
هب انم خالق یکتا

1394-1395پروژه گروهی ترم دوم سال تحصیلی 
آمار حیاتی و احتماالت : ارائه ی درس 

جویانتأثیر داشتن هدف بر موفقیت تحصیلی دانشبررسی:موضوع 
آقای دکتر مهرداد ساویز : استاد 

(پلی تکنیک تهران)دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده مهندسی پزشکی

جمع آوری داده ها: فاز اول 
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اعضای گروه جمع آوری اطالعات

                                    راضیه رسولی
ساناز ولی زاده
حسنات مشهدی محمدی

صبا امیدی کیا
فائزه تقوی
اسماء میر
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فهرست
مقدمه
اهداف پروژه
طرح مسئله
فرضیه
اهداف فاز اول
تحلیل اولیه
نحوه انجام کار
روش تحقیق



مقدمه
(1صفحه ) پرسشنامه



(                         2صفحه )پرسشنامه 



اهداف پروژه 
آشنایی با اهداف دانشجویان بر اساس پرسش های مطرح •

شده
سنجش میزان کارآمدی تحصیلی دانشجویان •
پیش بینی موفقیت دانشجویان براساس اهداف آنها•
ت هر بدست آوردن رابطه ای بین کارآمدی تحصیلی و موفقی•

دانشجو
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طرح مسئله
لی آیا هدف و انگیزه درونی دانشجویان ، در کارآمدی تحصی

و موفقیت آنان تأثیر دارد ؟
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فرضیه
کارآمدیمیزانبامتناسبدانشجوهرمعدل•

.اوستهدفداشتنوتحصیلی
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پروژه آوری داده در این انجام جع هدف از 

دقیق و صحیح ؛
قابل اعتماد ؛

 امیِنمونه تصادفی و شامل تمبا :    به دست آوردن داده هایی
ممکن ؛حاالت 

با تعداد قابل قبول ؛

انجام تحلیل اولیه بر روی
داده های خام
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تحلیل اولیه

:بودسوال5شاملپرسشنامه•

شناختِ عالقه دانشجو به رشته و گرایش 2و1سوال
خود
نحوه انتخاب رشته و گرایش توسط دانشجو3سوال
هدف از تحصیل4سوال
هدف )ویژگی شغل خوب از دیدگاه هر دانشجو 5سوال

(شغلی 
سوال جدول           میزان کارآمدی تحصیلی هر دانشجو
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نحوه انجام کار برای بدست آوردن نتایج اولیه

تیاز تبدیل پاسخ های کیفی به پاسخ های کمی بر اساس ام•
بندی گزینه های سواالت در جهت گیری مثبت

جمع زدن امتیازات مربوط به هر سوال•
بدست آوردن امتیاز کلی جدول کارآمدی•
تنظیم نتایج داده ها در فایل اکسل•
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روش تحقیق 

ناسی و با دانشجویان کارشمصاحبه کتبی تنظیم پرسشنامه ، جهت •
کارشناسی ارشدِ دانشکده مهندسی پزشکی در هر سه گرایش ؛

.بیوالکتریک ، بیومکانیک و بیومتریال 
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پس از فاز اول چه میشود ؟

جمع آوری داده

تحلیل آمار توصیفی

تحلیل آمار استنباطی



از توجه شما سپاس گزاریم 
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