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  به نام خدا
اعضاي محترم گروه بحث، هدف پرسشنامه اي که در اختیار شما قرار می گیرد گردآوري بخـشی از اطالعـاتی اسـت            

گروه بحث الکترونیکی علوم کتابـداري و  میزان توانمندي   بررسی  " که به پیشبرد پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان        
 تعامـل،  در ایـن رابطـه مفـاهیمی چـون اعتمـاد،      . مک می کنـد  ک" در تشکیل سرمایه اجتماعی)LIS(اطالع رسانی 

 دقت شما در تکمیـل ایـن پرسـشنامه    .حمایت اجتماعی و سودمندي از جمله متغیرهاي اصلی مورد توجه می باشند       
  . کمک ارزنده اي براي انجام این پژوهش است

  .ماندد که پاسخهاي شما کامال محرمانه خواهد و شداده می اطمینان خاطر به شما
                                                                              با تشکر

                                                                              شکریه احمدي
  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم کتابداري و اطالع رسانی

  دانشگاه فردوسی مشهد
  

  . پاسخ دهید(LIS)ه سؤاالت زیر با توجه به تجربه عضویت در گروه بحث الکترونیکیلطفاً ب
  :اطالعات جمعیت شناختی

  0                      مرد0زن : جنسیت
  0                            سایر      0   و اطالع رسانیکتابداري: رشته

  0   غیره0     پژوهشگر0     عضو هیأت علمی 0 کارمند       0فارغ التحصیل  0دانشجو: وضعیت شغلی
  : ..........................................................................................................................................نام سازمان محل خدمت

  
  .........................................................................................................................................: محل تحصیل

   
  0            دکترا0         کارشناس ارشد0         کارشناس0کاردان0       دبپلم:      وضعیت تحصیلی

  
  .الف

کامالً                                          
  موافقم

کامالً   مخالفم  حدوديتا  وافقمم
  مخالفم

عضویت در گروه دیدگاه من را نسبت به رشته کتابداري    1
  .بهبود بخشیده است

          

            .مشارکت در مباحث گروه برایم مهم است  2
اکثر اطالعات در رابطه با رشته را از طریق گروه دریافت   3

  .می نمایم
          

 مختلف رشته و حرفه اگر سؤالی در رابطه با مسائل  4
  .کتابداري داشته باشم در گروه مطرح می کنم

          

مطمئن هستم، در صورتی که سؤالی در گروه مطرح کنم،   5
  .پاسخی از افراد عضو گروه دریافت می کنم

          

در صورت طرح سؤالی در گروه، پاسخهایی که دریافت می   6
  )-. (نمی کندکنم، به حل مشکالتم کمک 

          

          از برخی از مطالب ارسال شده به گروه بحث براي انتشار   7
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در وبالگ خصوصی، وب سایت خصوصی و یا بستر 
  .اطالعاتی دیگر استفاده نموده ام

به نظر من اکثر مطالب ارسالی به گروه در برطرف کردن   8
  . حرفه تأثیرگذار هستند نظري و تجربیمشکالت

          

، ود و من پاسخ آن را ندانماگر سؤالی در گروه مطرح ش  9
نهایت سعی خود را می کنم تا پاسخ آن را بدست آورده و 

  .به گروه ارسال کنم

          

اعتماد به نفس مشارکت در مباحث گروه باعث افزایش   10
  .شده استاي ام حرفه نسبت به توانمندي 

          

نسبت به بیشتر مطالب ارائه شده در گروه بحث اعتماد   11
  .دارم

          

 اعضاء  همچنین و و با تجربه برخی از اعضاء با سابقهحضور  12
گروه می به هیأت علمی در گروه بر اعتماد من نسبت 

  .افزاید

          

  
  . ب

کامالً                                          
  موافقم

کامالً   مخالفم  تاحدودي  موافقم
  مخالفم

دم از طرف  نمودر بیشتر موارد سؤالی را در گروه مطرح  1
  .یافت کردمبیش از یک نفر پاسخ در

          

در پاسخ به سؤاالتی که دیگران مطرح کرده اند تا به حال   2
  .مشارکت داشته ام

          

نیز با افراد عضو گروه ارتباط مستقیم تا کنون به طور   3
منظور افرادي است که از طریق ( ایمیلی برقرار نموده ام
  ). ایدگروه با آنها آشنا شده

          

در صورت داشتن اطالعاتی در رابطه با مسائل مطرح شده   4
  .در گروه خود را ملزم می دانم در بحث شرکت کنم

          

در برخی از موارد نسبت به مسائل مختلف مطرح شده در   5
  .گروه با فرستادن پیامی عکس العمل نشان می دهم

          

 گروه بحث به دیگر مایلم مطالبی را که آموخته ام از طریق  6
  .افراد نیز منتقل کنم

          

 ،در صورتیکه با مطلب مطرح شده در پیامی موافق نباشم  7
  .دیدگاه خود را نسبت به آن مطلب بیان می کنم

          

در صورتیکه فردي در ارسال پیام انتقادي از الفاظ   8
سعی می کنم به صورت منطقی به نامناسب استفاده کند، 

  .آن پاسخ دهم

          

 می  را افزایش گروه بحث، تعامل بین افراد من،به نظر  9
   .دهد

          

madsg.com

questionnaire1.com

http://www.madsg.com
http://www.madsg.com
http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com/


فضاي تعامل میان افراد در گروه را فضایی منطقی و   10
  .عقالنی می دانم

          

  
  
  .ج

کامالً                                          
  موافقم

کامالً   مخالفم  تاحدودي  موافقم
  مخالفم

            .با عضویت در گروه با مباحث جدید رشته آشنا شدم  1
براي انتخاب موضوع پایان نامه، ایجاد تحول در محیط   2

از موضوعات مطرح شده در گروه ... کار، در اندیشه هایم و
  . الهام گرفته ام

          

در اصالح باورها و اعتقادات من نسبت مشارکت در گروه   3
  . به حرفه تأثیر داشته است

          

از رخدادهاي جدید رشته در حال و آینده مطلع می   4
همایشها و سمینارها، بازدیدها، انتشارات خاص ( شوم

  ...).و

          

به اشتراك گذاشتن دانسته  به واسطه  (رشته کتابداري  5
   رشته اي پویا تبدیل شده استبه) هاي افراد در گروه

          

انم در محیط مشارکت درگروه موجب شده است که بتو  6
  .کاري،  علمی و تحصیلی، فردي آگاه و پویا باشم

          

با وجود اینکه مطالب ارسال شده به گروه بیشتر جنبه   7
خبري دارند ولی براي رشد فردي و حرفه اي سودمند 

  .می باشند

          

  
  طور متوسط در یکسال اخیر چند پیام به گروه ارسال نموده اید؟ به -الف

  0                  خیلی کم0                کم  0                  متوسط  0              زیاد   0خیلی زیاد 
  

چنانچه مشارکتی .( اگر به سؤاالت مطرح شده در گروه پاسخ داده اید میزان آن را مشخص نمائید -ب
  )نداشته اید به این پرسش پاسخ ندهید

  0                  خیلی کم0                کم  0              متوسط      0                زیاد 0خیلی زیاد 
  
  ؟مراجعه به گروه جزو اولین کارهاي شما هنگام مراجعه به رایانه و شبکه استآیا  -ج

  0                       خیر0 بلی
  
  چند بار در روز براي مالحظه پیامها به گروه مراجعه می کنید؟ -د

  0بیش از پنج بار)               ه0 بار 4)       د0 بار3)                ج0 بار2)       ب 0 بار1) الف
  
  : به طور کلی گروه بحث را از دیدگاه هاي مختلف چگونه ارزیابی می کنید-ه
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   اعتماد به اطالعات فرستاده شده 

                    عالی                                             ضعیف                                                             
1 0           2  0        3 0          40          5 0         60         7 0        8  0        9 0     100  
  
  

  اعتماد به افرادي که پیام ارسال می دارند
                    عالی                                                                           ضعیف                               

1 0           2  0        3 0          40          5 0         60         7 0        8  0        9 0     100  
  

امش به واسطه دریافت کمک و توجه از سوي دیگر افراد در  حمایت اجتماعی در واقع احساس آر (حمایت اجتماعی
  .)گروه می باشد

                    عالی       ضعیف                                                                                                   
1 0           2  0        3 0          40          5 0         60         7 0        8  0        9 0     100  
  

  رشد فردي و حرفه اي
                    عالی       ضعیف                                                                                                   

1 0           2  0        3 0          40          5 0         60         7 0        8  0        9 0     100  
  

  انگیزه براي تعامل و اشتراك دانش
                    عالی       ضعیف                                                                                                   

1 0           2  0        3 0          40          5 0         60         7 0        8  0        9 0     100  
  
  . گروه بحث دارید ارائه نماییدارتقاء براي چنانچه پیشنهادهایی -ز

....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................  
  
  
  
  

  این پرسشنامه کردید سپاسگزارم همکاري شما و وقتی که صرف تکمیلاز        
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