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 Purpose: The purpose of this study is the biorhythm management model 

of higher education managers based on fuzzy approach. 

Materials and Methods: The combined research method and research 

design are also of the exploratory mixed type (qualitative-quantitative). 

The statistical population in the qualitative part of senior managers and 

professors of organizational behavior management in higher education 

centers and in the quantitative part, managers, deputies and faculty 

members of higher education centers in the west of Mazandaran province 

in the summer of 1399, was 1044 people. Snowball method of 15 experts, 

with semi-structured and structured questionnaire and in the quantitative 

part, to measure the model, a researcher-made questionnaire with relative 

cluster sampling method was distributed among 281 samples. The validity 

of the questionnaire was confirmed by face and content method and its 

reliability was confirmed by Cronbach's alpha method. Qualitative data 

were analyzed by fuzzy Delphi technique with SPSS software and 

quantitative data were analyzed by structural equation modeling and 

exploratory and confirmatory factor analysis with Smart PLS software. 

Findings: The results of the qualitative part indicate that the biorhythm 

management model of higher education managers has four cycles and 28 

dimensions of physical cycle (high mobility and energy, high physical 

strength, patience and physical stability, physical weakness, decreased 

physical ability, inactivity). And lethargy, doing useful things and 

excessive fatigue), mental cycle (interest in work and life, good humor, bad 

temper and temper tantrums, confusion and confusion, love of others, 

creativity in affairs and mobility in the face Behavior of others), intellectual 

cycle (promoting intelligence, comprehension and memory, forgetfulness, 

mental laziness, poor decision-making power, thinking power, gaining new 

ideas and not focusing on personal and work affairs) and intuitive cycle 

(Inner inspiration, strong sixth sense, absorption of negative energy and 

absorption of spiritual forces of nature). 

Conclusion: The results of the quantitative section showed that all cycles 

and dimensions of the research formulation model were approved. 
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آموزش  رانیمد تمیوریب تیریمدل مد نییو تب یطراح
 بر رویکرد فازي یمبتن یعال

 
 ، 1 یساسان میمر

واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد  ت،یریگروه مد ،یدکتر یدانشجو
 .رانیقائمشهر، ا ،یاسالم

  .*2مهرآرا  اسداهلل
 ،یواحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مد، اریاستاد

  مسئول( سندهی)نو رانیقائمشهر، ا
 .3 يرود یاهلل غالم حیذب

 ،یگروه اقتصاد، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسالم، اریاستاد
 .رانیقائمشهر، ا

  .4 يجعفر موسو دیس
واحد قائمشهر، دانشگاه  ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب، اریدانش

 .رانیقائمشهر، ا ،یآزاد اسالم
 

 دهیچک
 رانیمد تمیوریب تیری: هدف از پژوهش حاضر، مدل مدهدف

 .بر رویکرد فازی است یمبتن یآموزش عال
از نوع  زین قیو طرح تحق یبیترک قیروش تحق و روش ها: مواد

 یفیدر بخش ک ی( است. جامعه آمارکمی – یفی)ک یاکتشاف ختهیآم
در مراکز  یرفتار سازمان تیریرشته مد دیارشد و اسات رانیمد

 یعلم ئتیو اعضاء ه نیمعاون ران،یمد ،یو در بخش کم یآموزش عال
، بتعداد 1399در تابستان  زندرانغرب استان ما یمراکز آموزش عال

 15 یبا استفاده از روش گلوله برف یفینفر بوده، در بخش ک 1044
و در  افتهیو ساختار افتهساختاریمهینفر از خبرگان، با پرسشنامه ن

با روش  ایسنجش مدل، پرسشنامه محقق ساخته یبرا ،یبخش کم
. دیگرد عیتوز اهتن از نمونه 281 نیدر ب  ینسب ایخوشه یرگینمونه

آن با روش  ییایو پا ییو محتوا یپرسشنامه با روش صور ییروا
 کیبا تکن یفیک هایقرار گرفت. داده دیکرونباخ مورد تائ یآلفا
 یبا مدلساز یکم هایو داده SPSS با نرم افزار یفاز یدلف

با  یدیو تائ یاکتشاف یعامل لیتحل یریو بکارگ یمعادالت ساختار
 .دیگرد لیتحل Smart PLS نرم افزار

 تیریاز آن بوده که مدل مد یحاک یفیبخش ک جینتا ها: افتهی
بعد بشرح  28و  کلیچهار س یدارا یآموزش عال رانیمد تمیوریب

صبر و  اد،یز یباال، قدرت جسم ی)تحرک و انرژ یجسم کلیس
 یککم تحر ،یجسم ییکاهش توانا ،یضعف جسمان ،یکیزیف یداریپا

 یروح کلی(، سمفرط یو خستگ دیمف یانجام کارها ،یحال یو ب
 ،یو تندمزاج یبداخالق ،ییخوشرو ،یبه کار و زندگ مندی)عالقه

قدرت  ان،یعشق به اطراف ،یو ضعف روح یسردرگم ،یزودرنج
 کلیس(، گرانیدر مقابل رفتار د یرپذیدر امور و تحرک تیخالق
)ارتقاء قدرت هوش، درک مطلب و حافظه باال،  یفکر

رت قد ف،یضع یریگ-میتصم تقدر ،یفکر یتنبل ،یفراموشکار
 یو عدم تمرکز بر امور شخص دیجد هایدهیتفکر در امور، کسب ا

 یجذب انرژ ،یحس ششم قو ،ی)الهام درون یشهود کلی( و سیو کار
 .استبوده (عتیطب یو روحان یمعنو یروهایو جذب ن یمنف

و ابعاد  هاکلیس ینشان داد که تمام یبخش کم جینتا :يریگ جهینت
 .واقع شدند دیپژوهش، مورد تائ ینیمدل تدو

 
فازی، معادالت  یدلف ،یآموزش عال تم،یوریب تیریمد :ها دواژهیکل

 .یساختار
 

 15/01/1399تاریخ دریافت: 
 15/03/1399تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولmehrara_a@yahoo.com  

 
 مقدمه

اصوال هر نوع پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی 
دارد. همراهی حجم وسیع پژوهش با توسعه یافتگی کشورهای 
پیشرفته گویای این واقعیت است. یکی از اندیشمندان تصریح می کند 

ی مها و هزینه های مربوط به پیشرفت علدرصد تحقیق 98که حدود 
در جهان مربوط به این کشورهاست. این کشورها به دلیل 

های برتر و برخورداری از تحقیق های گسترده معموال از شیوه
نیروهای کار ماهر استفاده می کنند و در استفاده از منابع خود کامال 
صرفه جویی می کنند. تحقیق های مداوم و گسترده در این کشورها 

چندین دهه جلوتر از بسیاری کشورها  باعث شده که آن ها همواره
حرکت کنند. پیوند دیگر تحقیق و پژوهش با رشد و توسعه مربوط 
به ماهیت بلند مدت و راهبردی آن است. پژوهش به دلیل طبیعت 
علمی و کاربردی وسیع خود جنبه کلیدی دارد و در نتیجه بخصوص 

ی اراده ای جدبه دلیل ارتباط آن با رشد و توسعه، نیاز به عزمی ملی، 
 و پژوهش قاتیو برنامه ریزی ای فوری دارد. این امردر رابطه با تحق

مسئله مدل مدیریت بیوریتم از چند جنبه  رامونیپ نیها و همچن
 .است انسان بدن ریتمی شناخت دانش بیوریتم(. 1)حائز توجه است

 سیکل و چهار ریتم دارای شما گوید؛ بدنمی چنین بیوریتم تئوری

 و فیزیکال عقالنی، دوره عاطفی، از؛ عبارتند که است اصلی
 طول در و کشدمی طول خاصی مدت زمان دوره هر شهودی.

به  را دوره هر یابد. اگرمی ادامه پریودیک به صورت شما زندگی
 شد خواهند سینوسی شکلی توابع کنیم رسم زمان از تابعی صورت

 شناسایی حیطه در هاجدیدترین موضوع از یکی بیوریتم در که

 هایجنبه از شناخت و بررسی با که افراد است ذهن ارگونومی

 طبیعی - حوادث تقلیل در توانندمی مدیران روحی جسمی-فکری

 بسیار دلیل ظاهرا بدون اشتباهات کاهش و روزمره کار از ناشی

های پیشرفته دنیا (. در عصر حاضر در سازمان2شود) واقع موثر
انسانی با توجه به شرایط بیوریتم کارکنان صورت برنامه ریزی منابع 

گیرد. سازمان های پیشروی امروزی به پژوهش های سازمانی در می
حوزه های بیوریتم جهت بهره برداری های سازمانی توجه ویژه ای 

اما تا پدیدار شدن تمامی جنبه های تاریک بیوریتم و  دارند.
انی راه طوالنی در پیش اثرگذاری آن بر رفتارها و عملکردهای سازم

بررسی تاثیر بیوریتم و حاالت مختلف کارکنان بر عملکرد  است.
شغلی آنها مسئله مهمی است و بایست جهت جلوگیری از بروز 

 در حضور مشکالت و افزایش عملکرد مورد بررسی قرار بگیرد.

 برای روزانه زمان از توجهی قابل بخش صرف و کاری هایمحیط
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 کاری هایفعالیت یدرباره ذهنی اشتغاالت و غهدغد و کار انجام

 و دلخواه طور به را زیادی بسیار زمان افراد است شده باعث
 که آن بدون (،3دهند)می اختصاص کاری هایفعالیت به داوطلبانه

 زمانی و پرداخته تفریح و استراحت به کافی و مناسب اندازة به

 استرس غالباً رو این از دهند؛ اختصاص دوستان و خانواده به را

 روانی و جسمی مشکالت موجب کارشان و نموده تجربه را زیادی

 این از و کار به معتاد عنوان با عده این شود، ازمی آنان برای

 تحقیق، اصلی یدر واقع مساله (.4شود)می یاد بیوریتم به خصیصه

 روانی و جسمی مشکالت ایجاد باعث بیوریتم یپدیده که است این

های حساس، مانند های خدماتی با مسئولیتبرای کارکنان سازمان
شود و تاثیر می شانخانواده و خود از هاآن غفلت و مراکز آموزشی

 فراوان اهمیت حائز احتمالی آن بر عملکرد فیزیولوژیک افراد،

 ذهنی دغدغة افراد در خدماتی هایمحیط در حضور است، چرا که

 علت به افراد که شودمی موجب و کندیم ایجاد را باالیی بسیار

 برای تالش در پیوسته رقابتی، شرایط همچنین و سازمانی الزامات

 باشند.خود  اعتالی
 نیرت یاز اساس یکیدهد مسئله مدل مدیریت بیوریتم یها نشان مآمار

در  یکننده ا نییبحث دارد و نقش تع یاست که جا یموضوعات
 .(5)و پژوهشگران رشته مدیریت دارد شمندانینظرات اند

 بافقی و بیاره پژوهشی تحت عنوان تأثیررهاوی عزآبادی، عباسی

 دانشجویان حرکتی عملکرد بر شناختی بیوریتم بازخورد آموزش

 بازخورد داد نشان . نتایج(6) و غیرورزشکار انجام دادند ورزشکار

 غیرورزشکاران و ورزشکاران چابکی بر شناختی  یک در بیوریتم

میرمظفری و . یافت افزایش افراد چابکی عملکرد و داشت تأثیر
نوددهی به موضوع بررسی رابطه میان بیوریتم و عملکرد رحمتی

سازمانی در کارکنان مطالعه موردی : شرکت پتروشیمی پارس 
ای نزدیک بین مجاورت با روز رابطه طبق نتایج،. (7) پرداختند

های بیوریتمی و کیفیت عملکرد خهبحرانی درهر یک از چر
به بیان دیگر  ه،کارکنان شرکت پتروشیمی پارس مشاهده شد

های بیوریتمی بر کیفیت عملکرد در شرکت مذکور موثر چرخه
 اداری تخلفات بروز بر بیوریتم اثر کیانی به موضوع بررسی. اندبوده

 یتاثیرگذار، طبق نتایج، کشاورزی پرداخته جهاد وزارت کارکنان
قطعی  طور به تخلف بروز بر را ذهنی سیکل و بیوریتم)عمومی(

 به نیز را تخلف بروز بر فیزیکی سیکل تاثیرگذاری و داده نشان

 داری معنی اثرگذاری گونه لیکن هیچ نموده احراز بینابینی حالت

 .(8) است ننموده آشکار را تخلف بروز در احساسی سیکل از
عنوان تاثیر بیوریتم انسانی در  و همکاران پژوهشی تحت مولدووان

عملکردهایی  طبق نتایج،. (9) های عملکرد ورزشی انجام دادندفعالیت
دهند نه تنها از مراحل مثبت از های تحقیق را تشکیل میکه نمونه

ی بیوریتمی جمع آوری شدند بلکه همچنین شرایط این سه چرخه
ضر در مراحل مثبت منفی را نیز در بر داشتند. با این حال، افراد حا

ی های منفیک مزیت قابل توجه نسبت به آنهایی داشتندکه در دوره
به ارزیابی ریتم  1از سه چرخه بود. یاسین الخلیل و حسن قادر

_________________________________ 
1 YASSIN M AL- KHALLIL & HASSAN 

QADER 

ی جسم، عاطفی و ذهنی پرداختند. نتایج بیولوژیکی طی چرخه
داری بین مراحل ریتم بیولوژیکی های معنیمطالعه نشان داد؛ تفاوت

ن تعادل بین روز تولد، روز نزول به خط شروع با توجه به در آزمو
روز تولد؛ روز به اوج رسیدن، روز نزول به خط شروع با توجه به 
روز به اوج رسیدن و روز پایان دادن به خط شروع و روز صعود به 
خط شروع با توجه به صعود به خط شروع وجود دارد. همچنین 

یتم بیولوژیکی در تست عاطفی داری برای مراحل رهای معنیتفاوت
بین روز تولد، روز نزول به خط شروع با توجه به روز تولد وجود 

 داری بین سایر مراحل وجود نداشت. سینداشت ولی تفاوت معنی

 بر بیوریتم هایتأثیر چرخه بررسی به پژوهشی در 2شارما و

 پرداختند. نتایج گریریخته از کارکنان نفر 462 کارگری حوادث

 سیستم با صدمات مرتبط همة شامل بررسی مورد اتفاقات داد اننش

 در شدن بستری یا درمان اعضای بدن، قطع و اختالالت اسکلتی،

 در افراد بیوریتم با داشتند طوالنی به درمان نیاز که بیمارستان

  ارتباط بود.

است پرداختن به مسئله مدل مدیریت بیوریتم  تیآنچه حائز اهم
 شیدر پرفتار سازمانی را در عرضه مدیریت  یاتازه یهاتواند افقیم

است که به مسئله مدل  ازین نیبنا برا باز کند. شمندانیاند یرو
ه ب تاثیر چرخه آن بر عملکرد فیزیولوژیکمدیریت بیوریتم و 

رو  شیموضوع به مسائل پ نیپرداخته شود و ا یترصورت گسترده
 در پژوهشی . انجامبسط داده شود یآت یپژوهش یو چشم اندازها

 به است مهم و ضروری بسیار زمینه در نظام آموزش عالی، این

 شناسایی، در تواندمی بیوریتم موجد عوامل به پرداختن که آن دلیل

هایی همچون مراکز پدیده در سطح سازمان این تعدیل و مدیریت
 اندک،تحقیقاتی هرچند  چه اگر باشد، مفید بسیار آموزش عالی،

 درک زمینة در هاییپژوهش اند، اماپرداخته " بیوریتم " پدیدة به

-بصورت تدوین یک مدل کاربردی، مشاهده نگردیده مفهوم این

 و اثر گذار عوامل وجود دهندة نشان پیشین هایاست. پژوهش
 هایویژگی نظیر عواملی است، بیوریتم گیری شکل در مختلفی

 هایشغل(، ویژگی نوع و یت،جنس سن، )مانند شناختی جمعیت

برای  نیاز و فعلی وضع از نارضایتی کاری، احساس شرایط و محیط
 جمله کار از محل بر حاکم هایارزش و خود وضعیت بهبود

با توجه مؤثرند.  بیوریتم و ظهور گیری شکل در که هستند عواملی
ها در هر کشوری عالی از مهمترین سازمانآموزش مراکز به اینکه 

 مدیریت و عملکرد مراکز آموزشینقش بسزایی در  مدیرانو  بوده
از  راکز آموزش عالیدر م مدیراندارند از این رو اطالع از وضعیت 

حسی و ادراکی می تواند کمک شایانی در جهت  لحاظ فیزیکی،
 های آنها به منظور پیشبرد اهدافاستفاده بهتر و مطلوبتر از توانایی

» آموزشی به همراه داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع نظام 
 متیوریب تیریمدمدلسازی ، تحقیق حاضر در «بیوریتممدیریت 

و سواالت بشرح بوده  فازی رویکرد مبتنی بر مدیران آموزش عالی
 ذیل مطرح گردید:

2 Singh & Sharma 
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بر اساس  مدیران آموزش عالی تمیوریب تیریمدسوال اصلی: مدل 
 ت؟منطق فازی، چگونه اس

 های فرعیسوال
های جسمی )فیزیکی(، روحی)احساسی(، . ابعاد سیکل1

مدیران  تمیوریب تیریمدفکری)ذهنی()عقالنی( و شهودی )شمی( 
 آموزش عالی، کدامند؟

مدیران  تمیوریب تیریمدهای چهارگانه . میزان اهمیت سیکل2
 است؟آموزش عالی، چگونه

 
 ها مواد و روش

روش تحقیق ترکیبی و طرح تحقیق نیز از نوع طرح تحقیق آمیخته 
 کمی( است. –اکتشافی )کیفی 

در بخش کیفی شامل: مدیران ارشد و اساتید جامعه آماری پژوهش، 
باشد. به رشته مدیریت رفتار سازمانی در مراکز آموزش عالی می

 منظور نمونه گیری در این بخش با توجه به اهمیت موضوع پژوهش،
« مدیران  تمیوریب تیریمد» طیفی از آگاهان کلیدی در زمینه 

انتخاب شدند  که با توجه به حاکمیت رویکرد کیفی در این بخش 
گیری های نمونه گیری کیفی به نام روش نمونهاز یکی از روش

این  در تا رسیدن به اشباع نظری، استفاده گردید. "گلوله برفی"
 نفر انتخاب گردیدند. 15بخش، 

در بخش کمی شامل  مدیران، معاونین و جامعه آماری پژوهش، 
اعضاء هیئت علمی مراکز آموزش عالی غرب استان مازندران )نور، 

 20آباد، کالردشت، تنکابن و رامسر( در نوشهر، چالوس، عباس
 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(مرکز آموزش عالی بشرح: 

رامسر،  گرمسیریهای نیمهمیوهپژوهشکده مرکبات و نوشهر، 
 مرکز تحقیقات ماهیان سردابینور،  دانشگاه عالمه محدث نوری

ی موسسه آموزش عالتنکابن،  موسسه آموزش عالی آیندگانتنکابن، 
 ،موسسه آموزش عالی رودکی تنکابنچالوس،  پویندگان دانش

 موسسه آموزش عالی طبرستانتنکابن،  موسسه آموزش عالی شفق
موسسه ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کسری رامسرچالوس، 

موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر،  آموزش عالی کمال الملک
 نوشهر، تنکابن و رامسر وپیام نور واحد  هایدانشگاه، نوشهر

، چالوس، رامسر، نور و آزاد اسالمی واحد تنکابن هایدانشگاه
به گیری بصورت روش نمونهنفر بود.  1044نوشهر بتعداد تقریبی 

ای بود، بطوریکه ای نسبی چندمرحلهگیری خوشهصورت نمونه
نور، نوشهر،  هفت شهر غربی استان مازندران به هفت به خوشه

آباد، کالردشت، تنکابن و رامسر تقسیم شده، در چالوس، عباس
ها، مرحله بعد، مراکز آموزش عالی واقع شده در هر یک از خوشه

 باشد. پخش پرسشنامه به صورتخوشه کوچکتر مینیز بیانگر یک 
تصادفی در هر خوشه و به نسبت جمعیت آن خوشه بود. تعداد 

نفر، تعیین  281گیری از فرمول کوکران به تعداد ها با بهرهنمونه
 است:بودهروش تحقیق در این پژوهش ترکیبی گردید. 

دل بخش کیفی؛ برای رسیدن از مدل اولیه پیشنهادی به م -الف
اصالحی )ثانویه( تحقیق، با نظرسنجی از خبرگان و بکارگیری 

 (. Fuzzy Delphi Method)فازی تکنیک دلفی

، با اصالحیمدل  سازیآزمودن و کمیبخش کمی؛ برای  -الف
های آماری و بکارگیری معادالت سارختاری نظرسنجی از نمونه

(SEM )نرم افزار  در محیطSmart PLS . 
 

 هایافته
 های بخش کیفییافته

طبق بررسی پیشینه تحقیقات گذشته پژوهش، چهار سیکل اصلی: 
بعد: تحرک و انرژی باال، قدرت جسمی زیاد،  7جسمی)فیزیکی()

صبر و پایداری فیزیکی، ضعف جسمانی) منفی(، کاهش توانایی 
جسمی)منفی(، ناراحتی بدنی)منفی( و کم تحرکی و بی حالی)منفی((، 

تقاء قدرت هوش، درک مطلب و حافظه باال، بعد: ار 7فکری)ذهنی()
-طلبی، فراموشکاری) منفی(، تنبلی فکری)منفی(، قدرت تصمیمجاه

های اشتباه)منفی((، روحی)احساسی( گیری ضعیف)منفی( و قضاوت
به کار و زندگی،  مندیبعد: خوشبینی به زندگی، عالقه 7)

-ستیزه خوشرویی، بداخالقی و تندمزاجی) منفی(، زودرنجی)منفی(،

روحی )منفی(( و شهودی)شمی(  و ضعف جویی)منفی( و سردرگمی
بعد: الهام درونی، دریافت مستقیم، حس ششم قوی و جذب انرژی  4)

ان کننده مدیریت بیوریتم مدیرمنفی) منفی(( بعنوان مدل اولیه تبیین
 آموزش عالی در نظر گرفته شد. 

 تبدیل مقادیر کالمی به اعداد حقیقی-راند اول
رسشنامه نیمه ساختار یافته اولیه، تحقیق برمبنای روش دلفی  طیف پ

هفت درجه  لیکرت و بصورت کالمی با در نظر گرفتن ابعاد 
نفر( قرار گرفت.  15هرسیکل تنظیم شده و در اختیار خبرگان)

ها را بصورت عدد بنابراین در راند اول عبارت کالمی  پرسشنامه
ند به دو صورت انجام گیرد: از استخراج کردیم. این کار می توا

حالت کالمی مستقیما بصورت اعداد فازی استخراج کنیم و یا از 
حالت کالمی ابتدا بصورت عددی)مطابق با طیف لیکرت( تبدیل 

، متوسط تا زیاد 4، متوسط 3، کم تا متوسط 2، کم 1کنیم)خیلی کم 
اعداد ( و سپس اعداد حقیقی و صحیح را به 7و خیلی زیاد  6، زیاد 5

فازی تبدیل کنیم. در این تحقیق از روش دوم استفاده شده تا میانگین 
معمولی نظرات کارشناسان را نیز در اختیار داشته باشیم. ممکن است 
برخی از شاخص ها از نظر خبرگان بسیار کم اهمیت باشند، لذا ما 
می توانیم با در اختیار داشتن میانگین عددی دلفی ساده از راند اول، 
شاخص های کم اهمیت و بسیار کم اهمیت را تشخیص داده و 
تفکیک کرده و حتی حذف کنیم تا در ادامه مراحل با ازدیاد داده 

 های غیرموثر مواجه نشویم.
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 گانه سیکل جسمی)فیزیکی( /پس از اصالح خبرگانجدول ابعاد نُه .1جدول 

 راند اول 
کارش

1ناس   

کارش

2ناس   

کارش

3ناس   

کارش

4ناس   

کارش

5ناس   

کارش

6ناس   

کارش

7ناس   

کارش

8ناس   

کارش

9ناس   

کارش

ناس 

10 

کارش

ناس 

11 

کارش

ناس 

12 

کارش

ناس 

13 

کارش

ناس 

14 

کارش

ناس 

15 

شاخص 

1جسمی   
1 3 4 5 7 6 5 3 2 6 4 7 5 6 3 

شاخص 

2جسمی   
3 1 4 4 7 5 7 7 6 7 3 7 6 4 5 

شاخص 

3جسمی   
4 6 5 6 2 5 7 4 7 3 1 5 3 1 2 

شاخص 

4جسمی   
4 6 6 5 2 3 7 5 2 6 3 4 2 7 1 

شاخص 

5جسمی   
3 7 3 2 5 7 6 4 5 7 6 7 5 5 6 

شاخص 

6جسمی   
2 3 5 4 6 1 5 3 2 5 4 3 4 1 7 

شاخص 

7جسمی   
5 6 3 2 7 4 6 5 4 6 7 1 1 3 4 

شاخص 

8جسمی   
7 4 1 3 6 3 5 5 6 3 7 7 6 7 7 

شاخص 

9جسمی   
2 7 5 4 3 7 7 5 5 4 6 6 7 3 4 

لفی ، در پایان راند یک د«جسمی )فیزیکی(»  به ابعاد هفتگانه سیکل
و بر اساس نظر خبرگان، دو بعد بشرح انجام کارهای مفید و 

 خستگی مفرط)منفی( اضافه گردید.
 گانه سیکل روحی )احساسی(/پس از اصالح خبرگان. ابعاد دَه2جدول 

 راند اول 
کارش

1ناس   

کارش

2ناس   

کارش

3ناس   

کارش

4ناس   

کارش

5ناس   

کارش

6ناس   

کارش

7ناس   

کارش

8ناس   

کارش

9ناس   

کارش

ناس 

10 

کارش

ناس 

11 

کارش

ناس 

12 

کارش

ناس 

13 

کارش

ناس 

14 

کارش

ناس 

15 

شاخص 

1روحی   
2 1 5 4 3 2 7 5 3 4 6 2 5 1 7 

شاخص 

2روحی   
6 7 3 2 5 7 6 4 5 7 6 7 1 3 4 

شاخص 

3روحی   
5 1 7 4 6 7 1 3 2 5 6 3 2 5 7 

شاخص 

4روحی   
5 6 3 2 7 4 6 5 4 6 7 1 3 5 1 

شاخص 

5روحی   
7 4 1 3 6 3 5 5 6 3 7 7 2 4 6 
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شاخص 

6روحی   
2 5 3 4 3 1 7 5 2 4 1 6 3 4 1 

شاخص 

7روحی   
7 7 3 2 7 4 7 5 4 6 7 6 1 3 7 

شاخص 

8روحی   
7 4 1 3 6 3 5 5 6 3 7 7 6 4 3 

شاخص 

9روحی   
2 7 5 4 3 7 7 5 5 4 6 6 4 2 6 

شاخص 

10روحی   
5 7 3 2 7 4 6 7 5 6 7 5 1 5 6 

 
 ، در پایان راند یک دلفی«روحی )احساسی(»  هفتگانه سیکلبه ابعاد 

و بر اساس نظر خبرگان، سه بعد بشرح عشق به اطرافیان، قدرت 
پذیری در مقابل رفتار دیگران)منفی( خالقیت در امور و تحرک

 اضافه گردید.
 

 )ذهنی(/پس از اصالح خبرگانجدول ابعاد دَه گانه سیکل فکری  .3جدول 

 راند اول 
کارش

1ناس   

کارش

2ناس   

کارش

3ناس   

کارش

4ناس   

کارش

5ناس   

کارش

6ناس   

کارش

7ناس   

کارش

8ناس   

کارش

9ناس   

کارش

ناس 

10 

کارش

ناس 

11 

کارش

ناس 

12 

کارش

ناس 

13 

کارش

ناس 

14 

کارش

ناس 

15 

شاخص 

1فکری   
4 6 6 5 2 3 7 1 2 6 3 4 3 2 7 

شاخص 

2فکری   
3 7 3 2 5 7 6 4 5 7 6 7 2 1 7 

شاخص 

3فکری   
5 1 5 4 6 1 1 3 2 5 4 3 2 5 1 

شاخص 

4فکری   
1 3 4 5 7 6 5 3 2 6 4 7 2 4 7 

شاخص 

5فکری   
3 1 4 4 7 5 7 7 6 7 3 7 5 4 2 

شاخص 

6فکری   
2 3 5 6 2 5 7 4 7 3 1 5 7 6 4 

شاخص 

7فکری   
7 3 4 3 1 1 5 2 4 6 2 3 1 7 2 

شاخص 

8فکری   
7 3 2 7 4 7 5 4 6 7 6 5 1 3 5 

شاخص 

9فکری   
4 1 3 6 3 5 5 6 3 7 7 4 2 1 6 

شاخص 

10فکری   
7 5 4 3 7 7 5 5 4 6 6 7 2 1 7 

 ، در پایان راند یک دلفی و«فکری )ذهنی(»  به ابعاد هفتگانه سیکل
بر اساس نظر خبرگان، سه بعد بشرح قدرت تفکر در امور، کسب 

های جدید و عدم تمرکز بر امور شخصی و کاری)منفی(، اضافه ایده
 گردید.
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 ابعاد چهارگانه سیکل شهودی )شمی(/پس از اصالح خبرگان .4جدول 

 راند اول 
کارش

1 ناس  

کارش

2ناس   

کارش

3ناس   

کارش

4ناس   

کارش

5ناس   

کارش

6ناس   

کارش

7ناس   

کارش

8ناس   

کارش

9ناس   

کارش

ناس 

10 

کارش

ناس 

11 

کارش

ناس 

12 

کارش

ناس 

13 

کارش

ناس 

14 

کارش

ناس 

15 

شاخص 

1شهودی   
3 7 3 2 5 7 6 4 5 7 6 7 6 5 1 

شاخص 

2شهودی   
5 1 5 4 6 1 1 3 2 5 4 3 2 5 3 

شاخص 

3شهودی   
5 6 3 2 7 4 7 5 4 6 7 1 2 3 4 

شاخص 

4شهودی   
7 4 1 3 6 3 5 5 6 3 7 7 3 5 6 

شاخص 

5شهودی   
2 7 5 4 3 7 7 5 5 4 6 6 5 3 4 

، در پایان راند یک دلفی «شهودی )شمی(»  به ابعاد چهارگانه سیکل
معنوی و و بر اساس نظر خبرگان، یک بعد بشرح جذب نیروهای 

 روحانی طبیعت اضافه گردید.
 تبدیل اعداد حقیقی به فازی مثلثی-راند اول

در این مرحله اعداد تمامی جداول راند اول تبدیل به فازی مثلی شده 
و پس از محاسبه میانگین فازی و فازی زدایی، نتایج مربوط به چهار 

 سیکل بشرح ذیل گردید.
 سیکل جسمی)فیزیکی(،- طبق نتایج میانگین فازی و فازی زدایی

( بیش از شدت آستانه مجاز بوده و در راند اول 6شاخص جسمی)
-حذف گردید. مقدار ضریب فازی زدایی برای هشت شاخص باقی

و  98/0، 96/0، 94/0، 87/0، 98/0، 94/0، 73/0مانده بترتیب، 
 ، تعیین گردید.94/0

ی(، سسیکل روحی)احسا -طبق نتایج میانگین فازی و فازی زدایی 
، 77/0، 97/0مقدار ضریب فازی زدایی برای ده شاخص آن بترتیب، 

، تعیین 71/0و  97/0، 91/0، 77/0، 87/0، 99/0، 77/0، 98/0
 گردید.

ص سیکل فکری)ذهنی(، شاخ-طبق نتایج میانگین فازی و فازی زدایی 
( بیش از شدت آستانه مجاز بوده و در راند اول حذف 3فکری)

ب، مانده بترتیفازی زدایی برای نه شاخص باقیگردید. مقدار ضریب 
 79/0و  98/0، 75/0، 81/0، 96/0، 82/0، 79/0، 78/0، 82/0

 تعیین گردید.
 سیکل شهودی)شمی(، شاخص-طبق نتایج میانگین فازی و فازی زدایی 

( بیش از شدت آستانه مجاز بوده و در راند اول حذف 2شهودی )
مانده ای چهار شاخص باقیگردید. مقدار ضریب فازی زدایی بر

 تعیین گردید. 80/0و  83/0، 74/0، 94/0بترتیب، 
 تبدیل اعداد حقیقی به فازی مثلثی-راند دوم

 سیکل جسمی)فیزیکی(،-طبق نتایج میانگین فازی و فازی زدایی 
، 73/0مقدار ضریب فازی زدایی برای هشت شاخص آن بترتیب، 

 ، تعیین گردید.80/0و  98/0، 91/0، 83/0، 74/0، 98/0، 99/0

سیکل روحی)احساسی(، -طبق نتایج میانگین فازی و فازی زدایی 
( بیش از شدت آستانه مجاز بوده و در راند دوم 1شاخص روحی)

مانده حذف گردید. مقدار ضریب فازی زدایی برای نه شاخص باقی
و  97/0، 93/0، 77/0، 87/0، 99/0، 77/0، 77/0، 77/0بترتیب،  

 ردید.تعیین گ86/0
فکری)ذهنی(، شاخص  -طبق نتایج میانگین فازی و فازی زدایی 

(  بیش از شدت آستانه مجاز بوده و در راند دوم حذف 7فکری)
مانده گردید. مقدار ضریب فازی زدایی برای هشت شاخص باقی

و 90/0، 75/0، 95/0، 82/0، 79/0، 93/0، 85/0بترتیب،  
 تعیین گردید.79/0

 سیکل شهودی)شمی(، مقدار-فازی و فازی زدایی طبق نتایج میانگین 
، 85/0، 93/0ضریب فازی زدایی برای چهار شاخص آن بترتیب، 

 تعیین گردید. 75/0و  82/0
 تبدیل اعداد حقیقی به فازی مثلثی-راند سوم

 سیکل جسمی)فیزیکی(،-طبق نتایج میانگین فازی و فازی زدایی 
، 73/0بترتیب،  مقدار ضریب فازی زدایی برای هشت شاخص آن

 ، تعیین گردید.72/0و  84/0، 98/0، 79/0، 74/0، 84/0، 92/0
سیکل روحی)احساسی(، -طبق نتایج میانگین فازی و فازی زدایی 

( بیش از شدت آستانه مجاز بوده و در راند دوم 6شاخص روحی)
-حذف گردید. مقدار ضریب فازی زدایی برای هشت شاخص باقی

و 98/0، 86/0، 80/0، 92/0، 72/0، 77/0، 80/0مانده بترتیب،  
 تعیین گردید.86/0

 فکری)ذهنی(، مقدار ضریب -طبق نتایج میانگین فازی و فازی زدایی 
، 70/0، 97/0، 87/0فازی زدایی برای هشت شاخص آن بترتیب،  

 تعیین گردید.70/0و 81/0، 82/0، 91/0، 97/0
قدار )شمی(، مسیکل شهودی-طبق نتایج میانگین فازی و فازی زدایی 

، 74/0، 80/0ضریب فازی زدایی برای چهار شاخص آن بترتیب، 
 تعیین گردید. 75/0و  76/0
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 تبدیل اعداد حقیقی به فازی مثلثی-راند چهارم
 سیکل جسمی)فیزیکی(،-طبق نتایج میانگین فازی و فازی زدایی 

، 79/0مقدار ضریب فازی زدایی برای هشت شاخص آن بترتیب، 
، تعیین گردید. 72/0و  79/0، 74/0، 84/0، 92/0 ،84/0، 72/0

یعنی در راند چهارم، هیچ بعدی از سیکل جسمی)فیزیکی( حذف 
 نگردید.

سیکل روحی)احساسی(، -طبق نتایج میانگین فازی و فازی زدایی 
، 86/0مقدار ضریب فازی زدایی برای هشت شاخص آن بترتیب،  

تعیین گردید. یعنی 77/0و 98/0، 86/0، 77/0، 80/0، 74/0، 77/0
 در راند چهارم، هیچ بعدی از سیکل روحی)احساسی( حذف نگردید.

 فکری)ذهنی(، مقدار ضریب -طبق نتایج میانگین فازی و فازی زدایی 
، 70/0، 97/0، 97/0فازی زدایی برای هشت شاخص آن بترتیب،  

تعیین گردید. یعنی در راند 70/0و 81/0، 97/0، 91/0، 97/0
 بعدی از سیکل فکری)ذهنی( حذف نگردید. چهارم، هیچ

 سیکل شهودی)شمی(، مقدار-طبق نتایج میانگین فازی و فازی زدایی 
، 74/0، 82/0ضریب فازی زدایی برای چهار شاخص آن بترتیب، 

تعیین گردید. یعنی در راند چهارم، هیچ بعدی از  75/0و  80/0
 سیکل شهودی)شمی( حذف نگردید.

 
 های بخش کمییافته

 مار توصیفیآ
درصد(  2/72نفر مرد ) 217های تحقیق، در بررسی توصیفی آزمودنی

 236درصد( و  0/16نفر مجرد ) 45درصد( و  8/27نفر زن )  64و 
 15ها، های سنی آزمودنیاند. در ردهدرصد( بوده 0/84نفر متاهل )

 5/24سال ) 40تا  31نفر بین  69درصد(،  4/5سال و کمتر ) 30نفر 
 6/30نفر ) 86درصد( و 5/39سال )  50تا  41نفر  111درصد(، 

نفر  49اند. در میزان تحصیالت، سال بوده 50درصد( بیشتر از 
 1/33نفر کارشناسی ارشد ) 93درصد(،  4/17کارشناسی و کمتر )

در سابقه خدمت  .درصد( دکتری بودند 5/49نفر ) 139درصد( و 
سال  10تا  6نفر بین  38درصد(،  9/3سال ) 5نفر کمتر از  11هم، 

نفر  78درصد(،  0/26سال ) 15تا  11نفر بین  73درصد(،  5/13)
 20درصد( بیشتر از  8/28نفر ) 81سال و  20تا  16درصد(  8/27)

 اند.سال سابقه خدمت داشته
 آمار استنباطی

در این مرحله با انجام مطالعه کیفی و با توجه توضیحات مربوط به 
گویه تدوین که  112محقق ساخته با  پرسشنامهآن در بخش کیفی 

ابتدا روایی صوری آن، طی نظرسنجی از چندین خبره و انجام 
 CVRبه سمحااصالحات مورد نظر آنها تائید گردید و بر اساس 

ها، روایی محتوایی پرسشنامه، مورد هریک از گویه برای CVIو 
سازمانی  نفره متشکل از خبرگان دانشگاهی و 20تایید یک گروه 

برای هر یک از  CVIو  CVRقرار گرفت، بطوریکه محدوده 
بدست آمد. برای  0/1و  80/0و  0/1تا  7/0 ها بترتیب بین گویه

سنجش مدل، پرسشنامه محقق ساخته مذکور بعد از تائید پایایی، با 

_________________________________ 
1.KMO( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling 

Adequacy) 

تن از  281ای نسبی  در بین گیری تصادفی خوشهروش نمونه
ا با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی هها توزیع و دادهآزمودنی

 گردید. تحلیل Smart PLS و  SPSSافزارهای با نرم 
های جسمی )فیزیکی(، روحی)احساسی(، ابعاد سیکلسوال ویژه اول: 

مدیران  تمیوریب تیریمدفکری)ذهنی()عقالنی( و شهودی )شمی( 
 آموزش عالی، کدامند؟

-ی مورد نظر ) اندازه نمونههابرای تشخیص این مسئله که تعداد داده

ها و رابطه بین متغیرها( برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ 
استفاده  2و آزمون بارتلت 1مایر –از شاخص آزمون تناسب کایزر 

ری گیمایر شاخصی از کفایت نمونه –گردید. آزمون تناسب کایزر
-است که کوچک بودن هبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی می

، 84/0، 875/0)کفایت نمونه برداری( برابر KMO مقدار  کند.
های جسمی )فیزیکی(، برای هر یک از سیکل 821/0و  867/0

و سطح روحی)احساسی(، فکری)ذهنی()عقالنی( و شهودی )شمی( 
است. بنابراین،  0009/0معناداری آزمون کرویت بارتلت برابر 

 عاملی بر پایه ماتریس عالوه بر کفایت نمونه برداری، اجرای تحلیل
 همبستگی مورد مطالعه نیز قابل توجیه خواهد بود. 

عوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده توسط طبق نتایج 
مورد تحقیق؛ عامل  8های ویژه ارزشابعاد سیکل جسمی )فیزیکی(، 

یرات کل را بعهده یدرصد از تغ 67که مجموعا تقریبا  3بزرگتر از 
ارزش ، 12/29برابر با ها ارزش ویژه عامل اول میان آندارند، در 

، 21/6وم برابر با سارزش ویژه عامل ، 39/9ویژه عامل دوم برابر با 
برابر  پنجمارزش ویژه عامل ، 38/5برابر با  چهارمارزش ویژه عامل 

ارزش ویژه عامل ، 39/4م برابر با ششارزش ویژه عامل ، 76/4با 
بوده  64/3برابر با  هشتمرزش ویژه عامل او  92/3م برابر با هفت

 .است
عوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده توسط طبق نتایج 

مورد تحقیق؛ عامل  8های ویژه ارزش ابعاد سیکل روحی)احساسی(،
یرات کل را بعهده یدرصد از تغ 67که مجموعا تقریبا  3بزرگتر از 

ارزش ، 89/24برابر با ها ارزش ویژه عامل اول دارند، در میان آن
، 36/7وم برابر با سارزش ویژه عامل ، 93/8ویژه عامل دوم برابر با 

برابر  پنجمارزش ویژه عامل ، 41/6برابر با  چهارمارزش ویژه عامل 
ارزش ویژه عامل ، 04/5م برابر با ششارزش ویژه عامل ، 88/5با 
بوده  74/3برابر با  هشتمعامل  ارزش ویژهو  43/4م برابر با هفت

 .است
عوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده توسط طبق نتایج 

مورد عامل  8های ویژه ارزش ابعاد سیکل فکری)ذهنی()عقالنی(،
یرات کل را یدرصد از تغ 67که مجموعا تقریبا  3بزرگتر از تحقیق؛ 

، 03/27برابر با  ها ارزش ویژه عامل اولبعهده دارند، در میان آن
وم برابر سارزش ویژه عامل ، 71/10ارزش ویژه عامل دوم برابر با 

ارزش ویژه عامل ، 25/6برابر با  چهارمارزش ویژه عامل ، 86/6با 
ارزش ، 02/4م برابر با ششارزش ویژه عامل ، 84/4برابر با  پنجم

2Bartlets Test of sphericity 
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برابر با  هشتمارزش ویژه عامل و  75/3م برابر با هفتویژه عامل 
 .استبوده  44/3

عوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده توسط طبق نتایج 
مورد تحقیق؛ عامل  4های ویژه ارزش ابعاد سیکل شهودی )شمی(،

یرات کل را بعهده یدرصد از تغ 66که مجموعا تقریبا  4بزرگتر از 

ارزش ، 40/31برابر با ها ارزش ویژه عامل اول دارند، در میان آن
وم برابر با سارزش ویژه عامل ، 20/12عامل دوم برابر با ویژه 

برای . استبوده  61/10برابر با  چهارمارزش ویژه عامل ، 52/11
بررسی مدل پژوهش از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم استفاده شده 

 آمده است( 5) جدول نتایج درکه 
 

 های جسمی، روحی، فکری و شهودیابعاد سیکلمعنی داری  ضریبو  اصلیهای ضریب مسیر :5جدول 
 نتیجه t p-valueآماره  ضرایب مسیر مسیر میان متغیرها

 دار است.معنی 0009/0 933/13 206/0 سیکل جسمی <-انجام کارهای مفید 
 دار است.معنی 0009/0 833/9 156/0 سیکل جسمی <-تحرک و انرژی باال 

 دار است.معنی 0009/0 741/15 202/0 سیکل جسمی <-خستگی مفرط 
 دار است.معنی 0009/0 966/12 179/0 سیکل جسمی <-صبر و پایداری فیزیکی 

 دار است.معنی 0009/0 118/14 217/0 سیکل جسمی <-ضعف جسمانی 
 دار است.معنی 0009/0 326/9 151/0 سیکل جسمی <-قدرت جسمی زیاد 

 دار است.معنی 0009/0 574/16 217/0 سیکل جسمی <-کاهش توانایی جسمی 
 دار است.معنی 0009/0 532/13 149/0 سیکل جسمی <-کم تحرکی و بی حالی 
 دار است.معنی 0009/0 862/11 244/0 سیکل روحی <-بداخالقی و تندمزاجی 

 است. دارمعنی 0009/0 239/9 165/0 سیکل روحی <-تحرک پذیری در مقابل رفتار دیگران 
 دار است.معنی 0009/0 102/10 173/0 سیکل روحی <-خوشرویی 
 دار است.معنی 0009/0 079/10 165/0 سیکل روحی <-زودرنجی 

 دار است.معنی 0009/0 107/13 226/0 سیکل روحی <-سردرگمی و ضعف روحی  
 دار است.معنی 0009/0 662/9 190/0 سیکل روحی <-عشق به اطرافیان 

 دار است.معنی 0009/0 303/13 217/0 سیکل روحی <-مندی به کار و زندگی عالقه 
 دار است.معنی 0009/0 529/11 224/0 سیکل روحی <-قدرت خالقیت در امور 

 دار است.معنی 0009/0 090/8 174/0 سیکل فکری )ذهنی( <-ارتقاء قدرت هوش 
 دار است.معنی 0009/0 055/14 222/0 سیکل فکری )ذهنی( <-تنبلی فکری 

 دار است.معنی 0009/0 974/11 188/0 سیکل فکری )ذهنی( <-درک مطلب و حافظه باال 
 دار است.معنی 0009/0 783/4 104/0 سیکل فکری )ذهنی( <-عدم تمرکز بر امور شخصی و کاری 

 دار است.معنی 0009/0 586/10 210/0 سیکل فکری )ذهنی( <-فراموشکاری 
 دار است.معنی 0009/0 724/14 178/0 سیکل فکری )ذهنی( <-گیری ضعیف قدرت تصمیم 

 دار است.معنی 0009/0 337/14 229/0 سیکل فکری )ذهنی( <-قدرت تفکر در امور 
 دار است.معنی 0009/0 101/15 217/0 سیکل فکری )ذهنی( <-کسب ایده های جدید 

 دار است.معنی 0009/0 829/12 328/0 سیکل شهودی <-الهام درونی 
 دار است.معنی 0009/0 173/9 261/0 سیکل شهودی <-جذب انرژی منفی 

 دار است.معنی 0009/0 746/12 376/0 سیکل شهودی <-جذب نیروهای معنوی و روحانی طبیعت 
 دار است.معنی 0009/0 630/15 462/0 سیکل شهودی <-حس ششم قوی 

مدل اکتشافی به عنوان گانه  بیست و هشتها، ابعاد دیگاه نمونهاز 
 .مدیران آموزش عالی هستند تمیوریب تیریهای مدل در تبیین مدسازه

بر اساس  مدیران آموزش عالی تمیوریب تیریمدسوال اصلی: مدل 
 منطق فازی، چگونه است؟

 ( مدل مدیریت بیوریتم مدیران آموزش عالی را2( و )1های )شکل
داری در محیط نرم افزار در حالت ضرایب استاندارد و معنی

Smart PLS دهد. نشان می 
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 استاندارد ضرایبدر حالت  مدیران آموزش عالی تمیوریب تیریمد. مدل 1شکل 
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 داریضرایب معنیدر حالت  عالیمدیران آموزش  تمیوریب تیریمد. مدل 2شکل 

ضریب مسیر سیکل  نشان می دهد که (2( و )1های )شکلنتایج 
و  372/0آموزش عالی برابر با مدیریت بیوریتم مدیران جسمی بر 

مدیریت ، ضریب مسیر سیکل روحی بر 147/16برابر با  tآماره 

برابر با  tو آماره  325/0بر با برا آموزش عالیبیوریتم مدیران 
مدیریت بیوریتم مدیران ، ضریب مسیر سیکل فکری بر 767/15

و ضریب مسیر  047/16برابر با  tو آماره  345/0برابر با  مدارس
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و  159/0برابر با  مدیریت بیوریتم مدیران مدارسسیکل شهودی بر 
در هر چهار سیکل  p-valueو مقدار  771/9برابر با  tآماره 

های جسمی، روحی، فکری و بوده در نتیجه، سیکل 05/0کمتر از 
 ارد.دار دآموزش عالی تاثیر معنیمدیریت بیوریتم مدیران شهودی بر 
 متیوریب تیریمدهای چهارگانه میزان اهمیت سیکلوم: دسوال ویژه 

 است؟مدیران آموزش عالی، چگونه

 اهمیت-یل ماتریس عملکرداهمیت که تحل-تحلیل نقشه عملکرد
ای است متفاوت جهت ارائه اطالعات مدل شود شیوهنیز نامیده می

ها در مدل بر هدف تعیین اهمیت نسبی سازه IMPAخروجی 
PLS ( نتایج تحلیل اهمیت 6متمرکز شده است. جدول )-  عملکرد

مدیران آموزش عالی را نشان  تمیوریب تیریمدمربوط به ابعاد مدل 
 دهد.می

 
 مدیران آموزش عالی تمیوریب تیریمدهای چهارگانه مدل اهمیت سیکل -عملکرد :6جدول 

 مدیران آموزش عالی تمیوریب تیریمدهای چهارگانه مدل اهمیت و عملکرد سیکل 
 رتبه IMPORTANCEاهمیت  

عملکرد 
PERFORMANCE رتبه 

 1 827/53 1 311/0 سیکل جسمی

 3 351/48 3 285/0 سیکل روحی
 2 341/49 4 113/0 سیکل شهودی

 4 069/46 2 294/0 سیکل فکری )ذهنی(

ده کننهای چهارگانه تبییناز بین سیکل IPMAبا توجه به تحلیل 
از نظر اهمیت بیشترین  ،مدیران آموزش عالی تمیوریب تیریمدمدل 

و  311/0رتبه و اولویت مربوط به سیکل جسمی با ضریب اهمیت 
کمترین رتبه و اولویت مربوط به سیکل شهودی با ضریب اهمیت 

باشند. از نظر عملکردی بیشترین رتبه و اولویت مربوط می 113/0
و کمترین رتبه و  827/53به سیکل جسمی با ضریب عملکردی 

-می 069/46ه سیکل فکری با ضریب عملکردی اولویت مربوط ب

 باشند.

 
 مدیران آموزش عالی تمیوریب تیریمدهای چهارگانه مدل مدل عملکرد سیکل-اهمیت . 1 نقشه

های نیکویی برازش یا همان قابل ذکر است بحث مربوط به شاخص
های که به روش مدل فراموضعی آماری برخالف مدلتناسب 

و  LISRELباشند همانند نرم افزارهای کواریانس محور می
AMOS های که از شاخصRMSEA ،NFI ،GFI  و غیره

های توزیع آزاد یا همان واریانس محور وجود گردد در روشارائه می
های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، میانگین ندارد و از همان شاخص

 الرکر و شاخص-واریانس استخراج شده، معیار روایی افتراقس فورنل
RMR ل گردد. قابکه در هر مدل به تفکیک ارائه شده تکمیل می

-می 108/0برای مدل اصلی برابر با  RMRذکر است که مقدار 

 باشد.

 
 گیري نتیجه

 از کار دهد،یم تشکیل را هاانسان زندگی از اعظمی بخش کار،

 در سازد،یم مشغول خود به را هاانسان ذهنی، و فیزیکی لحاظ

 بر شماری بی فشارهای کار و کسب پرتالطم دنیای حال، عین

بیوریتم افراد (. 9) است ساخته وارد کارها و کسب انواع صاحبان
 روزهایبیانگر تمامی خصوصیات فیزیکی، روحـی و ذهنی آنها در 

هـا در باشد. با در نظـر گـرفتن ایـن شـاخصمختلف عمرشان می
تـر بـه توان هر چه بهتر و سریعهای مختلف کاری، میموقعیت

این  کارگیرىبه و شناخت (. لذا10اهـداف سـازمانی دسـت یافت)
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 و مدیران باشد داشته زیادى سهم عملکرد بهبود تواند درمی نظریه
آن،  افزارهاینرم از استفاده و جدید پدیدة این شناسایى با توانندمی

 به توجه با (.11کنند) فراهمسازمان  در را آن کارگیرىبه امکان

 سه درجه و میزان اساس بر بیوریتم ،1اسنیر و زوهار شناسی نوع

 کار از لذت و کار به درونی تمایل ، کار با شدن عجین مولفه

 کار با شدن عجین درجه کار، به معتاد افراد در شود،یم مشخص

 لذت کار از ولی دارند کار به زیادی بسیار کشش و تمایل باالست،
 شوندیم عجین کار با کار به مشتاقان مقابل، در برند.ینم زیادی

(. 9)ندارند کار به افراطی کشش و برندیم لذت کارشان از ولی
علمی  تحقیقاتاصوال هر نوع پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با 

دارد. همراهی حجم وسیع پژوهش با توسعه یافتگی کشورهای 
پیشرفته گویای این واقعیت است. یکی از اندیشمندان تصریح می کند 

درصد تحقیق ها و هزینه های مربوط به پیشرفت  98که حدود 
علمی در جهان مربوط به این کشورهاست. این کشورها به دلیل 

گسترده معموال از شیوه های برتر و  برخورداری از تحقیق های
نیروهای کار ماهر استفاده می کنند و در استفاده از منابع خود کامال 
صرفه جویی می کنند. تحقیق های مداوم و گسترده در این کشورها 
باعث شده که آن ها همواره چندین دهه جلوتر از بسیاری کشورها 

وط د و توسعه مربحرکت کنند. پیوند دیگر تحقیق و پژوهش با رش
به ماهیت بلند مدت و راهبردی آن است. پژوهش به دلیل طبیعت 
علمی و کاربردی وسیع خود جنبه کلیدی دارد و در نتیجه بخصوص 
به دلیل ارتباط آن با رشد و توسعه، نیاز به عزمی ملی، اراده ای جدی 

 و پژوهش قاتیو برنامه ریزی ای فوری دارد. این امردر رابطه با تحق
مسئله مدل مدیریت بیوریتم از چند جنبه  رامونیپ نیها و همچن

 (.1)حائز توجه است
پژوهش در رابطه با  رامونپی کار نیروی در گذاری سرمایه: اول

مسئله مدل مدیریت بیوریتم است، به این صورت که برای کسب 
 بهره وری بیشتر از نیروی کار باید آن را کارآمد ساخت.

 ایه شیوه کاربرد در توانمندی و کارآمد آموزش به نیاز کارایی: دوم
پژوهش در رابطه با مسئله مدل مدیریت بیوریتم دارد  رامونپی جدید

که بدون پژوهش علمی میسر نیست. از سوی دیگر یک عامل کلیدی 
دیگر در رشد و توسعه پیشرفت فناوری است که خود پیوندی زنده 

تحقیق و توسعه در کشورهای  هبا تحقیقات علمی دارد. توجه به پدید
پیشرفته و وجود موسسه های فراوان مرتبط با آن نشانه این امر 

 است.

_________________________________ 
1 Snir, R and Zohar 

 و جسمی سالمت بر متفاوتی و مختلف اثرات تواندیم بیوریتم
 ، باشد داشته همکارانشان و هاآن خانواده افراد، شناختی روان

 از باالیی سطوح ایجاد به مربوط بیوریتم پیامدهای ینترمتداول

 توانیم اگرچه است؛ خانواده – کار تعارض و شغلی استرس

 کننده تهدید یهانشانه افزایش: (5نمود) عنوان نیز را زیر موارد

 ایجاد شغل، رفتگی تحلیل شناختی(، نارو و )جسمی سالمتی
 و کنارکشیدن تیمی(، )کار کارکردن تیمی در مسائل و مشکالت

 برقراری در مشکالت خانوادگی، روابط و تعامالت از دوری

از  بردن لذت فقدان زندگی، از کم رضایت دیگران، با ارتباط
 در خصوصپژوهش با  کار، نیروی در گذاری. سرمایهفراغت اوقات

ه که برای کسب بهرچرا ، مرتبط بودهمسئله مدل مدیریت بیوریتم 
همچنین؛  وری بیشتر از نیروی کار باید آن را کارآمد ساخت.

 جدید هایهشیو کاربرد کارکنان در توانمندسازی و کارآمد آموزش
که بدون پژوهش علمی میسر  بودهدر رابطه با مدیریت بیوریتم 

 نیست. از سوی دیگر یک عامل کلیدی دیگر در رشد و توسعه
پیشرفت فناوری است که خود پیوندی زنده با تحقیقات  کارکنان،

 (. 1)علمی دارد
مدیران  تمیوریب تیریمدهایی حاکی از آن بوده که مدل نتایج ن

بعد بشرح سیکل جسمی  28دارای چهار سیکل و  آموزش عالی
)فیزیکی( )تحرک و انرژی باال، قدرت جسمی زیاد، صبر و پایداری 
فیزیکی، ضعف جسمانی) منفی(، کاهش توانایی جسمی)منفی(، کم 

و خستگی تحرکی و بی حالی)منفی(، انجام کارهای مفید 
به کار و  مندیمفرط)منفی((، سیکل روحی)احساسی( )عالقه

زندگی، خوشرویی، بداخالقی و تندمزاجی) منفی(، زودرنجی)منفی(، 
روحی )منفی(، عشق به اطرافیان، قدرت خالقیت  و ضعف سردرگمی

پذیری در مقابل رفتار دیگران)منفی((، سیکل در امور و تحرک
ء قدرت هوش، درک مطلب و حافظه فکری)ذهنی()عقالنی( )ارتقا

یری گباال، فراموشکاری)منفی(، تنبلی فکری)منفی(، قدرت تصمیم
های جدید و عدم ضعیف)منفی(، قدرت تفکر در امور، کسب ایده

تمرکز بر امور شخصی و کاری)منفی(( و سیکل شهودی )شمی( )الهام 
درونی، حس ششم قوی، جذب انرژی منفی) منفی( و جذب نیروهای 
معنوی و روحانی طبیعت( بود. نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی 

در ها و ابعاد مدل تدوینی پژوهش، مورد تائید واقع شدند. سیکل
دیران م تمیوریب تیرینهایت با توجه به نتایج حاصله، مدل نهایی مد

 د:یگرد، بشرح ذیل ارائه آموزش عالی
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 مدیران آموزش عالی تمیوریب تیریمد. 3شکل 

 اخالقیتائیدیه 

و ین پژوهش با هماهنگی ساختار یافته انیمه هایپرسشنامه 
ها مصاحبهاجرا شد. این همکاری صادقانه اساتید و خبرگان محترم 

 با میل و رغبت درخبرگان انتخابی  با تعیین وقت قبلی بوده و 
 پژوهش شرکت داشتند

 تضاد منافع 

 .نتایج این پژوهش با منافع هیچ سازمان و یا افرادی تعارض ندارند 
 منابع مالی 

مالی تمام منابع مالی این پژوهش را محققین آن تهیه و مصرف نابع م 
 .اندکرده

 

  

ن آموزش عالیمدیرا  
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