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 چکیده
ی تحصیلشان است. در این مشکالت مربوط به خوابگاه دانشجویی، یکی از بزرگترین مشکالت دانشجویان در طول دوره

ررسی مشکالت موجود در خوابگاه دانشجویی و با استفاده از متودولوژی مطالعه شناختی و پژوهش، سعی شده است با ب
های استراتژیک )سودا(، یک تعامل میان کارکنان و دانشجویان ایجاد کند. سودا یکی از تجزیه و تحلیل و توسعه گزینه

های ای، افراد با رویکردها و دیدگاهمشابه هایچنین موقعیت های قدرتمند برای مقابله با این شرایط است؛ زیرا درروش
دهند. از اینرو، این روش با ترسیم نگاشت شناختی هر یک از افراد و متفاوتی مسائل را مورد تجزیه و تحلیل قرار می

ار در گذرساند. در این مطالعه، ابتدا نگاشت شناختی افراد تاثیرها، آنها را به یک اجماع نظر میسپس ادغام تمام نگاشت
گردد. در نهایت، شود و سپس با ادغام آنها، نگاشت استراتژیک حاصل میی خوابگاه دانشجویی ترسیم میمسئله

 گردد.بندی ارتباطی ارائه میپیشنهاداتی به منظور بهبود سیستم خوابگاهی بر اساس خوشه
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Practical study of strategic options development and analysis in student accomodation 

problems  

 
Abstract 

Issues related to accommodation are one of the main problems of students in 

during of their courses. In this study, an agreement between the student and staff is 

created based on the review of accommodation problems and by utilizing the 

strategic options development and analysis (SODA) methodology. SODA is one of 

the powerful methods which could deal with this situation; because in the same 

condition, persons based on different approaches and viewpoints analyzed the 

problems. Hence, this method leads them to a consensus by depicting the cognitive 

maps for each person and then aggregating all cognitive maps. In this study, the 

cognitive maps of involved persons in accommodation problems are depicted at 

first; then the strategic map is obtained by aggregating them. Finally, some 

suggestions based on the relational clustering are provided to improve the 

accommodation system. 

 

Keywords: Cognitive map, Strategic map, Domain and centrality, Relational 

clustering. 

 
 مقدمه -1

تغییر پیدا کردند. میالدی  04و  44تمام مفاهیمی که برای تحقیق در عملیات و علم مدیریت وجود داشت، در دهه ی 
این متدها و رویکردها، تفکر سیستمی جدیدی را برای ابعاد بیشتر مسئله توسعه دادند. تاکید اصلی آنها بر روی روابط انسانی و 

. از طرفی سورنسن و همکاران (1048)جکسون و کیس،  شودمعنا میتا حد زیادی بیسازی ینهبههایی است که مفهوم موقعیت
تفاوت بین رویکردهای نرم و سخت را در پنج بعد موقعیت مسئله، هدف، سازماندهی، متودولوژی و نتیجه آنها در نظر  (2444)

 گرفتند. 
اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته سودااختی از های شننها نقشههای ممکن که در آیک مرور کلی از راه (2448)ادن 

شود. ی ترسیم آنها دنبال میی مسائل است که بوسیلهانجام داد. وی بیان کرد که نگاشت شناختی نمایشی از اندیشیدن درباره
ه در آن جهت هر سویه دهند، ککیل میباشند که یک شبکه را تشها میای از بردارها و گرهمجموعه ،هاها یا نقشهاین نگاشت

های علی های شناختی را به عنوان نگاشت، گاهی نقشه یا نگاشتی علت و معلول میان دو گره است. از اینرورابطهیک بیانگر 
توسط جورجن و ها دار نیاز داریم که رفتارهای جامع این گرافبرای اجرای این روش به گراف جهت شناسند. از طرفیمی

 مورد مطالعه قرار گرفت.  (2441)همکاران 
به همین دلیل از پایین به سمت های شناختی ما به دنبال اثر یک علت خاص بر سیستم مورد بررسی هستیم؛ در نقشه

های گزینهی به جای آنالیز قوی صرفا به توسعه سودای کنیم. البته در اکثر تحقیقات موجود در زمینهباالی نمودار حرکت می
توان با رویکردهای در مواجه با مسائل پیچیده مطرح شده است و می سودا. بنابراین (2448)هجورتسو،  پردازندموجود می

از این رویکرد برای حل مسئله خود  (2445)جورجیو و همکاران ری همانند رویکرد فازی به بیان مسائل آن پرداخت. دیگ
اندازد. بردارها ما را به اشتباه میاستفاده کردند و بیان کردند که قدرت روابط مختلف متفاوت است و استنتاج بر اساس تعداد 

 .ندها پرداختنیز در تحقیق خود به بیان قدرت روابط موجود میان گزینه (2411) و همکاران پاپا جورجیو
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   Iاجرای روش مطالعه شناختی و سودا  -2
کنیم؛ سپس برای اهداف سیستم و موانع دسترسی به آنها را مشخص می ،نفعانما با توجه به نگرش ذی در این تحقیق

 کنیم.ر در مسئله اشاره میدرگیرفع این موانع به پیشنهادات مورد اتفاق افراد 
 
 شناختی رئیس دانشگاه نگاشت در موجود مفاهیم فهرست -2-1

شود؛ مفاهیم موجود در این نمودار عبارتند از: مشاهده می 1همانطور که در نگاشت شناختی رئیس دانشگاه در شکل 
سازی دولتی، تغییر یان، تجهیز خوابگاه، خوابگاهها، ارائه تسهیالت به دانشجورسانی به دانشجویان، افزایش تعداد خوابگاهخدمت

 یاخذ بودجه د سالن ورزشی وسیم، ایجاقوانین وزارت علوم، دادن وام، ایجاد سالن مطالعه، ایجاد سایت، برقراری اینترنت بی
 بیشتر.

خدمت رسانی به
دانشجویان

ارائه تسهیالت به
دانشجویان

تجهیز خوابگاه

دادن وام

افزایش خوابگاه

خوابگاه سازی دولتی

تغییر در قوانین وزارت
علوم

برقراری اینترنت بی سیمایجاد سالن ورزشیایجاد سایتایجاد سالن مطالعه

اخذ بودجه بیشتر
 

 دانشگاه سیرئ تینگاشت شناخ (1)شکل 
 
 یشناختی معاون آموزش نگاشت در موجود مفاهیم فهرست -2-2

شود؛ مفاهیم موجود در این نمودار عبارتند مشاهده می 2همانطور که در نگاشت شناختی مدیر معاون آموزشی در شکل 
 فزایش بهداشت غذایی، بهبود کیفیت،ها، اها، تغذیه مناسب، حذف یارانهشهری، افزایش هزینه رفاهی خدمات از مندیبهرهاز: 

اصالح ، استخدام آشپز، استخدام راننده و کارشناس تغذیه قل، ایجاد تریا، اخذ بودجه،نوهای حملتنوع غذایی، استمرار سرویس
 قوانین وزارت علوم.
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بهره مندی از خدمات
رفاهی شهری تغذیه مناسب

ایجاد تریاتنوع غذاییبهبود کیفیتافزایش بهداشت غذایی استمرار سرویس های حمل
و نقل

استخدام رانندهاستخدام آشپز کارشناس تغذیه
اخذ بودجه

اصالح قوانین وزارت
علوم

افزایش هزینه ها
-

-

حذف یارانه ها

 
 یمعاون آموزش تینگاشت شناخ (2)شکل 

 

 هاشناختی مدیر امور خوابگاه نگاشت در موجود مفاهیم فهرست -2-3
شود؛ مفاهیم موجود در این نمودار عبارتند هده میمشا 3ها در شکل همانطور که در نگاشت شناختی مدیر امور خوابگاه

سیم، ها، سالن تربیت بدنی، اینترنت بیها، بهبود وضعیت زیر ساختی خوابگاهها، ایجاد خدمات رفاهی خوابگاههافزایش خوابگااز: 
دجه بیشتر به خدمات آمیزی خوابگاه، تعویض وسایل کهنه، افزایش نوسازی و تعمیر، افزایش پذیرش دانشجو، تخصیص بورنگ

های تغییر سیاست وابگاه وها، عدم تخصیص بودجه به بخش تعمیر و نوسازی، اخذ درصدی از شهریه خرفاهی، حذف یارانه
 دولت.

ایجاد خدمات رفاهی
خوابگاه

تعویض وسایل کهنه رنگ آمیزی خوابگاه اینتررنت بی سیم ایجاد سالن تربیت بدنی

تخصیص بودجه بیشتر به
خدمات رفاهی

افزایش کیفیت خوابگاه ها

افزایش پذیرش دانشجوبهبود وضعیت زیرساختی

افزایش تعمیر و نو سازی

عدم تخصیص بودجه به بخشحذف یارانه ها
تعمیر و نوسازی

- -

-

اخذ درصدی از شهریه
خوابگاه

 
 امور خوابگاه ریمد تینگاشت شناخ (3)شکل 

 
 و نگاشت این . البتهآیدمی بدست استراتژیک شناختی نگاشت ،افراد مذکور فردی شناختی هاینقشه ترکیب با مرحله این در

 نگاشتهای گزاره چندین شودمی مالحظه ادامه در که همانطور برسند. افراد تایید به تکراری فرآیند یک در باید آن هایگره
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 فرد یک کردن راضی با توانمی نیز مواردی در بدست آمده است. بوده افراد اتفاق مورد که نهایی گزاره و شده ترکیب ،فردی

 .است داده رخ کاستی و اشتباه فردی نگاشت ساخت در که است آن دهندهنشان کاری چنین انجام اما. کرد حذف را فرد هگزار
 

 استراتژیک  ی نگاشتمفاهیم موجود در نقشه فهرست -3
-خدمتشود؛ مفاهیم موجود در این نمودار عبارتند از: مشاهده می 8ی نگاشت استراتژیک در شکل همانطور که در نقشه

ها، مندی از خدمات رفاهی شهری و خوابگاهی، ارائه تسهیالت، تغذیه مناسب، افزایش کیفیت و تعداد خوابگاهرسانی، بهره
نقل، تجهیز وهای حملم، تنوع غذایی، استمرار در سرویسخوابگاه سازی دولتی، بهبود وضعیت زیرساختی خوابگاه، دادن وا

دی از شهریه ش کیفیت و بهداشت، افزایش نوسازی و تعمیر، عدم تخصیص بودجه، اخذ درصکردن خوابگاه و ایجاد تریا، افزای
ها، کارشناس تغذیه، استخدام افراد متخصص، اخذ بودجه بیشتر، سیاست های دولت، افزایش هزینه، خوابگاه، حذف یارانه

 تغییر در قوانین وزارت علوم. و افزایش پذیرش دانشجو
 

خدمت رسانی

بهره مندی از خدمات رفاهی
شهری و خوابگاهی

تغذیه مناسب

افزایش کیفیت و تعداد
خوابگاه

خوابگاه سازی دولتی
بهبود وضعیت زیرساختی

خوابگاه

عدم تخصیص بودجه

سیاست های دولت

حذف یارانه ها

افزایش نو سازی و تعمیر

تغییر در قوانین وزارت
علوم

-

-

-

افزایش پذیرش دانشجو

-

اخذ درصدی از شهریه
خوابگاه

تنوع غذاییافزایش کیفیت و بهداشت

کارشناس تغذیه

تجهیز کردن خوابگاه و
ایجاد تریا

استمرار در سرویس های
حمل و نقل

استخدام افراد متخصص

-

اخذ بودجه بیشتر

افزایش هزینه ها

-

ارائه تسهیالت

دادن وام

 
 

 کیاستراتژ نقشه نگاشت (4)شکل 
 
 نگاشت استراتژیک یتجزیه و تحلیل نقشه -3-1

 پایین سطوح با ارتباط در نگاشت از سطح هر در هاگره تعداد شکل، از منظور این تحقیق در شد گفته قبال که همانطور

 وجود منتهاها و هامنشاء بین کوتاه مسیر زیادی تعداد شکل شودکه در اینمی مشاهده از این رو باشد.می دستی باال و دستی

های نگاشتی افراد درگیر در مسئله و همچنین سازش ماحصل نقشه و بدست آمده است هموار شکل دارد؛ به بیان دیگر یک
کردند اما برای کاهش پیچیدگی آنها بر یک نگاشت کلی است. البته ممکن است افراد دیگری نیز باید در این بحث دخالت می

این نقشه فعلی که حاصل اتفاق نظر  ،لیکن .شده استنمودارها، از افرادی که از قدرت نفوذ و تاثیر باالیی برخوردارند، استفاده 
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همانطور که در نقشه استراتژیک  .باشد جایگزین هایدیدگاه و هاانتخاب از وسیعی یگستره از نشان تواندمی فرد است 3
 پیداست، بعضی از مفاهیم با اتفاق نظر طرفین با یکدیگر ادغام شده اند، همانند:

 تجهیز کردن خوابگاه و ایجاد تریا؛ 

 افزایش کیفیت و بهداشت غذایی؛ 

 .افزایش کیفیت و تعداد خوابگاه ها 

 

-به مفاهیمی دیگر تاثیر می های نگاشتی افراد در جلسهاره داشت که با بحث در مورد نقشهاز طرفی می توان به مفاهیمی اش
 مانند:گذارند؛ 
 تغییر در قوانین وزارت علوم؛ 

 سیاست های دولت؛ 

 بهبود وضعیت زیرساختی؛ 

 .حذف یارانه ها 

 
دانست؛ ی دیگر مفاهیم میذف آنها گرفت و آنها را زیر شاخهبه ح تصمیم ،توان به مفاهیمی اشاره داشت که گروه، میهمچنین

توان به تجهیز شوند. از این نوع مفهوم میحاصل می …,y,zدست یابیم، مفاهیمی چون  xبه مفهوم به این معنی که اگر 
سالن ورزشی، برقراری  توان به مفاهیم ایجادتجهیز کردن خوابگاه میکه با  بدین منظور خوابگاه و ایجاد تریا اشاره کرد؛ کردن

 دست یافت. غیرهسیم، ایجاد سایت و اینترنت بی
-رسانی است و هدف اصلی سیستم میعدد منتها داریم که خدمت 1داست؛ که از نقشه نگاشت استراتژیک پی همانطور
 :بارتند ازعدد منشاء داریم که هرکدام از آنها ع 5باشد. از طرفی 

 سیاست های دولت؛ .1

 تغییر در قوانین وزارت علوم؛ .2

 استخدام افراد متخصص؛ .3

 کارشناس تغذیه؛ .8

 دادن وام. .5

 
 هاگره به بردارها نسبت لتحلی -3-1-1

 تعداد به بردار تعداد نسبت تحلیل لذا د،نباشمی عدد 32 نیز بردارها تعداد و گره 23 استراتژیک نگاشت های گره تعداد

 نتیجه توانمی است، بیشتر 1 از عدد این اینکه به توجه با واست  1484 با برابر آمده دست به نسبت که دهدمی نشان ها گره

 .باشدمی پیچیده حدودی تا آمده دست به نگاشت که گرفت

 

 هاگره به منشاءها نسبت تحلیل -3-1-2

 در نتیجه، است. 4422عدد  با برابر هاگره کل تعداد به منشاءها نسبت دهدمی نشان که دنباشمی عدد 5 منشاءها تعداد

 تقریبا به عبارت دیگر، .است اقدام جهت گزینه دیزیا نسبتا تعدادبیانگر  و باشدمی هموار و صاف نسبتا بدست آمده نگاشت

 .دهد می نشان را اقدام هایگزینه زیاد تعداد این و باشندمی منشاء ها،گره چهارم یک
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 دامنه و تمرکز -4
دامنه اثر یک مفهوم را با در نظر گرفتن اثر  ای کهبه گونه د؛نسازمیت مفاهیم را نمایان میمیزان اه ،دامنه و تمرکز

 به منظورکند. در این بخش اثرات غیر مستقیم را نیز لحاظ میگیرد؛ اما تمرکز عالوه بر اثرات مستقیم، ستقیم در نظر میم
 شده است.آورده  1در جدول  ،مفاهیم کلیدی نمودار استراتژیک ،تشریح و توضیح دامنه و تمرکز

 
 دامنه و تمرکز (1)جدول 

 تمرکز دامنه مفاهیم

 اخذ بودجه بیشتر  س های حمل و نقلاستمرار در سروی

 استخدام افراد متخصص 

 اخذ بودجه بیشتر 

 استخدام افراد متخصص 

 تغییر در قوانین وزارت علوم 

 افزایش هزینه ها 

 کارشناس تغذیه  افزایش کیفیت و بهداشت

 حذف یارانه ها 

 کارشناس تغذیه 

 حذف یارانه ها 

 سیاست های دولت 

 افزایش نوسازی و تعمیر  بهبود وضعیت زیر ساختی خوابگاه

 عدم تخصیص بودجه 

 افزایش نوسازی و تعمیر 

 عدم تخصیص بودجه 

 تغییر در قوانین وزارت علوم 

 اخذ درصدی از شهریه خوابگاه 

 حذف یارانه ها 

 افزایش کیفیت و تعداد خوابگاه
 افزایش پذیرش دانشجو 

 بهبود وضعیت زیر ساختی خوابگاه 

 خوابگاه سازی دولتی 

  دانشجوافزایش پذیرش 

 بهبود وضعیت زیر ساختی خوابگاه 

 خوابگاه سازی دولتی 

 عدم تخصیص بودجه 

 سیاست های دولت 

 افزایش نوسازی و تعمیر 

 افزایش کیفیت و بهداشت  تغذیه مناسب

 تنوع غذایی 

 افزایش کیفیت و بهداشت 

 تغذیه 

 حذف یارانه ها 

 کارشناس تغذیه 

 استخدام افراد متخصص 

شهری و  بهره مندی از خدمات رفاهی
 خوابگاهی

 استمرار در سرویس های حمل و نقل 

 تجهیز کردن خوابگاه و ایجاد تریا 

 استمرار در سرویس های حمل و نقل 

 تجهیز کردن خوابگاه و ایجاد تریا 

 اخذ بودجه بیشتر 

 استخدام افراد متخصص 

 اخذ بودجه بیشتر  تجهیز کردن خوابگاه و ایجاد تریا
 اخذ بودجه بیشتر 

 ها افزایش هزینه 

 تغییر در قوانین وزارت علوم 
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 هاتحلیل حلقه -4-1
؛ در صورت وجود حلقه باید با گفتگو با افراد حاضر در جلسه به این نتیجه گرددهر نمودار باید از لحاظ حلقه بررسی 

اینصورت با حضار در کنیم، در غیر رسید که آیا این حلقه واقعا وجود دارد یا خیر. در صورت عدم وجود آن، روابط را اصالح می
های تضعیف شونده و یا تضعیف شونده. حلقه استگیریم؛ که آیا پویایی تقویت شونده جلسه در مورد پویایی حلقه تصمیم می

ی مثبت خالف عبارت کنند. البته در حلقهخود کنترل هستند و یه عبارت دیگر نوسانات بوجود آمده در نمودار را تضعیف می
 ای وجود ندارد.حلقه ی این مقالهی مورد مطالعهمسئلهار نگاشت استراتژیکی ودقبل است. در نم

 
 بندی ارتباطیخوشه -5

ای که کنیم؛ به گونهبندی ارتباطی استفاده میی نگاشت استراتژیک از خوشهبندی نقشهدر این بخش، به منظور خوشه
ی خدمات ، در سه خوشه5بندی ارتباطی در شکل اصل از خوشهگیرند. نتایج حمفاهیم مرتبط با یکدیگر در یک خوشه قرار می
 رفاهی، اقتصادی و سیاسی نشان داده شده است.

 
 

خدمت رسانی

بهره مندی از خدمات رفاهی
شهری و خوابگاهی

تغذیه مناسب

افزایش کیفیت و تعداد
خوابگاه

خوابگاه سازی دولتی
بهبود وضعیت زیرساختی

خوابگاه

عدم تخصیص بودجه

سیاست های دولت

حذف یارانه ها

افزایش نو سازی و تعمیر

تغییر در قوانین وزارت
علوم

-

-

-

افزایش پذیرش دانشجو

-

اخذ درصدی از شهریه
خوابگاه

تنوع غذاییافزایش کیفیت و بهداشت

کارشناس تغذیه

تجهیز کردن خوابگاه و
ایجاد تریا

استمرار در سرویس های
حمل و نقل

استخدام افراد متخصص

-

اخذ بودجه بیشتر

افزایش هزینه ها

-

ارائه تسهیالت

دادن وام

 
 
 
 

 

 یارتباط یخوشه بند (5)شکل 
 
 

خوشه خدمات 
 رفاهی

 

 خوشه

 اقتصادی
 خوشه

 سیاسی
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 نتیجه گیری و پیشنهادات -6

دیگر های ه، تمام اهداف و خواسترواز اینرسانی است. خدمت ،تمام افراد به این نتیجه رسیدند که هدف اصلی و متعالی
گیرد. اما باید متذکر شد که بسیاری از این مفاهیم یک خواسته و یا به عبارت دیگر یک هدف افراد در این مفهوم قرار می

 :باشندذیل میکه به شرح  شده استارائه  ، پیشنهاداتیمتعالی است. حال به جهت تسهیل فرآیند دستیابی به این اهداف
دهی توانیم برای خدمتوابگاه به دانشگاه داریم، اما میخودرو برای ارائه سرویس از خبا وجود اینکه تعداد محدودی  .1

 ان بین هر دو سرویس را کاهش دهیم؛زم ،به دانشجویان و ایجاد خدمات رفاهی

 هس: اگر در هفته هایی اعم از اینکهد باید برنامهبه منظور پرتی هزینه تغذیه و اینکه غذایی رزو شود و استفاده نشو .2
ی زمانی برای رزو هفته آینده در نظر گرفته شود که یک بازههمچنین فرد جریمه مادی شود،  ،وعده استفاده نشود

 ای خود را روز فروش کند؛تواند غذا برنامه جلو رود و اینکه فرد میفرد ب

ی هزینه اه داده شود،خوابگ اندانشجویاین دسته از به دانشجویان بومی خوابگاه تعلق نگیرد و حداالمکان اگر به  .3
 ؛خوابگاه خودگردان از آنها مطالبه گردد

 کمتر بتوانیم کارها را پیش ببریم؛ی شجویان استفاده کنیم تا با هزینهتوان از دانبه جای استخدام کارمند جدید، می .8

تم گرمایش را ها می توان در بعضی از ساعات روز که بیشتر دانشجویان در دانشگاه هستند؛ سیسبرای کاهش هزینه .5
 وش و یا درجه حرارت آن را کم کرد؛خام

توانیم برای کنترل کیفیت و بهداشت غذا از یک کارشناس صنایع غذایی استفاده کنیم و یا در صورت لزوم یک می .6
گروه کارشناسی در داخل دانشگاه تشکیل دهیم که آنها این موضوع را پیگیری کنند و هفتگی یا ماهانه گزارش 

 بدهند.

 
کنید اکثر پیشنهادات نیاز به صرف بودجه و یا تخصیص بودجه ندارد؛ بنابراین ما با ر که در پیشنهادات فوق مالحظه میمانطوه

به  رسانیبخشیم و رضایت دانشجویان و خدمتتوانیم فرآیندهایمان را بهبود کنیم میی ناچیزی صرف میتوجه به اینکه هزینه
های موجود فرصت ن ها را پشت سر گذاشته و از چالشتوانیم بحرامی ،های کوچک و مستمرآنها را افزایش دهیم. با بهبود

 بسازیم. در نهایت برای اهداف استراتژیک خود که این اهداف بلند مدت هستند قطعا نیازمند بودجه هستیم و باید در انتظار
بتوانیم شروع به  ،دهنده آنها به دانشگاه تخصیص میی مناسبی کهای دولت و یا وزارت علوم باشیم تا با بودجهتغییر سیاست

 سازی دیگر اهداف متعالی خود کنیم.پیاده
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