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  پرسشنامه: پیوست یک
  

  دانشجوي گرامی  

  با سالم 

 بررسی "پرسشنامه اي که پیش روي دارید، به منظور گردآوري اطالعات پایان نامه دکتري  با هدف

براي  ییبه منظور ارائه راهکارها در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطالعاتی تاثیر سبکهاي شناختی بر قضاوت ربط

  . در اختیارتان قرار گرفته است "بهبود ساختار نظامهاي تعاملی بازیابی اطالعات 

  :مشارکت شما در این پژوهش شامل فعالیتهاي زیر است

  مطالعه تعدادي سناریوي کوتاه ؛ •

 .همطالعه تعدادي مدرك مرتبط با هر سناریو و پاسخ گویی به سئواالت مطرح در پرسشنام •

مشارکت فعاالنه شما در این پژوهش و دقت نظر  در  پاسخ گویی به پرسشها براي محقق بسیار 

. الزم به ذکر است که شرکت شما در این پژوهش و نتایج حاصل از آن محرمانه خواهد بود.  ارزشمند است

پیشاپیش از وقتی که .بگذاریدخواهشمند است در صورت وجود ابهام یا پرسش، آن را با پژوهشگر در میان 

  .صرف می کنید، کمال تشکر را داریم

  مهدیه میرزابیگی                                                                                

  دانشجوي دکتري علوم کتابداري و اطالع رسانی

 دانشگاه فردوسی مشهد                                                                                   

 

 

  اطالعات فردي. الف

  : .......                  سن                                 □مرد             □زن    :          جنسیت
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  : .................دانشکده:   ........................      رشته تحصیلی

 

  منابعبازنمونهاي . ب

در ارزیابی مدارك به ترتیب اولویت از کدام یک از موارد زیر استفاده کرده اید؟در صورتی که  •

  .مواردي داراي ارزشهاي یکسان هستند، می توانید یک گزینه را بیش از یک بار عالمت بزنید

  

  معیارهاي ربط. ج   

هنگام ارزیابی مدارك به کدامیک از معیارهاي زیر توجه کرده اید ؟لطفا درجه اهمیت  هر یک را  •

  .مشخص کنید

         

  )استفاده خیلی زیاد(4  3  2  1  )عدم استفاده(0   
            عنوان
            چکیده

            کلیدواژه ها
            متن کامل

  
  )توصیف معیار(معیار
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            )موضوع این مدرك با موضوع متن مطابقت دارد( موضوع
            )اطالعات این مدرك به راحتی قابل فهم است( قابل فهم بودن

            )این مدرك تاریخچه اي در مورد این موضوع ارائه می کند( تاریخچه
            )مدرك شامل راهنمایی هاي کلیدي  است( راهنما

            )محتواي مدرك،  افق هاي جدیدي را برایم می گشاید( بدیع بودن
            )خواندن این مدرك برایم لذت بخش است( جذاب بودن

            )معتبري گرفته شده است  - مجله، وب سایت  -مدرك از منبع( منبع
            )نویسنده مدرك، در  موضوع متن صاحبنظر و متخصص است(اعتبار نویسنده 

            )اطالعات ارائه شده در مدرك، روزآمد و  جدید است(تازگی 
            )تعاریف ارائه شده در  این مدرك، به دانسته هاي من درباره این موضوع  می افزاید(تعاریف 

مدرك داراي توصیفها و توضیحات کاملی است که به فهم بهتر موضوع کمک می (توصیفات 
  )کند

          

            )موضوعات اصلی و فرعی مربوط به این موضوع را  پوشش می دهدمدرك بخش اعظم (دامنه 
            )ساختار منطقی  مدرك، مطالعه و فهم آن را تسهیل می کند( ساختار

            .)مدرك ،  اطالعات دقیق و صحیحی در مورد موضوع متن دارد(دقت و صحت 
نویسنده مدرك داراي عقاید شخصی نیست و اصل بی طرف بودن را رعایت ( عدم سوگیري

  )کرده است
          

            )مدرك به طور عمیق و همراه با جزئیات کافی به موضوع پرداخته است( عمق
            )اطالعات موجود در این مدرك ، دیدگاههاي مرا درباره موضوع متن تایید می کند( تایید

            )مدرك اطالعات کافی در مورد این موضوع  فراهم می آورد(مقدار اطالعات 
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