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چکیده

ر هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی، سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و موفقیت تحصیلی د

.آموزش عالی کشور در شرایط مدیریت بحران می باشد

نان جامعه آماری کارک. تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد-پژوهش حاضر توصیفی: روش شناسی

مورد می باشد که با 131حجم نمونه مورد بررسی . می باشند1400-1399آموزش عالی در سال 

روش . استفاده از جدول مورگان به دست آمده است همچنین روش نمونه گیری، در دسترس می باشد

ابزار مورد استفاده در این پژوهش . گردآوری داده ها کتابخانه ای و برداشت های میدانی می باشد

فت و پایایی پرسشنامه محقق ساخته شده می باشد که روایی آن باید مورد تایید استاتید و جبرگان قرار ر

اده ها با آن نیز توسط آلفای کرونباخ سنجش و مورد قبول می باشد و در نهایت برای تجزیه و تحلیل د

و روش  آمار توصیفی آزمون اسپیرمن تحلیل شد22نسخة  SPSSاستفاده از نرم افزار 

ور در سطح در فرضیه اول؛ همبستگی اسپیرمن بین متغیر شبکه های اجتماعی و آموزش عالی کش: نتایج

درصد اطمینان می توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار95و با 000/0معنی داری 

است که  نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین دو 789/0وجود دارد شدت رابطه بین متغیرها برابر 

ر سطح در فرضیه دوم؛ همبستگی اسپیرمن بین متغیر سرمایه اجتماعی و آموزش عالی د. متغیر است

درصد اطمینان می توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار95و با 000/0معنی داری 

است که  نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین دو  890وجود دارد شدت رابطه بین متغیرها برابر 

ر سطح در فرضیه سوم؛ همبستگی اسپیرمن بین متغیر حمایت اجتماعی و آموزش عالی د. متغیر است

درصد اطمینان می توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار95و با 000/0معنی داری 

یر است که  نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین متغ945/0وجود دارد شدت رابطه بین متغیرها برابر 

طح معنی در فرضیه چهارم؛ همبستگی اسپیرمن بین متغیر موفقیت تحصیلی و آموزش عالی در س.است

عالی با درصد اطمینان می توان بیان داشت بین متغیر موفقیت تحصیلی و آموزش95و با 000/0داری 

.رابطه ای معنادار وجود دارد899/0همبستگی 

زش واژگان کلیدی؛ شبکه های اجتماعی، سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی،  موفقیت تحصیلی، آمو
عالی کشور، مدیریت بحران

یافته ها-3
آزمون فرضیات

فرضیه اول

ر گذابه نظر می رسد شبکه های اجتماعی در شرایط مدیریت بحران در آموزش عالی کشور تاثیر 

95و با 000/0متغیر شبکه های اجتماعی و آموزش عالی کشور در سطح معنی داری بین .است

ین درصد اطمینان می توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد شدت رابطه ب

است که  نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر است 789/0متغیرها برابر 

فرضیه دوم

ین بب.به نظر می رسد سرمایه اجتماعی در شرایط مدیریت بحران در آموزش عالی تاثیر گذار است

درصد اطمینان می توان 95و با 000/0متغیر سرمایه اجتماعی و آموزش عالی در سطح معنی داری 

است 890بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد شدت رابطه بین متغیرها برابر 

که  نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین دو  متغیر است

فرضیه سوم

یبن .به نظر می رسد حمایت اجتماعی در شرایط مدیریت بحران در آموزش عالی تاثیر گذار است

درصد اطمینان می توان 95و با 000/0متغیر حمایت اجتماعی و آموزش عالی در سطح معنی داری 

است 945/0بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد شدت رابطه بین متغیرها برابر 

.که  نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین متغیر است

فرضیه چهارم

یبن . به نظر می رسد موفقیت تحصیلی در شرایط مدیریت بحران در آموزش عالی تاثیر گذار است

درصد اطمینان می توان 95و با 000/0متغیر موفقیت تحصیلی و آموزش عالی در سطح معنی داری 
رابطه ای معنادار وجود دارد899بیان داشت بین متغیر موفقیت تحصیلی و آموزش عالی با همبستگی 

نتیجه گیری-4
وجه مدیریت بحران یکی از موضوعات مهمی است که در طول سالهای اخیر با تأ کید بیشتری مورد ت

تند و بحران ها بخشی از فضای آموزشی کشور هس. کارورزان حوزه ی عمل و اندیشه قرار گرفته است

از سوی دیگر انطباق با شرایط. حذف تمامی بحران هایی که سازمان را تهدید میکند ناممکن است

رای بهره موجود، پذیرفتن فضای رقابتی و بهره گیری از ساز و کارهای مدیریتی، نیاز به ابزارهایی ب

زد تا عملیات مدیریت بحران، سازمان را قادر میسا. گیری هر چه بیشتر از فرصت های ایجاد شده دارد

پاره ای از بحران ها را از میان بردارد، برخی دیگر را به نحوی مؤثر اداره کند و ابزار الزم برای 

ر در تجربه حوادث چند سال اخی. یادگیری کامل و سریع از بحران های واقع شده را در اختیار بگیرد

اتی ها، دانشگاه های کشور نشان داد که متأسفانه مسئوالن امر شناخت چندانی از نوع بحران ها و بی ثب

رفی لذا در این پژوهش ابتدا به مع. دالیل ایجاد آن و نحوه صحیح برخورد با آن در دانشگاه ها را ندارند

متغیرها و ارائه تعریفی از مدیریت بحران و عوامل موثر بر آن شد و سپس به بررسی تاثیر هر یک از

.در زمان مدیریت بحران در آموزش عالی کشور پرداخته شد
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مقدمه-1
ونی مدیریت بحران علم نوینی است که در سطح کشوري، استانی و شهري می تواند شکل هاي گوناگ

ش می در مدیریت بحران، خطرات بالقوه و منابع موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و کوش. داشته باشد

لی، شود که با برنامه ریزي هاي کارشناسانه بین منابع و تواناییهاي موجود و همچنین خطرات احتما

که بحران از هر نوع. موازنه برقرار شود تا با استفاده از منابع موجود بتوان بحران را کنترل نمود

ند اما بحرانها از لحاظ ماهیت، بزرگی و شدت متفاوت. باشد، آثار قابل مالحظه اي بر جامعه خواهد داشت

.  ل سازندتمامی آنها عواقبی به بار می آورند که می توانند تواناییهاي عملکردي سازمانهاي درگیر را مخت

تباه این است اما بزرگترین اش. مدیریت یک بحران کار دشواري بوده و می تواند بسیار مایوس کننده باشد

که تصور کنید جامعه ما از بحران مصون خواهد ماند و همواره باید به خاطر داشت که هیچ بحرانی 

رد که دقیقا مشابه بحران هاي دیگر نیست، ولی با این وجود، تشابهات قابل توجهی بین آنها وجود دا

وء آن خو کشف و درك این تشابهات، کلیدي جهت برنامه ریزي براي مقابله با بحران و تخفیف اثرات س

ه ها بنابراین، با توجه به اهمیت و تأثیر روزافزون این شبک(. 690: 1383گرگز و همکاران، )اهد بود 

ستفاده در دنیای کنونی و گسترش استفاده از این شبکه ها در میان دانشجویان، شناخت میزان و نحوۀ ا

ن، مدیران دانشجویان تحصیالت تکمیلی از شبکه های اجتماعی برای تبادل های علمی می تواند به مسئوال

اده بهینه از و سیاست گذاران علمی و فرهنگی کشور جهت برنامه ریزی به منظور دسترسی و افزایش استف

ن، تاکنو. این ابزارها در راستای رشد تحقیقات و ارتقای سطح علمی در کشور و منطقه کمک کند

دانشگاه به عنوان یکی از . مطالعات متعددی درخصوص شبکه های اجتماعی صورت گرفته است

ی و تشکل های علمی، فرهنگ. بسترهای اصلی تشکیل گروه های اجتماعی می تواند مورد توجه باشد

ن، کلی)مذهبی، حرفه ای و گروه های دیگر در فضای دانشگاه فرصتی مناسب برای ظهور می یابند

2018 .)Klein, D

روش کار-2
در جامعه آماری کارکنان آموزش عالی. تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد-پژوهش حاضر توصیفی

مورد می باشد که با استفاده از جدول 131حجم نمونه مورد بررسی . می باشند1400-1399سال 

روش گردآوری داده ها . مورگان به دست آمده است همچنین روش نمونه گیری، در دسترس می باشد

ساخته ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق. کتابخانه ای و برداشت های میدانی می باشد

سط آلفای شده می باشد که روایی آن باید مورد تایید استاتید و جبرگان قرار رفت و پایایی آن نیز تو

رم افزار کرونباخ سنجش و مورد قبول می باشد و در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ن
SPSS  و روش  آمار توصیفی آزمون اسپیرمن تحلیل شد22نسخة


