
درس آمار حیاتی و احتماالت
94پروژه جمعی نیمسال تحصیلی

تحصیلیبررسی  تأثیر استفاده از شبکه بر موفقیت

جمع آوری اطالعات
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اعضای گروه جمع آوری داده

گروه ج

علی رضا عرب

گروه ب

الهام محسنی

الناز سادات میردامادی

مائده خدامرادی

دریا معیر

فائز هاشمی

گروه الف
فریناز جنیدی شریعت زاده

سوگل کیان ارثی

شیرین نور

زهرا عیوضی زاده
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هدف تحقیق آماری 

اینترنت امروزه، پیشرفت روز افزون تکنولوژی و جذابیت فضای مجازی، منجر به استقبال جوانان از
کل جامع و ارتباطات شبکه ای  شده است که تأثیرات گسترده ای را بر سبک زندگی آنها و به ش

.تری بر جامعه داشته است

ی دانشجویان در نتیجه بر آن شدیم تا به بررسی تأثیر استفاده از شبکه بر روی موفقیت تحصیل
.دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر  بپردازیم
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تقسیم وظایف

تحقیق آماری

آمار 
استنباطی

یآمار توصیف
جمع آوری 

داده
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هدف از انجام فاز اول پروژه

ت جمع آوری داده هایی صحیح ، دقیق ، قابل اعتماد ، با تعداد قابل قبول و شامل تمامی حاال
.ممکن

.و انجام تحلیل های اولیه بر روی داده های جمع آری شده
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جمع آوری داده

تهیه پرسش نامه•

جمع آوری داده از دانشجویان•

ثبت داده ها در اکسل•

تحلیل اولیه داده ها•
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نمونه ی مورد بررسی

169تعداد کل داده ها         

:تعداد داده ها بر اساس سال ورودی 

9162سال 

9243سال 

9363سال 

7



پرسش نامه

:پرسش نامه حاوی سه قسمت کلی 

اطالعات فردی 1-فرم الف

میزان وابستگی به شبکه2-فرم الف

فرم ب            کارآمدی تحصیلی
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نحوه ی کمی سازی داده ها

.در پرسشنامه معیار کمی سازی شماره ی گزینه ی انتخابی فرد بوده است

.کمی سازی شده است7تا 1به ترتیب از « همیشه»تا « هرگز»در فرم ب ، 

مجموع شماره ی گزینه های انتخابی به عنوان معیاری از وابستگی فرد به شبکه 2-در فرم الف
.در نظر گرفته می شود

کارآمدی تحصیلی فرد در مجموع شماره ی گزینه های انتخابی به عنوان معیاری از در فرم ب 
.نظر گرفته می شود
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فایل پرسشنامه
اطالعات فردی:1-الف
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میزان وابستگی به شبکه:2-الف
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کارآمدی تحصیلی: بفرم 
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نکات

 باشد( دانشجویان)نمونه مناسبی از جمعیت مورد مطالعه آماری، جامعه

 استمعدل کل برای ما مهم

 ،شدندپاسخنامه ها شماره گذاری همه قبل از ورود داده ها  .

 استردیف ها متناظر با این شماره و هر ستون متناظر با پاسخ یکی از سواالت شماره  .

 هر نفر، در یک ستون برای ( 1۵تا 1سواالت )الفعدد گزینه های بخش پایینی فرم جمع
ارزش عددی آن در ،  کمّی سازی  و ( ب)همچنین پاسخ های فرم . جداگانه درج می گردد
.شده استستونی جداگانه درج 
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