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 ملخص البحث :
مدى تطبيق قوانين برونو للخدمات المرجعية يف المكتبات ناولت  الدراسة ت

،ومدى علمهم بتلك  العامة المصرية من قَِبل أخصائيي المراجع العاملين هبا

اسة أيضا مدى كفاية تلك القوانين لنجاح المقابلة كما تناولت الدر،  القوانين

المرجعية من وجهة نظر المستفيدين من الخدمات المرجعية بالمكتبات العامة 

المصرية محل الدراسة، ومن وجهة نظر أخصائيي المراجع أيضا ، واتخذت 

الوصفي التحليلي منهجا لها ، معتمده على االستبانات وقائمة المنهج الدراسة 

اجعة كأدوات للدراسة  ، وتم تطبيق الدراسة على المكتبات العامة التابعة المر

لقطاع شئون اإلنتاج الثقايف، والمكتبات العامة التابعة لمنظومة مكتبات مصر 

من العامة، والمكتبات العامة التابعة لجمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع ، و

أن جميع قوانين برونو للخدمات المرجعية باستثناء  أهم ما خلصت إليه الدراسة

والحادي عشر مطبقة يف المكتبات العامة المصرية  ،والعاشر ،القانون الخامس

وأن أغلب أخصائيي المراجع على علم  ،من قبل أخصائيي المراجع العاملين هبا
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بقوانين برونو ، وأن أغلب المستفيدين من الخدمات المرجعية وجميع 

قوانين ي المراجع العاملين بالمكتبات العامة عينة الدراسة يرون أن أخصائي

 علىأنه  :، ومن أهم توصيات الدراسة برونو كافية لنجاح المقابلة المرجعية

فتح قنوات  العاملين بالمكتبات العامة المصرية ضرورة أخصائيي المراجع

ة، وإرسال اتصال بينهم وبين المستفيدين بعد انتهاء المقابالت المرجعي

تحطيم أية حواجز وعليهم أيضا العمل على  بأسئلتهم السابقة. معلومات تتعلق

 .فاصلة بينهم وبين المستفيدين من الخدمات المرجعية

المقابلة المرجعية  –الخدمات المرجعية  –برونو  : قوانينالمفتاحيةالكلمات   

 المستفيدون  –المكتبات العامة  –أخصائيو المراجع  –



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

The extent to which Bruno's laws have activated 

reference services in Egyptian public libraries and 
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Abstract: 

The study examined the extent of application of 

Bruno's laws for reference services in Egyptian public 

libraries by reference specialists working in them, and 

the extent of their knowledge of these laws. The study 

also examined the adequacy of these laws for the 

success of the reference interview from the point of 

view of the beneficiaries of the reference services in 

the Egyptian public libraries under study and from the 

point of view Reference specialists also, and the study 

took the descriptive and analytical approach as its 

approach, relying on questionnaires and checklist as 

tools for study, and the study was applied to the public 

libraries of the Cultural Production Affairs Sector and 

the public libraries of the Egyptian public libraries 

system and the public libraries of the Egypt Society 

for Culture and Community Development, One of the 

most important findings of the study is that all Bruno 

laws for reference services, with the exception of 

Laws five, tenth and eleventh, are applied in Egyptian 

public libraries by their reference specialists, and that 

most reference specialists are aware of Bruno's laws, 

and that most of the beneficiaries of reference services 
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and all reference specialists working in libraries The 

general study sample believes that Bruno’s laws are 

sufficient for the success of the reference interview, 

and one of the most important recommendations of the 

study is that reference specialists working in Egyptian 

public libraries must open communication channels 

between them and the beneficiaries after the reference 

interviews are completed, and send information 

related to their previous questions. They must also 

work to break down any dividing barriers. Between 

them and the beneficiaries of the reference services. 

Keywords: Bruno Laws - Reference Services - 

Reference Interviews -Reference Professionals - 

Public Libraries - Beneficiaries of Reference Services. 
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 متهيد:
يكمن الغرض الرئيس من وراء المقابلة المرجعية يف مساعدة المستفيدين 

ى األسئلِة وانتهاًء بالحصول على اإلجابات وبالشكل  واألخذ بيدهم بدًءا من َتَلقِّ

يف ذلك  الذي َيرَضى عنه المستفيدون، ويستطيع أخصائيو المراجع أن يستخدموا

عدَة إرشاداٍت ومبادَئ وقوانيَن وفنياٍت تعينهم على ذلك العمل، ومن المتوقع 

أن تكون قوانين برونو ضماًنا للممارسات السليمة التي ينبغي أن يقوم هبا 

أخصائيو المراجع لكي تنجح المقابلة المرجعية، ومن هنا أراد الباحث أن يرصد 

العامة المصرية كما يريد أن يرصد مدى  مدى تفعيل هذه القوانين يف المكتبات

كفاية تلك القوانين يف نجاح المقابلة المرجعية من وجهة نظر المستفيدين ومن 

 وجهة نظر أخصائيي المراجع أيًضا.

 القسم األول: اإلطار املنهجي للدراسة 
 أمهية الدراسة: 1/1

ود الفقري تستمد الدراسُة أهميَتها من أهمية المقابلة المرجعية فهي العم

للخدمة المرجعية التي تعترب من أهم خدمات المعلومات التي تقدم بالمكتبات، 

كما تنبع أهمية الدراسة من حيث كوهنا الدراسة العربية األولى التي تتناول مدى 

تفعيل قوانين برونو للخدمات المرجعية يف المكتبات العامة المصرية ونقدها من 

 لمستفيدين من الخدمة المرجعية أيضا.وجهة نظر أخصائيي المراجع وا

 أهداف الدراسة:  1/2

 تهدف الدراسة إىل اآلتي:
رصد مدى تفعيل قوانين برونو للخدمات المرجعية يف المكتبات العامة  -1

 المصرية من قبل أخصائيي المراجع العاملين هبا.

مدى معرفة أخصائيي المراجع العاملين بالمكتبات العامة المصرية  -2

 رونو للخدمات المرجعية.بقوانين ب
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معرفة مدى كفاية قوانين برونو يف نجاح المقابلة المرجعية من وجهة نظر  -3

 المستفيدين.

معرفة مدى كفاية قوانين برونو يف نجاح المقابلة المرجعية من وجهة نظر   -4

 أخصائيي المراجع.

 تساؤالت الدراسة: 1/3

 حتاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 
دى تطبيق قوانين برونو للخدمات المرجعية يف المكتبات العامة محل ما م -1

 الدراسة من قَِبل أخصائيي المراجع العاملين هبا؟

ما مدى علم أخصائيي المراجع العاملين بالمكتبات العامة المصرية  -2

 بقوانين برونو؟

ما مدى كفاية قوانين برونو لنجاح المقابلة المرجعية من وجهة نظر  -3

 ن من الخدمات المرجعية بالمكتبات العامة محل الدراسة؟المستفيدي

ما مدى كفاية قوانين برونو لنجاح المقابلة المرجعية من وجهة نظر   -4

 أخصائيي المراجع العاملين بالمكتبات العامة محل الدراسة؟

 حدود الدراسة: 1/4

 تناولت الدراسة مدى تفعيل قوانين برونو الحدود الموضوعية :

جعية يف المكتبات العامة المصرية ودورها يف نجاح المقابلة للخدمات المر

 المرجعية.

 تم تطبيق الدراسة الميدانية لهذه الدراسة بداية من شهر الحدود الزمنية :

 .2020وحتى هناية شهر فرباير  2020يناير 

 :تم تطبيق الدراسة يف المكتبات العامة المصرية يف  الحدود المكانية

 المحافظة اآلتية: 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

 –الغردقة –دمياط –الدقهلية –بورسعيد –الوادي الجديد –القاهرة –)الجيزة

 المنيا(  –مرسى مطروح –القليوبية –الشرقية –اإلسماعيلية –البحيرة –األقصر

 منهج الدراسة: 1/5

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على جمع 

الواقع وتحليلها وتفسيرها الحقائق والبيانات عن الظاهرة كما هي يف 

 الستخالص النتائج.

 أدوات الدراسة: 1/6

حيثثث قثثام الباحثثث بتصثثميم اسثثتبانتين )لجمثثع البيانثثات  ؛االستتتبا ة -أ

المطلوبثثثثة عثثثثن مثثثثدى تفعيثثثثل قثثثثوانين برونثثثثو بالمكتبثثثثات العامثثثثة المصثثثثرية 

ودورهثثثا يف نجثثثاح المقابلثثثة المرجعيثثثة( اعتمثثثاًدا علثثثى الدراسثثثات السثثثابقة، 

فكثثثثري المنشثثثثور، وقثثثثوانين برونثثثثو نفسثثثثها وتفسثثثثيرها أيضثثثثا  واإلنتثثثثاج ال

فاالسثثثثتبانة األولثثثثى موجهثثثثة إلثثثثى المسثثثثتفيدين مثثثثن الخثثثثدمات المرجعيثثثثة 

المثثثيددين علثثثى المكتبثثثات محثثثل الدراسثثثة، واالسثثثتبانة الثانيثثثة موجهثثثه إلثثثى 

أخصثثثائيي المراجثثثع العثثثاملين بالمكتبثثثثات محثثثل الدراسثثثة وذلثثثك إلكمثثثثال 

وتسثثثاِالتِها، وتثثثم تقسثثثيم االسثثثتبانة األولثثثى  الصثثثورة حثثثول أهثثثدا  الدراسثثثة

إلثثثثى أربعثثثثة بنثثثثود رئيسثثثثة وعناصثثثثر فرعيثثثثة تتماشثثثثى مثثثثع أهثثثثدا  الدراسثثثثة 

وتسثثثاِالتِها السثثثابق عرضثثثها، وتثثثم تقسثثثيم االسثثثتبانة الثانيثثثة إلثثثى أربعثثثة بنثثثود 

رئيسثثثة وعناصثثثر فرعيثثثة تتماشثثثى مثثثع أهثثثدا  الدراسثثثة وتسثثثاِالتِها السثثثابق 

السثثتبانة واباتِهثثا مثثن خثثالل العثثرض علثثى عرضثثها، وتثثم التحقثثق مثثن صثثد  ا

بعثثثثثثت األسثثثثثثاتذة المتخصصثثثثثثين يف مجثثثثثثال المكتبثثثثثثات والمعلومثثثثثثات 

وتحكيمهثثثا مثثثنهم حتثثثى تثثثم الوصثثثول إلثثثى الشثثثكل النهثثثائي لثثثه، وتثثثم إجثثثراء 

الملحوظثثثات والتعثثثديالت المطلوبثثثة، اثثثم قثثثام الباحثثثث بتجريثثثب االسثثثتبانة 

ة مصثثثر العامثثثة األولثثثى علثثثى المسثثثتفيدين مثثثن الخثثثدمات المرجعيثثثة بمكتبثثث
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بثثثثالجيزة، واالسثثثثتبانة الثانيثثثثة علثثثثى أخصثثثثائيي المراجثثثثع بمكتبثثثثة القثثثثاهرة 

الكثثثربى بالزمالثثثك، وتثثثم التأكثثثد مثثثن أن وقثثثت اإلجابثثثة عثثثن األسثثثئلة مالئثثثم 

دقثثثثائق لالسثثثثتبانة  7دقثثثثائق لالسثثثثتبانة األولثثثثى، و 10تماًمثثثثا وهثثثثو حثثثثوالي 

 الثانية. 

 قائمة املراجعة:-ب
مراجعثثة بسثثيطة لجمثثع بعثثت المعلومثثات  كمثثا اعتمثثد الباحثثث علثثى قائمثثة

 عن المكتبات محل الدراسة، وأخصائيي المراجع هبا وطبيعة عملهم.

 جمتمع وعينة الدراسة: 1/7

استقر الرأي عند الباحث يف البداية إلى أن يمثل جميع الجهات التي تتبعها 

 دار الكتب –المكتبات العامة يف مصر وهي: )الهيئة العامة لقصور الثقافة 

 –قطاع شئون اإلنتاج الثقايف –مراكز الشباب –المجالس المحلية  –المصرية 

جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع(، ولكن بعد  –منظومة مكتبات مصر العامة

النزول للميدان وإجراء الدراسة االستطالعية المبدئية تم استبعاد: )المكتبات 

 –مة التابعة لدار الكتب المصريةالمكتبات العا –العامة التابعة لمراكز الشباب

المكتبات العامة التابعة لقصور  –المكتبات العامة التابعة للمجالس المحلية 

الثقافة( وذلك بسبب عدم وجود مسمى وظيفي يطلق عليه )أخصائي مراجع( 

عمليات  –فأخصائيو المكتبات عندهم يعملون يف كل شيء )خدمات مرجعية

على المكتبات العامة التابعة لقطاع شئون اإلنتاج  إلخ (، ووقع االختيار -فنية

والمكتبات  –الثقايف والمكتبات العامة التابعة لمنظومة مكتبات مصر العامة

العامة التابعة لجمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع )جمعية الرعاية المتكاملة 

 سابًقا(.
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تتبع قطاع وهذه المكتبات هي: )مكتبة القاهرة الكربى بالزمالك(  حيث 

مكتبة خالد بن الوليد  –أكتوبر العامة بالعجوزة  6شئون اإلنتاج الثقايف، )مكتبة 

مكتبة المعادي  –مكتبة شربا الخيمة العامة  –مكتبة مدينة نصر العامة  –بإمبابة

العامة(  حيث إن هذه المكتبات تتبع جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع 

مكتبة مصر -بقا(، )مكتبة مصر العامة فرع الزيتون)جمعية الرعاية المتكاملة سا

مكتبة مصر العامة  -مكتبة مصر العامة ببورسعيد -العامة بالوادي الجديد

مكتبة  -مكتبة مصر العامة بالغردقة -مكتبة مصر العامة بدمياط -بالمنصورة

مكتبة مصر العامة  -مكتبة مصر العامة بدمياط الجديدة -مصر العامة باألقصر

مكتبة  -مكتبة مصر العامة بالزقازيق -مكتبة مصر العامة باإلسماعيلية -هوربدمن

مكتبة مصر العامة  -مكتبة مصر العامة فرع الزاوية الحمراء -مصر العامة ببنها

مكتبة مصر العامة بالمنيا(  حيث تتبع هذه المكتبات منظومة  -بمرسى مطروح

 مكتبات مصر العامة. 

 مستفيًدا من  75ى على عينة مقصودة )تم توزيع االستبانة األول

الخدمات المرجعية( بكل مكتبة من المكتبات العامة السابقة، ووزعت عليهم 

(، وتم استبعاد المستفيدين من المقابلة 1االستبانه عشوائيا كما ىف الجدول رقم )

المرجعية اإللكيونية وذلك لسبيين أولهما: )ليست كل القوانين تستوعب 

رجعية اإللكيونية، مثل القانون الثاين على سبيل المثال(، وااين تلك المقابلة الم

األسباب: )عدم التمكن من الوصول إلى المستفيدين من المقابلة المرجعية 

اإللكيونية  وذلك بسبب عدم إعطاء المكتبات محل الدراسة بيانات التواصل 

 م(.الخاصة هبؤالء المستفيدين واعتبارها من األسرار الخاصة هب

  تم توزيع االستبانة الثانية على جميع أخصائيي المراجع العاملين هبذه

 : (1) المكتبات كما هو موضح أيًضا ىف الجدول رقم
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 (1جدول )
 جمتمع وعينة الدراسة موزعة على اجلهات اليت تتبعها املكتبات، واملكتبات  فسها 

 اسم املكتبة اجلهة التابعة هلا املكتبة

عدد 
املستفيدين 
الذين مت 

توزيع 
االستبا ة 

 عليهم 

عدد 
املستفيدين 

بعد 
استبعاد 

غري 
 الصاحل 

العدد 
األصلي 

ألخصائيي 
 املراجع

العدد 
النهائي 

بعد 
استبعاد 

غري 
املكتمل 
 والفاقد

قطاع شون اإلنتاج 

 الثقايف
 7 7 73 75 القاهرة الكربى

جمعية مصر 

ة للثقافة وتنمي

 المجتمع

 3 3 54 75 أكتوبر العامة 6

خالد بن الوليد 

 العامة
75 66 2 2 

 3 3 75 75 مدينة نصر العامة

شربا الخيمة 

 العامة
75 57 2 2 

 6 6 65 75 المعادي العامة

منظومة مكتبات 

 مصر العامة

مصر العامة 

 باألقصر
75 66 4 3 

مصر العامة 

 بدمياط الجديدة
75 55 1 1 

 3 3 64 75مصر العامة 
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 اسم املكتبة اجلهة التابعة هلا املكتبة

عدد 
املستفيدين 
الذين مت 

توزيع 
االستبا ة 

 عليهم 

عدد 
املستفيدين 

بعد 
استبعاد 

غري 
 الصاحل 

العدد 
األصلي 

ألخصائيي 
 املراجع

العدد 
النهائي 

بعد 
استبعاد 

غري 
املكتمل 
 والفاقد

 بدمنهور

امة مصر الع

 باإلسماعيلية
75 63 2 2 

مصر العامة 

 بالجيزة
75 51 10 9 

مصر العامة 

 بالزيتون
75 52 2 2 

مصر العامة 

 بالوادي الجديد
75 48 3 3 

مصر العامة 

 ببورسعيد
75 53 2 2 

مصر العامة 

 بالمنصورة
75 42 3 3 

مصر العامة 

 بدمياط
75 43 3 3 

مصر العامة 

 بالغردقة
75 58 2 2 



  

 
 نو للخدمات المرجعية في المكتبات العامة مدى تفعيل قوانين برو

 المصرية ودورها في نجاح المقابلة المرجعية

 

 
 

 

 

 اسم املكتبة اجلهة التابعة هلا املكتبة

عدد 
املستفيدين 
الذين مت 

توزيع 
االستبا ة 

 عليهم 

عدد 
املستفيدين 

بعد 
استبعاد 

غري 
 الصاحل 

العدد 
األصلي 

ألخصائيي 
 املراجع

العدد 
النهائي 

بعد 
استبعاد 

غري 
املكتمل 
 والفاقد

مصر العامة 

 بالزقازيق
75 54 3 3 

 3 3 45 75 مصر العامة بنها

 

مصر العامة 

 بالزاوية
75 54 5 5 

مصر العامة 

 بمطروح
75 47 4 4 

مصر العامة 

 بالمنيا
75 49 2 2 

 73 75 1234 1650 العدد اإلجمالي 

وبذلك تكون العينة اإلجمالية بعد استبعاد الفاقد وغير المكتمل بالنسبة 

، والعينة اإلجمالية بعد استبعاد 1234للمستفيدين من الخدمات المرجعية هو 

 .73الفاقد وغير المكتمل بالنسبة ألخصائيي المراجع هو 
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 مصطلحات الدراسة  1/8

 هي مبادئ أو أسس أو إرشادات قدمها فيليب سميث (1)قوانين برونو :

 ئيو المراجع.لضمان الممارسات السليمة التي ينبغي أن يقوم هبا أخصا

 محاداة بين أخصائيي المراجع بالمكتبة والمستفيد (2)المقابلة المرجعية :

من المكتبة، هبد  تحديد احتياجات المستفيد ومساعدة المستفيد يف مقابلة هذه 

 .الحاجات

 أسلوب املعاجلة اإلحصائية 1/9

للتحليل اإلحصائي لالستبانات، الذي  SPSSاستخدم الباحث برنامج 

 Statistical package forبالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية يعر  

social science 
 أسلوب صياغة االستشهادات املرجعية:  1/10

يف صياغة  Modern Language Association (MLA)تم اتباع 

االستشهادات المرجعية  وذلك لسهولته وبساطته، وألنه النمط األكثر شيوًعا يف 

 التخصص.

 جعة اإلنتاج الفكري األجنيب والعريب مرا 1/11

  تم االعتماد يف البحث على قواعد البيانات المتاحة على الخط المباشر

 -Acadmic search premier – Acadmic search elite مثل

Library and information abstracts – Dissertation abstracts 

international-  Science direct –LISA- Proquest theses – 

EBSCO Academic search – ERIC –EBESCO LISTA  يف

ويف المراجعة العربية تم االعتماد على الدليل المراجعة العلمية األجنبية، 

البيبليوجرايف لإلنتاج الفكري العربي يف مجال المكتبات والمعلومات لألستاذ 

لمصرية الدكتور/ محمد فتحي عبد الهادي، فهارس المكتبات الجامعية ا

، باإلضافة إلى البحث يف بنك cybrariansوالعربية، باإلضافة إلى موقع 
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المعرفة المصري يف مراجعة اإلنتاج الفكري األجنبي والعربي، باإلضافة الى 

 محركات البحث المختلفة. 

  لم يحظ موضوع دور قوانين برونو يف نجاح المقابلة المرجعية

على الصعيدين العربي واألجنبي على بالمكتبات بأي اهتمام على اإلطال  

الرغم من أهميته، وتأايره يف تقديم الخدمة المرجعية للمستفيدين، ولكن هناك 

دراستان أجنبيتان ودراسة واحدة عربية تناولت عرض قوانين برونو يف صورهتا 

النظرية فقط، وأما المقابلة المرجعية فهناك عدة دراسات أجنبية تناولتها، 

 بيتان فقط.ودراستان عر

 أولًا: الدراسات اليت تناولت قوانني برونو:

  تناول محررا دوريةjuise library (3)  عرض قوانين برونو دون شرح أو

 تفسير.

  قوانين برونو أيًضا نظريًّا وذلك يف سيا   (4)«ويليام روبنسون»وتناول

 حديثه عن المقابلة المرجعية.

  برونو باللغة اإلنجليزية، وقام عرًضا لقوانين  (5)«رضا النجار»وتناول

 بيجمتها وتفسيرها دون نقد أو إجراء أي دراسة تطبيقية عليها.

 :ثانًيا: الدراسات التي تناولت المقابلة المرجعية 

  المهارات الشخصية والرسمية للمكتبيين التي ينبغي  (6)«هاتشنز»قدمت

ت المتاح إلجراء مراعاهتا يف المحاداة بين أخصائيي المراجع والقارئ، والوق

 المقابلة المرجعية، وتحديد األسئلة والتحقق من احتياجات القراء.

  عن عمليات البحث أاناء الخدمة المرجعية، كما  (7)«كولثار»تحدات

ذكرت أن المقابلة المرجعية تتكون من المراحل اآلتية: االعيا  بالحاجة 
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تكشا  مصادر للمعلومات، واختيار الموضوع والتخصص وتحديدهما، واس

المعلومات المحتملة وفحص مبدئي لها، وصياغة الحاجات وتفصيلها، وعرض 

 الموضوع وإكماله.

  بفحص سلوك أخصائيي المراجع عند إجراء  (8)«دودين»و« روس»وقام

المقابلة المرجعية حتى يتم تحقيق رضاء المستفيد، وقد أكدا على أهمية مهارات 

لة المستفيدين ومتابعة األسئلة، واالهتمام االتصال الشخصية واالهتمام بأسئ

بانتقاء اإلحاالت والمصادر، وقد ذكرا أنه ينبغي لمديري المكتبات إمداد 

أخصائيي المراجع بالقدر الكايف من إسياتيجيات ومهارات البحث واالتصال، 

 وعلى أخصائيي المراجع أن يتعاملوا بمهنية أكثر مع المستفيدين.

  وليس رغباته أو طلباته  -ى أن احتياجات المستفيد عل (9)«موريس»وأكد

هي ما ينبغي أن يكون يف بؤرة االهتمام يف المقابلة المرجعية، وينبغي االهتمام  -

 هبا عند تقييم نظم المعلومات والخدمات.

  القاعدة األساسية يف نجاح المقابلة المرجعية،  (10)«رادكلف»وعرضت

المستفيد يتزايد عندما ُيَعبِّر أخصائيو  وهى رضا المستفيد، وأوضحت أن رضا

المراجع عن حاجات المستفيد ورغباته بكل دقة، وقد أوصت الدراسُة أخصائيي 

المراجع باستعارة النماذج الطبية لتحسين العالقة مع المستفيدين، وذلك بمعرفة 

أخصائيي المكتبات العناصر اآلتية: خصائص المستفيد، وسلوكياته، ورضاه، 

العالقة بين أخصائيي « رادكلف»، وعالقته بأخصائيي المراجع، وشبهت وطاعته

 المراجع والمستفيد بالعالقة بين المريت والطبيب.

  على االحيام المتبادل بين المستفيد وأخصائيي  (11)« فاين»وأكدت

المراجع وتقدير دور كل منهما، واالهتمام بسلوكيات البحث عن المعلومات 

لة المرجعية، ونصحت أخصائيي المراجع باالهتمام بالتعر  وأهميته يف المقاب



  

 
 نو للخدمات المرجعية في المكتبات العامة مدى تفعيل قوانين برو
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على السؤال بدقة وفهٍم أكثر من اهتمامه بتقديم اإلجابات  ألن عدم فهم السؤال 

 سييتب عليه إجابات غير دقيقه وغير واضحة.

  بوصف أخصائي المراجع بأنه حجر كريم،  (12)«فيكي»و« ناردي»وقامت

يف الحصول على ما يحتاجه من معلومات أاناء  واعتربتا أن مساعدة المستفيد

 المقابلة المرجعية هي بمثابة عالج معلوماتى.

  عرًضا موجًزا عن المقابلة المرجعية ىف كتاهبما  (13)«سميث»و« بوب»وقدم

Reference and information service :An Introduction  تحداا

ون ناجحة وفعالة، فيه عن خطوات المقابلة المرجعية وعناصرها لكي تك

 ومهارات أخصائيي المراجع لكي تقدم المقابلة المرجعية بنجاح.

  المقابلة المرجعية روح وقلب الخدمة المرجعية، وقد  (14)«كاتز»واعترب

أكد على أهمية النقاش والحوار الذي يحدث بين أخصائي المراجع والمستفيد، 

 نجاح المقابلة المرجعية. وركز على أهمية دور أخصائيي المراجع ومهاراته يف

  خربات عملية ومهنية مع أكثر من  (15)واالاتهن« نيلسن»و« روس»وقدم

مستفيد يف المكتبات العامة، وقد أكدوا على أهمية المقابالت المرجعية  332

 ومهارات أخصائيي المراجع.

  األنظار إلى تفعيل الشراكة التي تطورت يف المقابلة  (16)ولفت مابرى

، وأكد على دور كل من أخصائيي المراجع والمستفيد يف المقابلة المرجعية

المرجعية، وعرض المهارات التي ينبغي توافرها يف أخصائيي المراجع ومهارات 

ا يف إلقاء السؤال المرجعي،  المستفيد يف إلقاء السؤال، فالمستفيد يلعب دوًرا مهمًّ

حاجة من السؤال بنسبة حيث إنه عندما يتفاعل المستفيد مع السؤال ويحدد ال

 على األقل  فإن اإلجابة المرجعية من خالل المقابلة تصبح دقيقة وحيوية. 55%
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  يف كتاهبا عن اإلنتاج الفكري للمقابلة المرجعية يف  (17)«كاري»وعرضت

عشر سنوات، وتناولت فيه أنماط المقابلة المرجعية التقليدية والرقمية، 

 ت المقابلة المرجعية.ومهارات أخصائيي المراجع ومقوما

  بين المقابلة المرجعية والتفاوض بين المستفيدين  (18)«شاهين»وربط

 وأخصائيي الخدمة المرجعية ىف سيا  حديثه عن ركائز الخدمة المرجعية.

  تطبيقات إدارة المقابلة المرجعية من خالل المحاداة  (19)«ويسكي»وناقش

Chatة الشخصية التي تتم وجها لوجه، كما ، مقارنة بالمقابلة المرجعية التقليدي

ألقت الدراسة الضوء على مقيحات تدريبية يف المقابلة المرجعية اعتماًدا على 

 المحاداة.

  لمفهوم المقابلة المرجعية، وأهدافها، والمعوقات  (20)«النجار»وعرض

ا  التي تواجه إجراء المقابلة المرجعية يف البيئة التقليدية والرقمية، وذلك يف سي

 حديثه عن المراجع اإللكيونية.

  اإلنتاج الفكري الصادر عن الخدمات  (21)«فرانسيس»واستعرضت

مَّ هبا 
المرجعية والمقابلة المرجعية، وقد ركزت على الخصائص التي ينبغي أن ُيلِ

أخصائيو المراجع عند إجراء المقابلة المرجعية، وذكرت منها االهتمام 

وامتالك لغة غير شفهية، واالعتماد على األسئلة بالمستفيد والتواصل البصري 

 مفتوحة النهايات.

  عرًضا لفنيات المقابلة المرجعية وخطوات المقابلة  (22)«دوريت»وقدم

 المرجعية وأهمية المقابلة المرجعية، واعتربها جزًءا من تطبيقات المكتبات.

  هارات عن مقومات المقابلة المرجعية ومكوناهتا، والم (23)«بون»وتحدث

 التي ينبغي أن يتسم هبا أخصائيو المراجع، وتقييم المقابلة المرجعية الرقمية.
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 تعليق عام على اإلنتاج الفكري السابق:

بعد العرض السابق يتضح أن الدراسات السابقة قد ركزت جميعها إما على 

ا لقوانين برونو سواء أكان باللغة العربية أم  دراسات تناولت عرًضا نظريًّ

نجليزية، أو دراسات تناولت المقابلة المرجعية وخطواهتا وفنياهتا باإل

والمهارات التي يجب أن تتوافر يف أخصائيي المراجع الذي يقوم بالمقابلة 

المرجعية مع المستفيد، ولم يجد الباحث أي دراسة تتعلق بمدى تفعيل قوانين 

يف نجاح  برونو للخدمات المرجعية يف المكتبات العامة المصرية ودورها

إال أن الباحث قد استفاد من هذه الدراسات يف إطارها النظري المقابلة المرجعية 

 .وتصميم االستبانات
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ا: اإلطار النظري للدراسة:
ً
 ثاني

 صاحب قوانني برونو: 2/1

لم تمدنا المصادر بمعلومات كافية وافية عن صاحب قوانين برونو، كما أهنا 

نفسها، ويرجع ذلك إلى عدم ذيوع هذه  لم تمدنا بمعلومات عن القوانين

القوانين وانتشارها مثل القوانين األخرى التي القت ذيوًعا وأصبحت من 

عالمات التخصص مثل قوانين )رانجانااان، وجورمان، وبرادفورد، ولوتكا( 

 . (24)وغيرها

الذي كان يعمل يف قسم « إليوت كانتز»والمعلومات المتاحة قدمت من خالل 

 مكتبة العلوم االجتماعية واإلنسانيات يف جامعة كاليفورنيا يف سان المراجع يف

 libraryدييجو بالواليات المتحدة، وقد عمل إليوت أيًضا محرًرا لدورية 

juice، انين برونو يف أربع مقاالت وهي الدورية التي قدمت عرًضا لقو

 .(25)مكررة

وقد « فيليب سميث» إلى أن مؤلف قوانين برونو يدعى« إليوت كاني»ويشير 

عمل يف السبعينيات من القرن العشرين يف قسم المراجع يف جامعة كاليفورنيا، 

وقد شغل أيًضا وظيفة أخصائي المراجع بالقاعة الكربى يف مكتبة الكونجرس، 

ويبدو أن اهتمامه بالمراجع وعمله يف قسم المراجع هو الذي شجعه على طرح 

م، ومن الالفت للنظر أن 1995 عام يف« سميث»هذه القوانين، وقد مات 

المصادر التي بين أيدينا لم تمدنا بمعلومات عن السبب يف تسمية هذه القوانين 

 باسم برونو، وربما كان فيليب نفسه يشتهر باسم برونو.
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 :(26)صيغة القوانني 2/2

يعرض الباحث هنا الصيغة الرئيسية لقوانين برونو وهي التي عرضها فيليب 

 سميث:

1- Never assume anything about anyone. 
2- Get off your duff  ]don't point , but go with the 

client [ 
3- A ttempt to answer the original question  ]even if 

the real need lead to another question [ 
4- Never take anything interesting to real with you to 

the desk ]give your attention to the floor and likely 
clients[ 

5- Make it a practice to follow up on unresolved 
questions. 

6- Keep in mind ]you may have heard the question a 
thousand times, but it’s the first time the user has ever 
asked it. 

7- Dress comfortably  
8- Avoid library jargon like the plague  
9- Be prepared to drop all conversation with 

colleagues the instant a user appears  
10- Always pass along any useful information you 

encounter in a search  
11- Before coming to the desk , try to take a few 

minutes calisthenics  
12- Be as concrete as possible when giving direction. 

 :(27)ترمجة القوانني 3/2

 ال تفيض )تخمن( أي شيء عن أي شخص. -1

 اخرج من عبلك )ال َتْكَتِف باإلشارة، اذهب مع المستفيد(. -2

حاول اإلجابة عن السؤال األصلي )حتى إذا قادتك الحاجة الحقيقية  -3

 للمستفيد إلى سؤال آخر(.
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ال تصطحب أشياء مهمة معك لقراءهتا على المكتب )وجه انتباهك  -4

 لمكان والمستفيد المحتمل(.ل
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  يستوضح أخصائي المراجع حاجة المستفيد من المعلومات، ويف أحيان

له يف أسئلة كثيرة يتطلب هذا األمر خطواٍت تعتمد على الرجوع للمستفيد وسؤا

 بسيطة لتحديد المصادر المخصصة واستبعاد المصادر غير المالئمة للمستفيد.

  يقيح أخصائي المراجع مصادر معلومات إضافية وفًقا لحاجات

 المستفيد المعلوماتية، عندما يكتشف أن إطار المعلومات يدخل يف نطاقه.

 ي المراجع تنتهي المقابلة المرجعية عند هذا الحد عندما يقدم أخصائ

 (32)المعلومات المناسبة أو عمل إحالة لمصادر مساعده. 

وىف أحيان كثيرة ينبغي أن يطمئن أخصائي المراجع إلى أنه قد تحققت 

 حاجات المستفيد من المعلومات 
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 ثالثا: اجلزء التطبيقي للدراسة:
 اخلصائص الدميغرافية للدراسة: 3/1

غرافية للدراسة والمتغيرات تقوم الدراسة على عدد من الخصائص الديم

العمر( سواء كان للمستفيدين  –المستقلة للخصائص الشخصية متمثلة يف )النوع

من الخدمات المرجعية يف المكتبات العامة محل الدراسة أو ألخصائيي 

 المراجع العاملين هبا.

اخلصائص الدميغرافية للمستفيدين من اخلدمات املرجعية باملكتبات حمل  3/1/1
 اسة الدر

 (2جدول )
 اخلصائص الدميغرافية للمستفيدين من اخلدمات املرجعية باملكتبات حمل الدراسة

 العمر النوع

-18 ذكور إناث 

30 

31-40 41-

50 

51-

60  

60 

 فأكثر

 3 69 226 404 532 365 869 ك

% 69.1 30.9 43.1 32.7 18.3 5.6 0.3 

 1234 1234 مجموع

 ( ما يأيت:2يتضح من جدول رقم )

من مستفيدي الخدمات المرجعية بالمكتبات عينة الدراسة من  69.1% -1

من مستفيدي الخدمات المرجعية بالمكتبات عينة  %30.9اإلناث، بينما 

 الدراسة من الذكور.
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من مستفيدي الخدمات المرجعية بالمكتبات عينة الدراسة  43.1% -2

المكتبات ( سنة ويرجع ذلك إلى أن أغلب الميددين على 30-18سنهم من )

من مستفيدي الخدمات المرجعية بالمكتبات عينة  %32.7من الطالب، وأن 

من مستفيدي الخدمات المرجعية  %18.3(، وأن 40-31الدراسة سنهم من )

من مستفيدي  %5.6(، وأن 50-41بالمكتبات عينة الدراسة سنهم من )

 %0.3 (، وأن60-51الخدمات المرجعية بالمكتبات عينة الدراسة سنهم من )

 60من مستفيدي الخدمات المرجعية بالمكتبات عينة الدراسة سنهم أكثر من 

 سنة.

 النوع: 3/1/2

 (3جدول )
 اخلصائص الدميغرافية ألخصائيي املراجع العاملني باملكتبات حمل الدراسة

 العمر النوع

  60-51 50-41 40-31 30-21 ذكور إناث 

 0 13 19 41 28 45 ك

% 61.6 38.4 56.1 26.1 17.8 0 

 73 73 مجموع

 ( ما يلي.3يتضح من جدول رقم )

من  %38.4من أخصائيي المراجع من اإلناث، بينما  61.6% -1

 أخصائيي المراجع من الذكور.

( عاما 30-21من أخصائيي المراجع أعمارهم تياوح من ) % 56.1 -2

ة، ويرجع السبب يف ذلك إلى أن مهام أخصائيي المراجع تحتاج إلى طاقات كبير

من  %26.1فتحرص المكتبات إلى إسناد هذه الوظيفة إلى هذا العمر، وأن 
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من  % 17.8( عاما، وأن 40-31أخصائيي المراجع أعمارهم تياوح من)

(، وال يوجد أخصائيو مراجع 50-41أخصائيي المراجع أعمارهم تياوح من )

لى فيه عاما  وذلك ألن هذا العمر من المتوقع أن يتو 51أعمارهم أكثر من 

 أخصائيو المراجع الوظائف القيادية يف المكتبات.

 مدى فاعلية تنفيذ قوانني برونو: 3/2

مدى تنفيذ )القانون األول لبرونو(: ال تفترض )تخمن( أي شيء عن  3/2/1

 أي شخص.

ينبغي ألخصائيي المراجع لتنفيذ هذا القانون أن يتعرفوا على احتياجات 

متطلباهتم إلى النهاية وبحرية كاملة، كما يجب المستفيدين، وأن يستمعوا إلى 

عليهم أال يخمنوا عن المستفيدين أية معلومات حولهم، وللتأكد من هذا قام 

الباحث بسؤال المستفيدين عن مدى بذل أخصائيي المراجع الجهد يف التعر  

على احتياجاهتم، ومدى استماع أخصائيي المراجع إلى متطلبات المستفيدين 

ية وبحرية، كما قام الباحث بسؤال أخصائيي المراجع عن مدى إلى النها

 تخمينهم معلومات عن المستفيدين.

مدى بذل أخصائيي المراجع الجهد يف التعرف على احتياجات  3/2/1/1

 المستفيدين 

 (4جدول ) 
 مدى بذل أخصائيي املراجع اجلهد يف التعرف على احتياجات املستفيدين

يف التعرف على  مدى بذل أخصائيي المراجع

 احتياجات المستفيدين
 % ك

يبذل أخصائيو المراجع الجهد يف التعر  على 

 احتياجات المستفيدين 
1114 90.3 
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ال يبذل أخصائيو المراجع الجهد يف التعر  على 

 احتياجات المستفيدين
120 9.7 

 100 1234 المجموع

لمرجعية من مستفيدي الخدمات ا %90.3( أن 4يتضح من الجدول رقم )

بالمكتبات عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع يبذلون الجهد يف التعر  

على احتياجاهتم، وهذا يدل على عدم اقحام القيم الذاتية لهم على المستفيدين، 

 ومن َامَّ فهذا يعطي مؤشًرا على تحقيق القانون األول لربونو.

ت المستفيدين إلى مدى استماع أخصائيي المراجع إلى متطلبا 3/2/1/2

 النهاية وبحرية

 (5جدول )
 مدى استماع أخصائيي املراجع إىل متطلبات املستفيدين إىل النهاية وحبرية

مدى استماع أخصائيي المراجع إلى متطلبات المستفيدين 

 إلى النهاية وبحرية
 % ك

يستمع أخصائيو المراجع إلى متطلبات المستفيدين إلى 

 النهاية وبحرية كاملة
1125 91.2 

ال يستمع أخصائيو المراجع إلى متطلبات المستفيدين إلى 

 النهاية 
109 8.8 

 100 1234 المجموع

من مستفيدي الخدمات المرجعية  %91.2( أن 5يتضح من الجدول رقم )

بالمكتبات عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع يستمعون إلى متطلباهتم 

ا يدل على أن متطلبات المستفيدين واحتياجاهتم إلى النهاية وبحرية كاملة، وهذ

والمعلومات المتوفرة عنهم لدى أخصائيي المراجع مصدرها المستفيدون 
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أنفسهم، وليس تخمينًا من أخصائيي المراجع، وهذا يعطي مؤشًرا على تحقيق 

 القانون األول لربونو.

 مدى ختمني أخصائيي املكتبات معلومات عن املستفيدين: 3/2/1/3
 (6دول )ج

 مدى ختمني أخصائيي املكتبات معلومات عن املستفيدين
مدى تخمين أخصائيي المكتبات معلومات عن 

 المستفيدين
 % ك

ال يخمن أخصائيو المكتبات معلومات عن 

 المستفيدين
69 94.6 

 5.4 4 يخمن أخصائيو المكتبات معلومات عن المستفيدين

 100 73 المجموع

من أخصائيي المراجع بالمكتبات  % 94.6أن  (6يتضح من الجدول رقم )

عينة الدراسة ذكروا أهنم ال يخمنون أية معلومات عن المستفيدين، بل ييكون 

لهم الحديث عن أنفسهم وأسئلتهم، وهذا يعطي مؤشًرا على تحقيق القانون 

 األول لربونو، وهبذا تكون قد اكتملت الصورة حول تنفيذ القانون األول لربونو.

مدى تنفيذ )القانون الثاين لبرونو(: اخرج من عبلك )ال َتْكَتِف  3/2/2

 باإلشارة، اذهب مع المستفيد(.

ينبغي ألخصائيي المراجع لتنفيذ هذا القانون أن يتحركوا مع المستفيدين وال 

يكتفوا باإلشارة، وهذا يتماشى مع مبدأ )أخصائي المراجع المتحرك أو المتنقل( 

(Rovong )(33) من هذا قام الباحث بسؤال المستفيدين عن مدى تحرك  وللتأكد

أخصائيي المراجع معهم وعدم االكتفاء بمجرد اإلشارة إلى مكان مصدر 

 المعلومات.
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مدى حترك أخصائيي املراجع مع املستفيدين وعدم االكتفاء مبجرد اإلشارة  3/2/2/1
 إىل مكان مصدر املعلومات.

 (7جدول )
مع املستفيدين وعدم االكتفاء مبجرد اإلشارة إىل مكان  مدى حترك أخصائيي املراجع

 مصدر املعلومات
مدى تحرك أخصائيي المراجع مع المستفيدين وعدم 

 االكتفاء بمجرد اإلشارة إلى مكان مصدر المعلومات
 % ك

يتحرك أخصائيو المراجع مع المستفيدين وال يكتفون 

 بمجرد اإلشارة إلى مكان مصدر المعلومات
1007 81.8 

ال يتحرك أخصائيو المراجع مع المستفيدين ويكتفون 

 بمجرد اإلشارة إلى مكان مصدر المعلومات
277 18.2 

 100 1234 المجموع

من مستفيدي الخدمات المرجعية  %81.8( أن 7يتضح من الجدول رقم )

بالمكتبات عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع يتحركون معهم وال 

شارة إلى مكان مصدر المعلومات، وهذا يعطي مؤشًرا على يكتفون بمجرد اإل

 تحقيق القانون الثاين لربونو.

مدى تنفيذ )القانون الثالث لبرونو(: حاول اإلجابة عن السؤال  3/2/3

 األصلي )حتى إذا قادتك الحاجة الحقيقية للمستفيد إلى سؤال آخر(.

 -احتياجات المستفيد  وهو أن (34)«موريس»هذا القانون مرتبط بما أكد عليه 

هي ما ينبغي أن تكون يف بؤرة االهتمام وينبغي  -وليس رغباته أو طلباته 

ألخصائيي المراجع لتنفيذ هذا القانون أن يقوموا بتعديل صيغة السؤال بما 

يتالءم وحاجات المستفيدين الحقيقية، وأن يتعرفوا على السمات اللغوية 

بأن المستفيدين ال يتمتعون بقدرة تامة على  والنفسية للمستفيدين، وأن يعتقدوا
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صياغة ما يريدون بشكل صحيح وللتأكد من هذا قام الباحث بسؤال المستفيدين 

حول مدى تعديل أخصائيي المراجع صيغة السؤال لهم بما يتالءم وحاجاهتم 

المعلوماتية، وسؤالهم أيًضا حول مدى تعر  أخصائيي المراجع على السمات 

غوية والنفسية لهم، وسؤال أخصائيي المراجع أنفسهم حول مدى العلمية والل

اعتقادهم بأن المستفيدين ال يتمتعون بقدرة تامه على صياغة ما يريدون بشكل 

 صحيح.

مدى تعديل أخصائيي املراجع صيغة السؤال مبا يتالءم وحاجات  3/2/3/1
 املستفيدين املعلوماتية.

 (8جدول )
صيغة السؤال مبا يتالءم وحاجات املستفيدين مدى تعديل أخصائيي املراجع 

 املعلوماتية

مدى تعديل أخصائي المراجع صيغة السؤال بما يتالءم 

 وحاجات المستفيدين المعلوماتية 
 % ك

يعدل أخصائيو المراجع صيغة السؤال بما يتالءم 

 وحاجات المستفيدين المعلوماتية

96

4 

78.

2 

بما يتالءم  ال يعدل أخصائيو المراجع صيغة السؤال

 وحاجات المستفيدين المعلوماتية

27

0 

21.

88 

 المجموع
12

34 
100 

من مستفيدي الخدمات المرجعية  %78.2( أن 8يتضح من الجدول رقم )

بالمكتبات عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع يقومون بتعديل صيغة 

ذلك، ويف هذا السؤال بما يتالءم وحاجاهتم المعلوماتية إذا دعت الحاجة إلى 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

داللة على أن أخصائيي المراجع يتمتعون بقدر كبير من الفهم الجيد والقدرة 

على صياغة حاجات المستفيدين بشكل دقيق ومناسب، ويعطي مؤشًرا على 

محاولة أخصائيي المعلومات اإلجابة عن السؤال األصلي العالق يف ذهن 

وهذا يعطي مؤشًرا على المستفيدين، وليس الذي عرب عنه بصورة غير صحيحة، 

 تحقيق القانون الثالث لربونو.

مدى تعرف أخصائيي املراجع على السمات العلمية واللغوية والنفسية  2/ 3/2/3
  للمستفيدين

 (9جدول )
 مدى تعرف أخصائيي املراجع على السمات العلمية واللغوية والنفسية للمستفيدين

ية مدى تعرف أخصائيي المراجع على السمات العلم

 واللغوية والنفسية للمستفيدين
 % ك

يتعرف أخصائيو المراجع على السمات العلمية واللغوية  

 والنفسية للمستفيدين
1034 83.8 

ال يتعرف أخصائيو المراجع على السمات العلمية 

 واللغوية والنفسية للمستفيدين
200 16.2 

 100 1234 المجموع

ت العلمية واللغوية والنفسية يعترب تعر  أخصائيي المراجع على السما

للمستفيدين القاعدة األساسية يف نجاح المقابلة المرجعية كما أوضحت 

من مستفيدي الخدمات  %83.8( أن 9، ويتضح من الجدول رقم )(35)«رادكلف»

المرجعية بالمكتبات عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع يقومون بالتعر  

ة والنفسية لهم، ويرى الباحث أن هذا يساعد يف على السمات العلمية واللغوي

معرفة السؤال األصلي للمستفيدين، وهذا يعطي مؤشًرا على تحقيق القانون 

 الثالث لربونو.



  

 
 نو للخدمات المرجعية في المكتبات العامة مدى تفعيل قوانين برو

 المصرية ودورها في نجاح المقابلة المرجعية

 

 
 

 

 

مدى اعتقاد أخصائيي املراجع بأن املستفيدين ال يتمتعون بقدرة تامة على  3/ 3/2/3
 صياغة ما يريدون بشكل صحيح 

 (10جدول )
يي املراجع بأن املستفيدين ال يتمتعون بقدرة تامة على صياغة مدى اعتقاد أخصائ

  ما يريدون بشكل صحيح

مدى اعتقاد أخصائيي المراجع بأن المستفيدين ال يتمتعون 

  بقدرة تامة على صياغة ما يريدون بشكل صحيح
 % ك

يعتقد أخصائيو المراجع بأن المستفيدين ال يتمتعون بقدرة 

  ن بشكل صحيحتامة على صياغة ما يريدو
64 87.6 

ال يعتقد أخصائيو المراجع بأن المستفيدين ال يتمتعون 

  بقدرة تامة على صياغة ما يريدون بشكل صحيح
9 12.4 

 100 73 المجموع

من أخصائيي المراجع بالمكتبات  %87.6( أن 10يتضح من الجدول رقم )

ن بقدرة تامة على عينة الدراسة ذكروا أهنم يعتقدون أن المستفيدين ال يتمتعو

صياغة ما يريدون بشكل صحيح، وهذا يساعد أخصائيي المراجع دائًما إلى 

الوصول إلى السؤال األصلي للمستفيد وإعادة صياغة أسئلة المستفيدين إذا ما 

شعر أخصائيو المراجع أهنا غير دقيقة، وهذا يعطي مؤشًرا على تحقيق القانون 

ملت الصورة حول تنفيذ القانون الثالث الثالث لربونو، وهبذا تكون قد اكت

 لربونو.

مدى تنفيذ )القانون الرابع لبرونو(: ال تصطحب أشياء مهمه معك  3/2/4

 لقراءتها على المكتب )وجه انتباهك للمكان والمستفيد المحتمل(
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ويعترب هذا القانون من صميم عمل أخصائيي المراجع بل وأخصائيي 

أيًضا: )ال هتدر وقت « رانجانااان»المكتبات بصفة عامة، ومن ضمن قوانين 

المستفيد( أو حافظ على وقت المستفيد، وينبغي ألخصائيي المراجع لتنفيذ هذا 

ابلة المرجعية، وأال القانون أال ينشغلوا عن المستفيدين بقراءة أي شيء أاناء المق

يصطحبوا أي شيء معهم للقراءة أاناء العمل بصفة عامة، وللتأكد من هذا قام 

الباحث بسؤال المستفيدين عن مدى انشغال أخصائيي المراجع عنهم بقراءة 

شيء ما أاناء المقابلة المرجعية وسؤال أخصائيي المراجع أنفسهم عن مدى 

 مل.اصطحاهبم لمواد يقرءوهنا أاناء الع

مدى ا شغال أخصائيي املراجع عن املستفيدين بقراءة شيء ما أثناء املقابلة  3/2/4/1
 املرجعية

 (11جدول )
 مدى انشغال أخصائيي املراجع عن املستفيدين بقراءة شيء ما أثناء املقابلة املرجعية

مدى انشغال أخصائيي المراجع عن المستفيدين بقراءة 

 ية شيء ما أثناء المقابلة المرجع
 % ك

ال ينشغل أخصائيو المراجع عن المستفيدين بقراءة شيء 

 ما أثناء المقابلة المرجعة 

10

01 

81.

1 

ينشغل أخصائيو المراجع عن المستفيدين بقراءة شيء ما 

 أثناء المقابلة المرجعية 

23

3 

18.

9 

 المجموع
12

34 
100 

جعية من مستفيدي الخدمات المر %81.1( أن 11يتضح من الجدول رقم )

بالمكتبات عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع ال ينشغلون عنهم بقراءة 



  

 
 نو للخدمات المرجعية في المكتبات العامة مدى تفعيل قوانين برو

 المصرية ودورها في نجاح المقابلة المرجعية

 

 
 

 

 

شيء ما أاناء المقابلة المرجعية، وهذا يعطي مؤشًرا على تحقيق القانون الرابع 

 لربونو.

  اصطحاب أخصائيي املراجع ملواد يقرءو ها أثناء العملمدى  2/ 3/2/4
 (12جدول )

 جع ملواد يقرءوهنا أثناء العملاصطحاب أخصائيي املرامدى 

مدى اصطحاب أخصائيي المراجع لمواد يقرءونها أثناء 

  العمل
 % ك

ال يصطحب أخصائيو المراجع مواد يقرءونها أثناء 

  العمل
66 90.5 

 9.5 7  يصطحب أخصائيو المراجع مواد يقرءونها أثناء العمل

 100 73 المجموع

من أخصائيي المراجع بالمكتبات  %90.5( أن 12يتضح من الجدول رقم )

عينة الدراسة ذكروا أهنم ال يصطحبون مواد يقرءوهنا أاناء العمل، وهذا يعطي 

داللة على احيام المستفيدين والحرص على وقتهم، وهذا يعطي مؤشًرا على 

تحقيق القانون الرابع لربونو، وهبذا تكون قد اكتملت الصورة حول تنفيذ القانون 

 .الرابع لربونو

مدى تنفيذ )القانون الخامس لبرونو(: اجعل متابعتك لألسئلة التي  3/2/5

 لم تجد جواًبا سلوًكا مالزًما.

على »يقول فيه:  (36)«صامويل جرين»وهذا القانون مرتبط بمبدأ ذكره 

اختصاصي المكتبات عدم السماح للمستفيد مغادرة المكتبة دون إجابة سؤاله، 

، ومرتبط أيًضا «دع العميل يغادر متجره دون شراءمثل صاحب المتجر الذي ال ي

من ضرورة متابعة أخصائيي المراجع  (37)«دودين»و« روس»بما أكدت عليه 
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ألسئلة المستفيدين، وينبغي ألخصائيي المراجع لكي ينفذوا هذا القانون أن 

يتأكدوا من إشباع الحاجات المعلوماتية للمستفيدين، وأن يراسلوهم بعد انتهاء 

قابلة المرجعية، وأن يتأكدوا من أن وقت اإلجابة عن أسئلة المستفيدين يف الم

المقابلة المرجعية كاٍ ، وأن يستشيروا زمالءهم حول األسئلة العالقة أمامهم من 

اء المقابالت المرجعية مع المستفيدين، وللتأكد من ذلك قام الباحث بسؤال  َجرَّ

ع من إشباع الحاجات المعلوماتية المستفيدين حول مدى تأكد أخصائيي المراج

لهم، وحول مدى مراسلة أخصائيي المراجع لهم بعد انتهاء المقابلة المرجعية، 

وسؤال أخصائيي المراجع أنفسهم حول مدى استشارة زمالِهم حول األسئلة 

 العالقة أمامهم من جراء المقابالت المرجعية مع المستفيدين.

 ع من إشباع احلاجات املعلوماتية للمستفيدين مدى تأكد أخصائيي املراج 1/ 3/2/5
 (13جدول )

 مدى تأكد أخصائيي املراجع من إشباع احلاجات املعلوماتية للمستفيدين

مدى تأكد أخصائيي المراجع من إشباع الحاجات 

 المعلوماتية للمستفيدين
 % ك

ال يتأكد أخصائيو المراجع من إشباع الحاجات 

 المعلوماتية للمستفيدين
1019 82.6 

يتأكد أخصائيو المراجع من إشباع الحاجات المعلوماتية 

 للمستفيدين
215 17.4 

 100 1234 المجموع

من مستفيدي الخدمات المرجعية  %82.6( أن 13يتضح من الجدول رقم )

بالمكتبات عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع ال يتأكدون من إشباع 

هذا داللة على أن أخصائيي المراجع ال يتابعون الحاجات المعلوماتية لهم، ويف 

األسئلة مع المستفيدين، وأيًضا داللة على أن أخصائيي المراجع ال يعطون 



  

 
 نو للخدمات المرجعية في المكتبات العامة مدى تفعيل قوانين برو

 المصرية ودورها في نجاح المقابلة المرجعية

 

 
 

 

 

الفرصة للمستفيدين إلخبارهم بأن إجابتهم كاملة أم ال، وهذا يرتبط مع مبدأ آخر 

مفقود عند أخصائيي المراجع عينة الدراسة وهو )ال تفيض أنك قد أجبت على 

أسئلة المستفيدين كلها(، وهذا يعطي مؤشًرا على عدم تنفيذ القانون الخامس 

 لربونو.

 املرجعية  مدى مراسلة أخصائيي املراجع للمستفيدين بعد ا تهاء املقابلة 2/ 3/2/5
 (14جدول )

مدى مراسلة أخصائيي املراجع للمستفيدين بعد انتهاء املقابلة املرجعية عند وجود 

 أسئلة عالقة

مراسلة أخصائيي المراجع للمستفيدين بعد انتهاء  مدى

 المقابلة المرجعية عند وجود أسئلة عالقة
 % ك

ال يقوم أخصائيو المراجع بمراسلة المستفيدين بعد 

 انتهاء المقابلة المرجعية 
1014 82.1 

يقوم أخصائيو المراجع بمراسلة المستفيدين بعد انتهاء  

 المقابلة المرجعية
220 17.9 

 100 1234 مجموعال

من مستفيدي الخدمات المرجعية  %82.1( أن 14يتضح من الجدول رقم )

بالمكتبات عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع ال يقومون بمراسلتهم بعد 

عند وجود أسئلة عالقة، ويف هذا داللة على عدم متابعة  انتهاء المقابلة المرجعية

مها المستفيدون، وهذا من صميم عمل أخصائيي المراجع لألسئلة التي قد

أخصائي المكتبة بصفة عامة، وليس من صميم عمل أخصائي المراجع فقط، 

ويرجع ذلك إلى عدم وجود قواعد بيانات محداة للمستفيدين من الخدمة 
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المرجعية بكافة المكتبات محل الدراسة، وهذا يعطي مؤشًرا على عدم تحقيق 

 القانون الخامس لربونو.

يف  مدى تأكد أخصائيي املراجع من أن وقت اإلجابة عن أسئلة املستفيدين 3/2/5/3
 املقابلة املرجعية كاٍف

 (15جدول )
مدى تأكد أخصائيي املراجع من أن وقت اإلجابة عن أسئلة املستفيدين يف املقابلة 

 املرجعية كاف 

مدى تأكد أخصائيي المراجع من أن وقت اإلجابة 

 المقابلة المرجعية كاف عن أسئلة المستفيدين يف 
 % ك

ال يتأكد أخصائيو المراجع من أن وقت اإلجابة عن 

 أسئلة المستفيدين يف المقابلة المرجعية كاف 
68 93.1 

يتأكد أخصائيو المراجع من أن وقت اإلجابة عن 

 أسئلة المستفيدين يف المقابلة المرجعية كاف
5 6.9 

 100 73 المجموع

من أخصائيي المراجع بالمكتبات  %93.1( أن 15يتضح من الجدول رقم )

عينة الدراسة ذكروا أهنم ال يتأكدون من أن وقت اإلجابة عن أسئلة المستفيدين 

ويف هذا داللة على عدم متابعة أخصائيي المراجع  ىف المقابلة المرجعية كاٍ ،

لوقت اإلجابة عن أسئلة المستفيدين، وهذا عامل سلبي  حيث إن متابعة الوقت 

نصر جوهري مكمل لمتابعة األسئلة نفسها، وهذا يعطي مؤشًرا على عدم ع

 تحقيق القانون الخامس لربونو.



  

 
 نو للخدمات المرجعية في المكتبات العامة مدى تفعيل قوانين برو

 المصرية ودورها في نجاح المقابلة المرجعية

 

 
 

 

 

أمامهم من  مدى استشارة أخصائيي املراجع لزمالئهم حول األسئلة العالقة 3/2/5/4
 جراء املقابالت املرجعية.

 (16جدول )
القة أمامهم من جراء مدى استشارة أخصائيي املراجع لزمالئهم حول األسئلة الع

 املقابالت املرجعية

مدى استشارة أخصائيي المراجع لزمالئهم حول 

 األسئلة العالقة أمامهم من جراء المقابالت المرجعية
 % ك

ال يستشير أخصائيو المراجع زمالءهم حول األسئلة 

 العالقة أمامهم من جراء المقابالت المرجعية
61 83.5 

زمالءهم حول األسئلة يستشير أخصائيو المراجع  

 العالقة أمامهم من جراء المقابالت المرجعية
12 16.4 

 100 73 المجموع

من أخصائيي المراجع بالمكتبات  %83.5( أن 16يتضح من الجدول رقم )

عينة الدراسة ذكروا أهنم ال يستشيرون زمالءهم حول األسئلة العالقة أمامهم من 

داللة على عدم متابعة أخصائيي المراجع جراء المقابالت المرجعية، ويف هذا 

لألسئلة التي قدمها المستفيدون وخصوًصا العالقة أمامهم، وربما هذا راجع إلى 

أن أخصائيي المراجع ال ينظرون إلى أنفسهم على أهنم مصدٌر من مصادر 

المعلومات، وهذا شيء خاطئ  فأخصائيو المراجع مصدر قوي من مصادر 

اكهم واتصالهم الدائم بالمستفيدين الذين يحتاجون المعلومات  نظرا الحتك

للمعلومات، مما يشكل خربة شخصية كبيرة تتبناها مصطلحات الرأسمعرفية أو 

األوعية البشرية أو المعرفة الضمنية وهى المصطلحات التي تطلق على اإلنسان 

وهذا يعطي مؤشًرا على عدم تحقيق القانون  ،(38)عندما يكون حامال للمعرفة 
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الخامس لربونو، وهبذا تكون قد اكتملت الصورة حول عدم تنفيذ القانون 

 الخامس لربونو.

مدى تنفيذ )القانون السادس لبرونو(: تذكر أنك قد تكون سمعت  3/2/6

سؤاال ما ألف مرة، إال أنه بالنسبة للمستفيد فإنها المرة األولى التي يوجه فيها 

 ذلك السؤال.

حيث أكدتا على ضرورة  (39)«دودين»و« روس»كره وهذا القانون مرتبط بما ذ

أن ُيشعر أخصائيو المراجع المستفيدين بأهمية أسئلتهم، وينبغي ألخصائيي 

المراجع لكي ينفذوا هذا القانون أن ُيشعروا المستفيدين بأهمية أسئلتهم، وأن 

ث يقوموا بمعرفة الدوافع من وراء أسئلة المستفيدين، وللتأكد من هذا قام الباح

بسؤال المستفيدين حول مدى إشعار أخصائيي المراجع بأهمية أسئلة 

المستفيدين، وسؤال أخصائيي المراجع حول مدى معرفة دوافع المستفيدين من 

 وراء أسئلتهم.

 مدى إشعار أخصائيي املراجع للمستفيدين بأهمية أسئلتهم  3/2/6/1
 (17جدول )

 ية أسئلتهممدى إشعار أخصائيي املراجع املستفيدين بأمه

مدى إشعار أخصائيي المراجع المستفيدين بأهمية 

 أسئلتهم 
 % ك

 89.9 1110 يشعر أخصائيو المراجع المستفيدين بأهمية أسئلتهم 

ال يشعر أخصائيو المراجع المستفيدين بأهمية 

 أسئلتهم 
124 10.1 

 100 1234 المجموع

ات المرجعية من مستفيدي الخدم %89.9( أن 17يتضح من الجدول رقم )

بالمكتبات عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع يشعروهنم بأهمية أسئلتهم، 



  

 
 نو للخدمات المرجعية في المكتبات العامة مدى تفعيل قوانين برو

 المصرية ودورها في نجاح المقابلة المرجعية

 

 
 

 

 

وهذا البد أن يكون مبدأ مع جميع أخصائيي المكتبات، وليس أخصائيي 

المراجع فقط، ويف هذا داللة على تثبيت العالقة بين المستفيدين وبين أخصائيي 

ول مرة، وهذا يعطي مؤشًرا أيًضا المراجع وإشعارهم بأن سؤالهم قد سمع أل

 على تحقيق القانون السادس لربونو.

 مدى معرفة أخصائيي املراجع دوافع املستفيدين من األسئلة: 2/ 3/2/6
 (18جدول )

 مدى معرفة أخصائيي املراجع دوافع املستفيدين من األسئلة املرجعية

مدى معرفة أخصائيي المراجع دوافع المستفيدين من 

 األسئلة
 % ك

يقوم أخصائيو المراجع بمعرفة دوافع المستفيدين من 

 األسئلة
62 84.9 

ال يقوم أخصائيو المراجع بمعرفة دوافع المستفيدين 

 من األسئلة
11 15.6 

 100 73 المجموع

من أخصائيي المراجع بالمكتبات  %84.9( أن 18يتضح من الجدول رقم )

افع المستفيدين من األسئلة، ويرى عينة الدراسة ذكروا أهنم يقومون بمعرفة دو

الباحث أن هذا يساعد بكل تأكيد على معرفة المغزى الحقيقي من السؤال الذي 

ربما يتشابه مع مستفيدين آخرين، وهذا يعطي مؤشًرا على تحقيق القانون 

السادس لربونو، وهبذا تكون قد اكتملت الصورة حول تنفيذ القانون السادس 

 لربونو.

 فيذ )القانون السابع لبرونو(: كن ودودا يف معاملتك.مدى تن 3/2/7
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تنفيذ  -وليس أخصائيي المراجع فقط  -وينبغي لجميع أخصائيي المكتبات 

هذا القانون، وهذا من أول أدبيات التعامل مع المستفيدين بصفة عامة، وللتأكد 

 من هذا قام الباحث بسؤال المستفيدين عن مدى معاملة أخصائيي المراجع لهم

 بود.

 مدى معاملة أخصائيي املراجع للمستفيدين بود  1/ 3/2/7

 (19جدول )
 مدى معاملة أخصائيي املراجع للمستفيدين بود

 % ك مدى معاملة أخصائيي المراجع للمستفيدين بود 

يعامل أخصائيو المراجع المستفيدين من الخدمة 

 المرجعية بود 
1013 82.1 

فيدين من الخدمة ال يعامل أخصائيو المراجع المست

 المرجعية بود 
221 17.9 

 100 1234 المجموع

من مستفيدي الخدمات المرجعية  %82.1( أن 19يتضح من الجدول رقم )

بالمكتبات عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع يعاملوهنم بود، وهذا يعطي 

 مؤشًرا على تحقيق القانون السابع لربونو.

الثامن لبرونو(: تجنب استخدام المصطلحات  مدى تنفيذ )القانون 3/2/8

 المكتبية غير المفهومة.

أن هذا ليس معناه  يف تفسيره للقانون الثامن من قوانين برونو (40)يرى النجار

عدم استخدام مصطلحات مكتبية على اإلطال ، بل يفضل استخدام 

أن  مصطلحات مكتبية بسيطة من باب الوعي المعلومايت والمكتبي، وهذا البد

يكون مبدًأ مع جميع أخصائيي المكتبات، وليس أخصائيي المراجع فقط، 



  

 
 نو للخدمات المرجعية في المكتبات العامة مدى تفعيل قوانين برو

 المصرية ودورها في نجاح المقابلة المرجعية

 

 
 

 

 

وللتأكد من تنفيذ هذا القانون قام الباحث بسؤال المستفيدين حول مدى 

 استخدام أخصائيي المراجع مصطلحات مكتبية غير مفهومة معهم. 

مع  مدى استخدام أخصائيي املراجع مصطلحات مكتبية غري مفهومة 3/2/8/1
 ستفيدين امل

 (20جدول )
 مدى استخدام أخصائيي املراجع مصطلحات مكتبية غري مفهومة مع املستفيدين

مدى استخدام أخصائيي المراجع مصطلحات مكتبية 

 غير مفهومة مع المستفيدين 
 % ك

ال يستخدم أخصائيو المراجع مصطلحات مكتبية غير 

 مفهومة مع المستفيدين 
994 80.5 

مراجع مصطلحات مكتبية غير يستخدم أخصائيو ال

 مفهومة مع المستفيدين 
240 19.5 

 100 1234 المجموع

من مستفيدي الخدمات المرجعية  %80.5( أن 20يتضح من الجدول رقم )

بالمكتبات عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع ال يستخدمون مصطلحات 

 ن الثامن لربونو.مكتبية غير مفهومة، وهذا يعطي مؤشًرا على تحقيق القانو

مدى تنفيذ )القانون التاسع لبرونو(: كن جاهًزا إليقاف كل أطراف  3/2/9

 الحديث مع الزمالء يف الحال عند ظهور المستفيد: 

ينبغي أن يطبِّق هذا القانوَن جميُع أخصائيي المكتبات، وليس أخصائيي 

مراجع مع المراجع فقط، ولتنفيذ هذا القانون ينبغي أال يتحدث أخصائيو ال

بعضهم أاناء العمل مع المستفيدين، وللتأكد من ذلك قام الباحث بسؤال 
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المستفيدين حول مدى تحدث أخصائيي المراجع مع زمالئهم أاناء العمل 

 معهم.

 مدى حتدث أخصائيي املراجع مع زمالئهم أثناء العمل مع املستفيدين  3/2/9/1

 (21جدول )
 ئهم أثناء العمل مع املستفيدينمدى حتدث أخصائيي املراجع مع زمال

مدى تحدث أخصائيي المراجع مع زمالئهم أثناء 

 العمل مع المستفيدين 
 % ك

ال يتحدث أخصائيو المراجع مع زمالئهم أثناء 

 العمل مع المستفيدين 
1120 90.8 

يتحدث أخصائيو المراجع مع زمالئهم أثناء العمل 

 مع المستفيدين 
114 9.2 

 100 1234 المجموع

من مستفيدي الخدمات المرجعية  %80.5( أن 21يتضح من الجدول رقم )

بالمكتبات عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع ال يتحداون مع زمالئهم 

أاناء العمل معهم، ويف هذا داللة على احيام وقت المستفيد واحيام المستفيد 

 ربونو.نفسه، وهذا يعطي مؤشًرا على تحقيق القانون التاسع ل

ْل على الدوام أي  3/2/10 مدى تنفيذ )القانون العاشر لبرونو(: َوصِّ

 معلومات مفيدة تقع عليها خالل البحث إلى المستفيدين.

لكي يقوم أخصائيو المراجع بتنفيذ هذا القانون ينبغي لهم أن يرسلوا إلى 

بعت المستفيدين معلومات ومصادر تتعلق بأسئلتهم السابقة، وأن يمد بعضهم ال

بمعلومات عثروا عليها أاناء البحث عن المعلومات. وللتأكد من هذا قام 

الباحث بسؤال المستفيدين حول مدى إرسال أخصائيي المراجع معلومات 



  

 
 نو للخدمات المرجعية في المكتبات العامة مدى تفعيل قوانين برو

 المصرية ودورها في نجاح المقابلة المرجعية

 

 
 

 

 

تتعلق بأسئلتهم السابقة، وسؤال أخصائيي المراجع حول مدى إمداد بعضهم 

 البعت بمعلومات عثروا عليها أاناء البحث عن المعلومات.

املستفيدين  مدى إرسال أخصائيي املراجع معلومات ومصادر تتعلق بأسئلة 3/2/10/1
 السابقة

 (22جدول )
 مدى إرسال أخصائيي املراجع معلومات تتعلق بأسئلة املستفيدين السابقة

مدى إرسال أخصائيي المراجع معلومات ومصادر تتعلق 

 بأسئلة المستفيدين السابقة 
 % ك

معلومات ومصادر تتعلق بأسئلة  ال يرسل أخصائيو المراجع 

 المستفيدين السابقة 
999 80.9 

يرسل أخصائيو المراجع معلومات ومصادر تتعلق بأسئلة 

 المستفيدين السابقة 
235  19.1 

 100 1234 المجموع

من مستفيدي الخدمات المرجعية  %80.9( أن 22يتضح من الجدول رقم )

ي المراجع ال يرسلون إليهم معلومات بالمكتبات عينة الدراسة ذكروا أن أخصائي

ومصادر تتعلق بأسئلتهم السابقة، ويرى الباحث أن هذا قصور يف عمل أخصائيي 

المراجع، وسو  يؤار سلًبا يف العالقة المستقبلية بين أخصائيي المراجع وبين 

المستفيدين، ومن ناحية أخرى يعطي مؤشًرا على عدم تحقيق القانون العاشر 

 لربونو.
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عليها أثناء  مدى إمداد أخصائيي املراجع بعضهم البعض مبعلومات عثروا 3/2/10/2
 البحث عن املعلومات 

 (23جدول )
مدى إمداد أخصائيي املراجع بعضهم البعض مبعلومات عثروا عليها أثناء البحث 

 عن املعلومات 

مدى إمداد أخصائيي المراجع بعضهم البعض بمعلومات 

 عن المعلومات  عثروا عليها أثناء البحث
 % ك

ال يقوم أخصائيو المراجع بإمداد بعضهم البعض  

 بمعلومات عثروا عليها أثناء البحث عن المعلومات 
61 83.5 

يقوم أخصائيو المراجع بإمداد بعضهم البعض بمعلومات  

 عثروا عليها أثناء البحث عن المعلومات 
12 16.5 

 100 73 المجموع

من أخصائيي المراجع بالمكتبات  %83.5أن (23يتضح من الجدول رقم )

عينة الدراسة ذكروا أهنم ال يقومون بإمداد بعضهم البعت بمعلومات عثروا 

عليها أاناء البحث عن المعلومات، ويرى الباحث أن هذا سو  َيِزيد من أعباء 

أخصائيي المراجع، وال ينمي تطبيق إدارة المعرفة يف المكتبات التي يعملون هبا، 

ناحية أخرى يعطي مؤشًرا على عدم تحقيق القانون العاشر لربونو، وهبذا ومن 

 تكون قد اكتملت الصورة حول تنفيذ القانون العاشر لربونو.

مدى تنفيذ )القانون الحادي عشر لبرونو(: قبل مجيئك لمكتب  3/2/11

 الخدمة، حاول أخذ بعض التمارين العقلية 

ائيي المراجع حول مدى ممارستهم للتأكد من هذا قام الباحث بسؤال أخص

 لبعت التمارين العقلية قبل الذهاب للعمل بقسم المراجع. 



  

 
 نو للخدمات المرجعية في المكتبات العامة مدى تفعيل قوانين برو

 المصرية ودورها في نجاح المقابلة المرجعية

 

 
 

 

 

الذهاب للعمل  مدى ممارسة أخصائيي املراجع لبعض التمارين العقلية قبل 3/2/11/1
 بقسم املراجع 

 (24جدول )
مدى ممارسة أخصائيي املراجع لبعض التمارين العقلية قبل الذهاب للعمل بقسم 

 راجعامل

مدى ممارسة أخصائيي المراجع لبعض التمارين العقلية قبل 

 الذهاب للعمل بقسم المراجع 
 % ك

ال يمارس أخصائيو المراجع بعض التمارين العقلية قبل 

 الذهاب للعمل بقسم المراجع
71 97.2 

يمارس أخصائيو المراجع بعض التمارين العقلية قبل الذهاب 

 للعمل بقسم المراجع
2 2.8 

 100 73 المجموع

من أخصائيي المراجع عينة  %97.2( أن 24يتضح من الجدول رقم )

الدراسة ذكروا أهنم ال يمارسون أية تمارين عقلية قبل الذهاب إلى مكتب 

الخدمة المرجعية، ويرى الباحث أن هذا بسبب المورواات الثقافية، وهذا يعطي 

 و.مؤشًرا على عدم تحقيق القانون الحادي عشر لربون

مدى تنفيذ )القانون الثاين عشر لبرونو(: كن محدًدا قدر اإلمكان  3/2/12

 عند إعطاء التوجيهات.

لكي ينفذ أخصائيو المراجع هذا القانون ينبغي لهم أن يقوموا بإعطاء 

توجيهات مباشرة ومحددة أاناء اإلجابة عن أسئلة المستفيدين وللتأكد من هذا 

ول مدى قيام أخصائيي المراجع بإعطاء قام الباحث بسؤال المستفيدين ح

 توجيهات مباشرة ومحددة أاناء اإلجابة عن أسئلتهم.



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

وحمددة أثناء  مدى قيام أخصائيي املعلومات بإعطاء توجيهات مباشرة 3/2/11/1
 اإلجابة عن أسئلة املستفيدين 

 (25جدول )
إلجابة عن مدى قيام أخصائيي املعلومات بإعطاء توجيهات مباشرة وحمددة أثناء ا

 أسئلة املستفيدين

مدى قيام أخصائيي المراجع بإعطاء توجيهات 

 مباشرة ومحددة أثناء اإلجابة عن أسئلة المستفيدين
 % ك

يقوم أخصائيو المراجع بإعطاء توجيهات مباشرة 

 ومحددة أثناء اإلجابة عن أسئلة المستفيدين
1007 81.7 

اشرة ال يقوم أخصائيو المراجع بإعطاء توجيهات مب

 ومحددة أثناء اإلجابة عن أسئلة المستفيدين
227 18.3 

 100 1234 المجموع

من مستفيدي الخدمات المرجعية  %81.7( أن 25يتضح من الجدول رقم )

بالمكتبات عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع يقومون بإعطائهم 

مؤشًرا على  توجيهات مباشرة ومحددة أاناء اإلجابة عن أسئلتهم، وهذا يعطي

 تحقيق القانون الثاين عشر لربونو.



  

 
 نو للخدمات المرجعية في المكتبات العامة مدى تفعيل قوانين برو

 المصرية ودورها في نجاح المقابلة المرجعية

 

 
 

 

 

 املستفيدين. مدى كفاية قوا ني برو و فى جناح املقابلة املرجعية من وجهة  ظر 3/3
 (26جدول )

 مدى كفاية قوانني برونو يف جناح املقابلة املرجعية من وجهة نظر املستفيدين

وجهة  مدى كفاية قوانين برونو يف نجاح المقابلة المرجعية من

 نظر المستفيدين 
 % ك

 99.7 1230 قوانين برونو كافية لنجاح المقابلة المرجعية 

 0.3 4 قوانين برونو غير كافية لنجاح المقابلة المرجعية

 100 1234 المجموع

من مستفيدي المكتبات عينة  %99.7( أن 26يتضح من الجدول رقم )

مقابلة المرجعية، وتؤار تأايًرا الدراسة ذكروا أن قوانين برونو كافية لنجاح ال

إيجابيًّا فيها، وذلك بعد أن َأْطَلَع الباحُث المستفيدين على تلك القوانين من 

 خالل االستبانة الموجهة إليهم.

 مدى معرفة أخصائيي المراجع بقوانين برونو ومصادر تلك المعرفة. 4/3 

 مدى معرفة أخصائيي املراجع بقوا ني برو و 4/3/1
 (27جدول )

 مدى معرفة أخصائيي املراجع بقوانني برونو

 % ك مدى معرفة أخصائيي المراجع بقوانين برونو

 80.2 59 على علم ودراية بقوانين برونو  

 19.8 14 ال نعرف قوانين برونو

 100 73 المجموع
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من أخصائيي المراجع عينة  %80.2( أن 27يتضح من الجدول رقم )

م ودراية بقوانين برونو، ويف هذا داللة على الثقافة الدراسة ذكروا بأهنم على عل

 المهنية الواسعة ألخصائيي المراجع بالمكتبات محل الدراسة.

 مصادر معرفة أخصائيي املراجع بقوا ني برو و 4/3/2
 (28جدول )

 مصادر معرفة أخصائيي املراجع بقوانني برونو

 % ك مصادر معرفة أخصائيي المراجع بقوانين برونو

 84.4 50 رات تدريبية من قبل المكتبة التي نعمل بها دو 

 10.1 6 قراءات حرة يف مجال التخصص

 5.5 3 المناقشة مع بعض المتخصصين يف المجال 

 100 59 المجموع

من أخصائيي المراجع عينة  % 84.4( أن 28يتضح من الجدول رقم )

التي قدمت لهم  الدراسة علموا بقوانين برونو من خالل الدورات التدريبية

بمكتباهتم التي يعملون هبا، وهم أخصائيو المراجع العاملون بالمكتبات العامة 

التابعة لمنظومة مكتبات مصر العامة، وهذا يدل على تميز التدريب هبذه 

من أخصائيي المراجع عينة الدراسة علموا بقوانين برونو  % 10.1المكتبات، و

من أخصائيي  % 5.5لتخصص، وأن من خالل القراءات الحرة يف مجال ا

المراجع عينة الدراسة علموا بقوانين برونو من خالل المناقشة مع بعت 

 المتخصصين يف المجال.



  

 
 نو للخدمات المرجعية في المكتبات العامة مدى تفعيل قوانين برو

 المصرية ودورها في نجاح المقابلة المرجعية

 

 
 

 

 

مدى كفاية قوا ني برو و يف جناح املقابلة املرجعية من وجهة  ظر أخصائي  5/3
 املراجع.

 (29جدول )
ن وجهة نظر أخصائيي مدى كفاية قوانني برونو يف جناح املقابلة املرجعية م

 املراجع

 % ك مدى كفاية قوانين برونو يف نجاح المقابلة المرجعية 

 100 73 قوانين برونو كافية لنجاح المقابلة المرجعية 

 0 0 قوانين برونو غير كافية لنجاح المقابلة المرجعية

 100 73 المجموع

لدراسة ( أن جميع أخصائيي المراجع عينة ا29يتضح من الجدول رقم )

 ذكروا أن قوانين برونو كافية لنجاح المقابلة المرجعية وتؤار تأايًرا إيجابيًّا فيها.
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ا: نتائج الدراسة وتوصياتها
ً
 رابع

 نتائج الدراسة  4/1

من المستفيدين عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع  90.3% -1

لمستفيدين من ا %91.2يبذلون الجهد يف التعر  على احتياجاهتم، كما ذكر 

عينة الدراسة أن أخصائيي المراجع يستمعون إلى متطلباهتم إلى النهاية وبحرية 

من أخصائيي المراجع عينة الدراسة أهنم ال يخمنون أية  %94.6كاملة، كما ذكر 

معلومات عن المستفيدين بل ييكون لهم الحديث عن أنفسهم وأسئلتهم، وهذا 

 يؤكد تحقيق القانون األول لربونو.

من المستفيدين عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع  81.8% -2

يتحركون معهم وال يكتفون بمجرد اإلشارة إلى مكان مصدر المعلومات، وهذا 

 يؤكد تحقيق القانون الثاين لربونو.

من المستفيدين عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع  78.2% -3

حاجاهتم المعلوماتية إذا دعت الحاجة يقومون بتعديل صيغة السؤال بما يتالءم و

من المستفيدين عينة الدراسة أن أخصائيي المراجع  %83.8إلى ذلك، كما ذكر 

 %87.6يقومون بالتعر  على السمات العلمية واللغوية والنفسية لهم، كما ذكر 

من أخصائيي المراجع عينة الدراسة أهنم يعتقدون أن المستفيدين ال يتمتعون 

على صياغة ما يريدون بشكل صحيح، وهذا يؤكد تحقيق القانون بقدرة تامة 

 الثالث لربونو.

من المستفيدين عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع ال  81.1% -4

من  % 90.5ينشغلون عنهم بقراءة شيء ما أاناء المقابلة المرجعية، كما ذكر 

ءوهنا أاناء العمل مع أخصائيي المراجع عينة الدراسة أهنم ال يصطحبون موادَّ يقر

 المستفيدين وهذا يؤكد تحقيق القانون الرابع لربونو.



  

 
 نو للخدمات المرجعية في المكتبات العامة مدى تفعيل قوانين برو

 المصرية ودورها في نجاح المقابلة المرجعية

 

 
 

 

 

من المستفيدين عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع ال  82.6% -5

من المستفيدين  %82.1يتأكدون من إشباع الحاجات المعلوماتية لهم، كما ذكر 

د انتهاء المقابلة عينة الدراسة أن أخصائيي المراجع ال يقومون بمراسلتهم بع

من أخصائيي المراجع عينة الدراسة أهنم ال  %93.1المرجعية، كما ذكر 

يتأكدون من أن وقت اإلجابة عن أسئلة المستفيدين يف المقابلة المرجعية كاٍ ، 

من أخصائيي المراجع عينة الدراسة أهنم ال يستشيرون  %83.5كما ذكر 

جراء المقابالت المرجعية، وهذا يؤكد زمالءهم حول األسئلة العالقة أمامهم من 

 عدم تحقيق القانون الخامس لربونو.

من المستفيدين عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع  89.9% -6

من أخصائيي المراجع عينة  %84.9يشعروهنم بأهمية أسئلتهم، كما ذكر 

حقيق الدراسة أهنم يقومون بمعرفة دوافع المستفيدين من األسئلة، وهذا يؤكد ت

 القانون السادس لربونو.

من المستفيدين عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع  82.1% -7

 يعاملوهنم بود، وهذا يؤكد تحقيق القانون السابع لربونو.

من المستفيدين عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع ال  80.5%  -8

قانون الثامن يستخدمون مصطلحات مكتبية غير مفهومة، وهذا يؤكد تحقيق ال

 لربونو.

من المستفيدين المكتبات عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي  80.5% -9

المراجع ال يتحداون مع زمالئهم أاناء العمل معهم، وهذا يؤكد تحقيق القانون 

 التاسع لربونو.
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من المستفيدين عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع ال  80.9% -10

من  %83.5تتعلق بأسئلتهم، كما ذكريرسلون إليهم معلومات ومصادر 

أخصائيي المراجع عينة الدراسة أهنم ال يقومون بإمداد بعضهم البعت 

بمعلومات عثروا عليها أاناء البحث عن المعلومات، وهذا يؤكد عدم تحقيق 

 القانون العاشر لربونو.

من أخصائيي المراجع عينة الدراسة ذكروا أهنم ال يمارسون  97.2% -11

عقلية قبل الذهاب إلى مكتب الخدمة المرجعية، وهذا يؤكد عدم أية تمارين 

 تحقيق القانون الحادي عشر لربونو.

من المستفيدين عينة الدراسة ذكروا أن أخصائيي المراجع  81.7% -12

يقومون بإعطائهم توجيهات مباشرة ومحددة أاناء اإلجابة عن أسئلتهم، وهذا 

 يؤكد تحقيق القانون الحادي عشر لربونو.

من المستفيدين عينة الدراسة ذكروا أن قوانين برونو كافية  99.7% -13

 لنجاح المقابلة المرجعية.

من أخصائيي المراجع عينة الدراسة ذكروا أهنم على علم  80.2% -14

 ودراية بقوانين برونو.

جميع أخصائيي المراجع عينة الدراسة ذكروا أن قوانين برونو كافية  -15

 لنجاح المقابلة المرجعية.

 وصيات الدراسة ت 4/2

على المكتبات العامة المصرية تحديث قاعدة البيانات الخاصة يجب  -1

 بالمستفيدين من الخدمات المرجعية بصفة دورية.
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فتح بالمكتبات العامة المصرية  على أخصائيي المراجع العاملينينبغي  -2

قنوات اتصال بينهم وبين المستفيدين بعد انتهاء المقابالت المرجعية، وإرسال 

 علومات تتعلق بأسئلتهم السابقة.م

أخصائيي المراجع العاملين بالمكتبات العامة المصرية العمل ب يجدر -3

 على تحطيم أية حواجز فاصلة بينهم وبين المستفيدين من الخدمات المرجعية.

على أخصائيي المراجع العاملين بالمكتبات العامة المصرية الحرص  -4

ة العالقة أمامهم من جراء المقابالت على استشارة بعضهم البعت حول األسئل

 المرجعية.

على أخصائيي المراجع العاملين بالمكتبات العامة المصرية يجدر  -5

الحرص على أخذ بعت التمارين العقلية  لتصفية ذهنهم وزيادة تركيزهم لزيادة 

 فرص نجاح المقابلة المرجعية.

ل على متابعة أخصائيي المراجع بالمكتبات العامة المصرية العمب يناط   -6

األسئلة التي قدمها لهم المستفيدون يف المقابلة المرجعية من حيث )كفاية وقت 

وجود إشباع معلومايت لدى المستفيدين من جراء المقابلة  –المقابلة المرجعية 

 إلخ(. –المرجعية 

على المكتبات العامة المصرية استطالع رأى المستفيدين من الخدمات  -7

  للتعر  على المشكالت التي واجهتهم أاناء المقابلة المرجعية بصفة دورية

 المرجعية.

على المكتبات العامة المصرية العمل على تبني أسلوب إدارة المعرفة  -8

بين أخصائيي المراجع العاملين هبا والعمل على تبادل المعلومات مع بعضهم 

 البعت. 
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ع هبا المكتبات العامة المصرية زيادة تدريب أخصائيي المراجب جدير -9

على كل ما يتعلق بفنيات المقابلة المرجعية وكل ما يتعلق بزيادة فرص نجاحها 

 وكل ما يتعلق بإجراءات العمل المرجعي.

على المكتبات العامة المصرية وضع ملصقات توضح اإلرشادات  -10

واألخالقيات والقوانين التي تحكم ضبط سلوكيات أخصائيي المراجع، مثل 

 قوانين برونو وغيرها.
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