البععاحثين 1.6والمنشععورات تسععاوت بنسععبة 

 بمحرك البحت الهندس .
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 IE compendexالمكان الذى يستخدمة الباحثين للدخول على  و يوضح 4جدول رقم ُ 

 العنصر م
 ج.اإلسكندرية

 % تكرار

 %1.6 5 تبة الجامعة مك 1

 %3.3 10 مكتبة الكلية 2

 %93.3 280 المنزل 3

 - - معمل حاسب آلى داخل الكلية 4

النسعبة للبعاحثين  ب IE compendexيتضح من جدول تحديد أماكن استخدام محرك البحت الهندسع  
% باسعتخدام محعرك 3.3% من الباحثين يستخدمون محرك البحت من منعازلهم  بينمعا تقعوم نسعبة 93.3أن 

%  أما معامعل الحاسعب اآللعى داخعل 1.6البحت من مكتبة الكلية  أما مكتبة الجامعة جاءت نسبة استخدامها 
 الكلية فلم تحظى بأى إستجابات.

 IE compendexاء و قياس متوسط أد5جدول رقم ُ

 المدى م
 ج.اإلسكندرية

 % تكرار

 3.3 10 عالية جداً  1

 %63.3 190 عالية 2

 %30 90 متوسطة 3

 %1.6 5 مقبولة 4

 %1.6 5 ضعيفة 5

أن نسععبة  IE compendexيتضععح مععن الجععدول الععذي يقععيس كفععاءن عمععل محععرك البحععت الهندسععى 
% معن نسعبة العينعة أن محعرك البحعت الهندسعى يعمعل 30رأى % أفادوا بأنه يعمل بكفاءن عالية  فيما 63.3

%   بينما تسعاوت درجعة األداء 3.3بكفاءن متوسطة  فيما تحصل مستوى األداء بشكل عالى جداً على نسبة 
% معن وجععه نظعر البعاحثين   وهعذا يععدل علعى أن معظعم البععاحثين 1.6مقبعول وضععي  علعى نسععبة متسعاوية 

يعمععل بكفععاءن وفاعليععة ويلبعع  احتياجععاتهم فعع  شععتى  IE compendexيععروا أن محععرك البحععت الهندسعع  
 التخصصات.

 لتخصصات الباحثين IE compendexو مدى تغطية محرك البحث الهندسي 6جدول رقم ُ

 اإلستجابة م
 ج.اإلسكندرية

 % تكرار

 %6.6 20 تغطى بدقة شديدن 1

 %76.6 230 تغطى بدقة 2

 %16.6 50 تغطى بشكل معقول 3

 - - ال تغطى 4

لتخصصعات  IE compendexمحعرك البحعت الهندسع  يتضح معن الجعدول العذي يقعيس معدى تغطيعة 
% 16.6% معن إجمعال  العينعة أفعادوا بأنعه يغطع  بدقعة مجعاالت تخصصعهم  فيمعا أجعاب 76.6أن  الباحثين

رك البحععت %  أفععادوا أن محعع6.6بأنععه يغطعع  بشععكل مقبععول احتياجععاتهم التخصصععية  أمععا بععاق  العينععة وهععم 
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يغط  بدقة شديدن مجاالت تخصصهم  وهذا يدل على إجماع الباحثين على معدى شعمول المعلومعات المتاحعة 
 .لتخصصات الباحثين IE compendexمحرك البحت من خالل 

 IE compendexو تقييم الباحثين للمصادر المتاحة فى  7جدول رقم ُ 

 الرأى م
 ج.اإلسكندرية

 % تكرار

 %15 45 ممتازن 1

 %56.6 170 جيدن جداً  2

 %18.3 55 جيدن 3

 %10 30 مقبولة 4

 - - ضعيفة 5

يتضععح مععن جععدول تقيععيم مصععادر المعلومععات المتاحععة مععن خععالل محععرك البحععت الهندسععى أن نسععبة 
% بععأن 15% أن المصععادر جيععدن   فيمععا أفععاد 18.3% أفععادوا بععأن المصععادر جيععد جععداً  بينمععا أجععاب 56.6

 % أجاب بأنها مقبولة  فيما لم يحظ تقدير ضعي  على أي استجابة.10أما نسبة  المصادر ممتازن 

 IE compendxو استخدام الباحثين للمصادر المتاحة من خالل  9جدول رقم ُ 

 نسبة اإلستخدام م
 ج.اإلسكندرية

 % تكرار

 %16.6 50 %90أكثر من  1

 %40 120 %80أكثر من  2

 %33.3 100 % 60أقل من  3

 %10 30 %50أقل من  4

 - - لم تستخدم 5

يتضح من تحليل الجدول السابق الخاص باستخدام الباحثين المدرجين فى عينعة الدراسعة بكليعة الهندسعة 
جامعة اإلسكندرية للمصادر المعلوماتية المتاحة من خالل محرك البحعت الهندسعى فعى أبحعاثهم  أن معظعم  -

%   80حعاثهم أو تجهيعز معوادهم العلميعة التدريسعية بنسعبة تزيعد ععن الباحثين استخدموا تلك المصادر فعى أب
إستجابة  بينما أتى فعى المركعز الثعانى  120% وبعدد 40واحتلت هذه الفئه بذلك المركز األول بنسبة مئوية 

% 90%   بينمععا االسععتخدام أكثععر مععن 33.3% وحصععل علععى نسععبة 60اسععتخدام البععاحثين بنسععبة أقععل مععن 
%   جعاءت فعى 50%   أمعا نسعبة اإلسعتخدام األقعل معن 16.6الثالت بنسبة مئوية قدرها جاءت فى المركز 

% ونسبة من لم يستخدم قواعد المعلومعات فعى أبحاثعه لعم يجعب عليهعا 10المركز األخير بنسبة مئوية قدرها 
حععاثهم أى مععن البععاحثين ولكععن يمكننععا إسععتنتاج أن أغلبيععة البععاحثين يسععتخدمون محععرك البحععت الهندسعع  فععى أب

 ولكن بدرجات متفاوتة.
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 فى رفع كفاءة األبحاث العلمية IE compendxو مدى مساهمة   10جدول رقم ُ 

 المدى م
 ج.اإلسكندرية

 % تكرار

1  ً  %6.6 20 ساهمت تماما

 %76.6 230 ساهمت بشكل كبير 2

 %13.3 40 ساهمت بشكل مقبول 3

 %3.3 10 ساهمت بشكل محدود 4

 - - لم تساهم 5

يتضح من الجدول السابق أن محرك البحت الهندس  قد ساهم فى رفا كفاءن األبحعات العلميعة التعى قعام 
جامععة اإلسعكندرية   حيععت جعاءت إجابعاتهم علعى اإلسعتبانة لتؤكعد علعى ذلععك   -بهعا البعاحثون بكليعة الهندسعة 

معائتين  230ارات % وبععدد تكعر76.6بدليل حصول عنصر ساهمت بشكل كبير على المركز األول بنسبة 
%  أمعا عنصعر 13.3وثالثون إستجابة  بينما جاء فعى المركعز الثعانى عنصعر سعاهمت بشعكل مقبعول بنسعبة 

%   وأتى فى المركعز الثالعت   أمعا اإلجابعة سعاهمت بشعكل محعدود فجعاءت 6.6ساهمت تماماً فكانت نسبتة 
تسعاهم لعم يحصعل علعى أى إسعتجابه  %   بينمعا نالحعظ أن عنصعر لعم 3.3فى المركز الرابا واألخير بنسبة 

 مما يدل على الفائدن الكبيرن التى عادت على الباحثين من استخدام لمحرك البحت الهندس  فى أبحاثحهم.

 فى وقت الباحثين IE compendxو نسبة الوفر الذى تحققة  11جدول رقم ُ 

 نسبة الوفـر م
 ج.اإلسكندرية

 % تكرار

 %75 225 % 50أكثر من  1

 %25 75 % 25حوالى  2

 - - % 10أقل من  3

 - - % 5فى حدود  4

 - - لم يوفر 5

يتضح من الجدول السابق أن إتاحة قواعد المعلومات من محرك البحت الهندس  قد سعاعد علعى تعوفير 
جامععة اإلسعكندرية كعى يتمكنعوا معن إتمعام بحعوثهم  حيعت جعاءت  -الوقت المطلوب للبعاحثين بكليعة الهندسعة 

% وبعععدد 75% مععن الوقعت للبععاحثين بنسعبة 50ات البعاحثين بععأن محعرك البحععت قعد وفععر أكثعر مععن معن إجابع
إسععتجابة  وجععاءت فععى المركععز األول   بينمععا جععاء فععى المركععز الثععانى أن محععرك البحععت  225تكععرارات 

نمعا لعم إستجابة من وقت البعاحثين الععداد بحعوثهم ودراسعاتهم  بي 75% وبعدد 25الهندس  قد ساهم بحوالى 
%  كعذلك لعم يعوفر 5%   أو وفى حدود 10تأتى أى إجابات على باقى العناصر وهى توفير الوقت أقل من 

الوقت   وهذا يدل على أن مصادر المعلومات المتاحة معن خعالل محعرك البحعت الهندسع  لعبعت دوراً مهمعاً 
وقعت المطلعوب فععالً إلععداد البحعوت وفعاالً فى إثراء البحت العلمى وأن الباحثين قد أجمعوا على أنه وفعر ال

 والدراسات.
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 IEو تقييم الباحثين لدرجة البحث وسهولته من خالل محرك البحث الهندسي 12جدول رقم ُ 
compendx 

 رأى الباحثين م
 ج.اإلسكندرية

 % تكرار

 %3.3 10 ممتاز 1

 %68.3 205 جيد جداً  2

 %28.3 85 جيد 3

 - - مقبول 4

 - - ضعي  5

ضععح مععن الجععدول السععابق الخععاص بكفععاءن البحععت وسععهولتة مععن خععالل محععرك البحععت الهندسعع  أن يت
جامعة اإلسكندرية أفعادوا بعأن المركعز األول فعى رأيهعم كعان معن نصعيب درجعة جيعد  -الباحثين بكلية الهندسة
 %  أمععا المركععز28.3%  بينمععا حصععل المركععز الثععانى علععى درجععة جيععد بنسععبة 68.3جععداً بحصععولها علععى 

%  بينمععا لععم يتحصعل درجععة مقبععول أو ضععي  علععى أيععة 3.3الثالعت فكععان مععن نصعيب درجععة ممتععاز بنسعبة 
إستجابات من قبل الباحثين   ويتضح من اإلجابعات بشعكل ععام أن البحعت داخعل محعرك البحعت الهندسع  يعتم 

 بكفاءن وسهولة وأنه يقا بين الجبد والجيد جداً  وهذا نقطة تحسب لخاصية البحت ف ه.

 وخدماته EI compendxو مدى رضاء الباحثين عن محرك البحث الهندسي 14جدول رقم ُ 

 رأى الباحثين م
 ج.اإلسكندرية

 % تكرار

 %8.3 25 راض جداَ  1

 %58.3 175 راض بدرجة كبيرن 2

 %33.3 100 راض إلى حد ما 3

 - - غير راض 4

ل عام عن محرك البحت الهندسع  وخدماتعه   يرشدنا الجدول السابق إلى بيان مدى رضا الباحثين بشك
جامعة اإلسكندرية أنهم راضعين بدرجعة كبيعرن ععن تلعك الخعدمات  -حيت أجاب معظم الباحثين بكلية الهندسة

%   بينمعا رضعاء 33.3%  أما المركز الثانى فأتى عنصر رضا الباحثين إلعى حعد معاً 58.3وبلغت نسبتهم 
صرا غير راًض فلم يتحصعل علعى أيعة إسعتجابات معن قبعل البعاحثين %  أما عن8.3الباحثين جداً حصل على 

  وهذا يعد مؤشراً طيباً عن رضا الباحثين عن الخدمات المقدمة من خالل محرك البحت الهندس .

 نتائج الدراسة وتوصياتها :

 أوال:  نتائج  الدراسة :

م األكثعر إقبعاالً علعى اسعتخدام أن طالب قسم الهندسعة الكيمائيعة والهندسعة اإلنشعائية هعأوضحت الدراسة  .1
%  يلعععيهم طعععالب قسعععم الهندسعععة الميكانيكيعععة بنسعععبة 18.3بنسعععبة  Ei-compendexمحعععرك البحعععت 

13.3  % 

 %، .1.6بنسبة  الرضيات والفيزياء، و قسم الهندسة الصحية بينما أقل األقسام استخداماً قسم  .2

دد طععالب أقسععام الهندسععة الكيميائيععة أن المركععز األول فععى اإلسععتخدام راجععا لكثععرن عععبينييت الدراسيية  .3
% معن جميعا 50طالعب والعذى يفعوا نسعبة  564واإلنشائية والميكانيكية والكهربائية حيت بلع  ععددهم 
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عدد الطالب المسجلين بالدراسات العليا  وبالتالى فإن نسب االقسام األخعرى التعى فعى المراكعز األخيعرن 
 قليل مقارنة باألقسام األخرى.ليست عيباً بها وإنما نظراً ألن عدد طالبها 

  عععن طريععق البحععت  IE compendexأوضععحت الدراسععة أن البععاحثين تعرفععوا علععى محععرك البحععت  .4
% أمعا اإلعالنعات والمنشعورات تسعاوت 66.6وتصفح االنترنت حيت جاءت ف  المرتبة األولى بنسعبة 

لبععاحثين بمحععرك البحععت %  وهععذا يععدل علععى أن االنترنععت لعبععت دوراً كبيععراً فعع  تعريعع  ا1.6بنسععبة 
%  أما معامل الحاسعب 93.3الهندس   كما كانت نسبة اإلستخدام من المنزل فى المركز األولى بنسبة 

 اآللى داخل الكلية فلم تحظى بأى إستجابات.

يعمععل بكفععاءن   IE compendex  % أفععادوا بععأن محععرك البحععت63.3أوضععحت الدراسععة أن نسععبة  .5
%  كمعا أفعاد البعاحثين بعأن 1.6اء مقبعول وضععي  علعى نسعبة متسعاوية عالية  بينما تساوت درجة األد

 % . 76.6بنسبة  يغطى لتخصصات الباحثين IE compendexالبحت الهندس  محرك 

أوضعحت الدراسععة أن محععرك البحععت الهندسعع  قععد سععاهم فععى رفععا كفععاءن األبحععات العلميععة التععى قععام بهععا  .6
  حيعت جعاءت إجابعاتهم علعى اإلسعتبانة لتؤكعد علعى ذلعك   جامععة اإلسعكندرية -الباحثون بكلية الهندسعة 

 230% وبععدد تكعرارات 76.6بدليل حصول عنصر سعاهمت بشعكل كبيعر علعى المركعز األول بنسعبة 
 مائتين وثالثون إستجابة .

أوضحت الدراسة أن إتاحة قواعد المعلومات من محعرك البحعت الهندسع  قعد سعاعد علعى تعوفير الوقعت  .7
جامعععة اإلسععكندرية كععى يتمكنععوا مععن إتمععام بحععوثهم  حيععت جععاءت  -بكليععة الهندسععة المطلععوب للبععاحثين 

% وبععدد 75% من الوقت للبعاحثين بنسعبة 50إجابات الباحثين بأن محرك البحت قد وفر أكثر من من 
 إستجابة  وجاءت فى المركز األول. 225تكرارات 

بحعت الهندسع  وخدماتعه   حيعت أوضحت الدراسة بيعان معدى رضعا البعاحثين بشعكل ععام ععن محعرك ال .8
جامعة اإلسعكندرية أنهعم راضعين بدرجعة كبيعرن ععن تلعك الخعدمات  -أجاب معظم الباحثين بكلية الهندسة

 %.58.3وبلغت نسبتهم 

أوضحت الدراسة أن المصعادر المعلوماتيعة المتاحعة معن خعالل محعرك البحعت الهندسعى أفعادت البعاحثين  .9
دموا تلعععك المصععادر فعععى أبحعععاثهم أو تجهيععز معععوادهم العلميعععة فععى أبحعععاثهم  وأن معظعععم البععاحثين اسعععتخ

% وبععدد 40%   واحتلعت هعذه الفئعه بعذلك المركعز األول بنسعبة مئويعة 80التدريسية بنسعبة تزيعد ععن 
 إستجابة. 120

 ثانيا: توصيات الدراسة :

توصى الدراسة بضرورن عمل دورات وورش عمل متخصصة فى قواعد المعلومات التعى تركعز علعى  .1
خصصعات بعينهععا مثعل الهندسععة والطعب ...إلععخ  حتعى يتسععنى للبعاحثين التعععر  عليهعا وعلععى مكوناتهععا ت

 وطريقة البحت فيها.

يجعب أن تلععب المكتبعة المركزيعة والمكتبعة الرقميعة بجامععة اإلسعكندرية دوراً أكبعر لرفعا كفعاءن الععوعى  .2
 ركزية وإحاطة الباحثين بكل جديد.المعلومتى لدى الباحثين من خالل الموقا اإللكترونى للمكتبة الم

توصى الدراسة بضرورن اإلهتمام بقواعد المعلومات المتخصصة  لما لها معن أهميعة  كبيعرن فعى إثعراء  .3
 البحوت العلمية التخصصية.
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