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Abstract
Introduction: Given the necessity of combatants’ allout readiness to carry out military missions, this
paper deals with exploring the relationship between
biorhythm and individuals’ level of preparedness.
The purpose of this paper is to predict individuals’
level of readiness for carrying out military missions
using a hidden Markov model.
Method: Bearing in mind the cycles of individual
biorhythm, these factors were modeled on the hidden
Markov model. In this model, according to the level
of physical, intellectual, emotional, and intuitive
readiness, every individual will be in one of the
specified states of the model at a specified time; thus,
combatants’ level of readiness for carrying out
military missions can be predicted on the basis of this
model.
Results: The results of this study suggest that there is
a coincidence between the theoretical and
mathematical principles presented in this paper and
the views of the respondents who were 30 military
experts. Based on the results of this research, when
needed, not only a military commander, but also
combatants themselves can determine their level of
readiness by asking a few simple questions. By doing
so, readiness or lack of readiness for carrying out a
specific mission is projected.
Discussion: At present, our combatants have a single
mission whereas, in advanced armies in the world,
individuals receive various trainings and they are
entrusted with appropriate missions at specified times
on the basis of their physical, intellectual, and
emotional conditions. Given the four biorhythms -physical, emotional, intellectual, and intuitive -- in
this paper, we have defined 16 missions the most
appropriate of which is given to combatants by the
commander by referring to the hidden Markov model.
Keywords: biorhythm, hidden Markov model,
military readiness.
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چکیده
 باروجهبه ض رت پواان آپدادری رزپند ران از جهدات پتتفد:مقدمه
ب ای اج ای پأپوریت های نظاپی در ایدن پاالده بده رنودون رابطدۀ بدون
 هد. ) پواان آپادری در ف د ش داخته شBiorhythm( زیستآهنگ
پااله شوش بونی پوداان آپدادری فد د بد ای اجد ای فنالودت نظداپی بدا
.به رو ی از پ ل پتفی پارکو بود
 باروجهبه د ر های زپانی زیستآهندگ فد دی ایدن عواپد ر ی:روش
 در ایدن پد ل باروجدهبده پوداان آپدادری. پ ل پتفی پارکو پ ل ش
ششد ) هد فد د در

جسمانی فه ی احساسی الهاپات در نی (حد

در پ ل ق ار خواه داشت

زپان پشتص در یهی از حاالت پشتصش

در زپدان پناسدا بد ای انجدا

بناب این پی روان پواان آپدادری رزپند

.فنالوت نظاپی را در این پ ل شوشبونی ک د
از این پااله حاکی از رطابق بون پبانی نظ ی

 نتایج بهدستآپ:نتايج

 نفد از3۳ در این پااله با نظ ات شاسخدهند ران کده
نتدایج حاصد در ایدن شدک هش
با طد ح نند سدؤال سداد

ریاضی پط ح ش

 ب اسدا.خب های نظاپی بودند دارد

بفهه خود رزپن

هنگا نواز نه رنها ف پان

 با این کدار آپدادری یدا. پواان آپادری را از جهات پتتف رشتوص ده
.آپادری ب ای پأپوریت خاص در آن لحظه شوشبونی پیشود

ع

 در حال حاض رزپن ران یک پأپوریت اح دارن این در حدالی:بحث
است که در اررشهای شوش فته دنوا اف اد آپوزشهای پتتففی پیبونند
که باروجهبه حالت جسمانی فه ی احساسی ه ف د در زپان پشتص
 پا در این پااله باروجهبده نهدار. پأپوریت پناسبی را به ی پحول کنن
) ششد

زیست آهنگ جسمانی فه ی احساسی الهاپات در نی (حد

با پ اجنه به پ ل پتفی پارکو

ک دی که ف پان

. پحول پیکن

 پأپوریت رن ی11

پناسار ین پأپوریت را به رزپن

 زیستآهنگ؛ پ ل پتفی پارکو ؛ آپادری نظاپی:کلیدواژهها
فندا ری

 دانشجوی کارشناسی ارشد ند افداار رد کداپیوور دانشده-1
اطالعات اررباطات دانشگا جاپع اپا حسون(ع) ره ان ای ان
 استادیار ر کاپیوور دانشده فندا ری اطالعدات اررباطدات دانشدگا-2
جاپع اپا حسون(ع) ره ان ای ان
شک هشدده ش افند و عاپد دانشددگا جدداپع اپددا
 اسددتادیار دانشدده
حسون(ع) ره ان ای ان
 دانشه جنگ الهت نوک دانشگا جاپع اپا حسون(ع) ره ان ای ان-3
د دانشجوی کارشناسی ارش ن افاار ر کاپیوور دانشگا رازی ک پانشا4
ای ان
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ب اسا

مقدمه
اپ ز باروجهبه شوش فتهای همهجانبه در بتشهای
پتتف

سازپانی رأکو زیادی ب روجه به جنبههای

پتتف

و فوایهی

ش

نو ی انسانی اع از فوایهی

است را بتوان نتایج آن را در جهت افاایش
ری ف دی سازپانی به کار

بوشونهنمودن پواان به

ر فت (ربونی خارمینو .)1331
آرز ی هموشگی انسان این بود است که بتوان آین
شوشبونی کن  .یهی از

خود را ر شنر دی

شاخههای عفو نوا شناختی است که انسان بهعنوان
یک پ ی از خود در زپونههای پتتف ر انی جسمی
اجتماعی به دست آ رد

به پ د آن خود را از

بسواری از بح انها نجات پیده  .نظ یۀ زیستآهنگ
ر شی است که به شناخت رغوو اری پنظ
در رفتار

پتنا ب

رواناییهای آدپی پنج پیشود (کاشی

همهاران  .)1312یهی از اساسیر ین پوضوعات
درزپونۀ ارزیابی پواان کارایی نو ی انسانی روجه به
زیستآهنگ اف اد شا

در یک سازپان از سوی اح

پنابع انسانی پ ی یت است.
زیستآهنگ 1یهی از ج ی ر ین پباحث در اررونوپی
ذهنی است که با شناخت جنبههای جسمی عاطفی
ذهنی اف اد در باالب دن پواان کارایی اف اد حون
فنالوت نظاپی پؤث است .در انسان سای شستان اران
یک ساعت شبانهر زی در هویوراالپو
دارد (آکالدیو
ر حی

 )2۳13که ان ژی فوایهی حاالت

ضنوت احساسات روان فه ی ق رت

یادرو ی حتی ح
روسط آن ک
ب ایناسا

فوقانی ق ار

شش پا همه به شه د ر ای
زیاد پیشود (دارابشور .)1314

ه رونه پ ی یت ف پان هی اف اد پستفا

شناخت زیستآهنگ آنان است.
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نظ یۀ زیستآهنگ همه انسانها از زپان رول

را لحظۀ پ گ با آهنگى پنظ ر زهاى زن رى را
سی ى پیکنن

الگوى رفتارى آنها رابع سه ن خۀ

جسمانی حسی

شناختی است که باروجهبه راریخ

دقوق رول ف د ش ع به فنالوت پیکنن (ایاانفو
 .)1331ه

ن خههای زیستآهنگ

از ر سو

رنوون پحاسبه ن خههای ریتمی اف اد رنوون رأثو
ریت ها ب حاالت ف دی پحاسبه ر زهای بهونه
بح انی اج ای بهونه فنالوتها ع
فنالوتها در ا قات بح انی
ضن

اج ای ب خی

شوشبونی زپانهای

ق رت است (دارابشور .)1314

راکنون پطالنات زیادی دربارۀ رأثو زیستآهنگ ب
کارایی اف اد در پحوطهای کار صورت شذی فته است.
در یک پطالنه (حبوبی

همهاران  )1314رأثو

د ر های زیستآهنگ ب

قوع حوادث شغفی در

صنایع ففای انجا ش
داد ش

است .در این رحاوق نشان

است پواقنی که اف اد در بتش پنفی

ر زهای بح انی د ر های زیستی ق ار داشتن

قوع

حادثه بوشت بود است.
در ب خی از پطالنات رنها رأثو یهی از د ر های
زیستی ب کارایی اف اد پورد پطالنه ق ار ر فته است.
بهعنوانپثال دریهی از رحاواات انجا ش

اررباط

د رۀ جسمانی با عمفه د رزشی رزشهاران انف ادی
رنوون ش

است (شنبانی بهار

پؤپنی شو ی

 .)1311طبق نتایج این رحاوق رزشهارانی که در
پوقنوت پثبت سوه

جسمانی ق ار داشتن

دارای

عمفه د رزشی بهت ی بودن  .در رحاوق انجا ش
روسط دارابشور
رصمو رو ی

ب رسی رأثو

زیستآهنگ ب

پ ی یت اف اد صورت شذی فته است

(دارابشور  .)1314در رحاوق دیگ ی کارب د نظ یۀ
زیستآهنگ در پهن سی عواپ

انسانی (اررونوپی)
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انجا ش

است (کاشی همهاران  .)1312استفاد از

د ر های زیستی ص فاً به انجا رحاواات پح د نش
است .در ژاشن

رانن ران

آلمان به خفبانها

قطارهای ش س عت در ر زهای بح انی اجاز کار
حتی در کارهای ش خط صننتی به

نمیدهن

کارر ان در ر زهای بح انی پ خصی پیدهن  .این
کارها باعث ش

رففات آنها

است که آپار حوادث

ح د  1۳درص کاهش یاب (شنبانی بهار

پؤپنی

شو ی  .)1311در رحاوای که روسط احسانی شارسا
صورت ر فت  2۳نف از کارکنان ش کت قطنات
رولو ی کارخانههای خودر سازی را بن
آزپایشهای ر حی
دادن

از انجا

عمفه دی پورد ب رسی ق ار

نتایج این رحاوق نشان داد که  0۳%از اف اد

پوردآزپایش در ر زهای بح انی خود دنار کاهش
عمفه د ش ن
کاهش به

نوا  01%این اف اد در ر زهای بح انی
ری داشتن (احسانی

شارسا .)1331

پوئور در رحاوای باعنوان ب رسی اررباط بون
ن خههای زیستآهنگ

کارایی عمفه د رزشی

دانشآپوزان پساباات فوربال رن اد  21بازیهن از 0
رو در سه پ حفه در پساباات فونال را پورد ب رسی
ق ار داد

در ر زهای پثبت پنفی

ج ی در ر زهای بح انی رخ داد است (شنبانی بهار
همهاران .)1311
بهطورکفی ر شهای شوشبونی به نهار دسته زی
راسو پیشون (رازقی ی ک همهاران :)1313
 . 1کوفی :این ر ش شوشبونی ا فا ذهنی پبتنی ب
قضا تهای انسانی است .این ر شها بوشت زپانی
پناسا هستن که داد های راریتی کمی در دست
باشن .
 . 2س یهای زپانی :این ر شها از داد های راریتی
ب ای شوشبونی استفاد پیکنن  .آنها ب این ف ض
پبتنی هستن که رااضای رذشته شاخص پناسبی از
رااضای آین

است .این ر شها زپانی پناسا هستن

که الگوی اساسی رااضا از سالی به سال دیگ رغوو
نهن .
 . 3عفّی :این ر شها ف ض پیکنن که شوشبونی
رااضا رابطۀ قوی با عواپ پشتص در پحوط دارد.
ر شهای شوشبونی عفّی این رابطه پوان رااضا
عواپ

پحوطی را یافته

ب ای شوشبونی استفاد

پیکنن .

ی اررباط

 . 4داد کا ی .ر شهای شوشبونی که با ر شهای

ن خههای زیستآهنگ

داد کا ی شبوهسازی پیشون  .با استفاد از داد کا ی

ب رسی ق ار ر فتن که نتایج رجایه رحفو
پننیداری را بون عمفه د

بح انی پورد

نتایج نشان داد  3/02درص رصادفات در پورد حوادث

آنها را نشان داد (ف شچی .)1331
سون شارپا در شک هشی به ب رسی رأثو ن خههای

پیروان ر شهای س ی زپانی

عفّی را ب ای

شوشبونی ر کوا ک د.

زیستآهنگ ب حوادث کارر ی  021نف از کارکنان

باروجهبه رنوع پأپوریتها در رد های نظاپی

ریتتهر ی ش داختن  .نتایج این شک هش نشان داد

حساسوت نوع اق ا آنها یهی از نوازپن یها ب ای

همۀ ص پات پ ربط با

ف پان هان شناخت ش ایط جسمانی احساسی فه ی

ارفاقات پوردب رسی شاپ

سوست اسهفتی اختالالت قطع اعضای ب ن درپان

ر انی اف اد است .ب اسا

ننون شناختی ف پان

یا بست یش ن در بومارستان که نواز به درپان طوالنی

پیروان پأپوریت پشتصی را به شتص ارذار نمای .

داشت با زیستآهنگ اف اد در اررباط بود همچنون

پتناسا با ش ایط ی

پحولک دن پأپوریت به رزپن
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در ن خههای زیستآهنگ ب ای ف پان
نوازپن ی

است .لذا ب اسا
رحاوقهای شوشون
آپادری رزپن
پتفی پارکو
ارائه ش

ب اسا

بسوار په

ناصان پوجود در
شوشبونی پواان

شک هش

ب ای اج ای پأپوریت نظاپی با پ ل
ب اسا

ش ایط زیستآهنگ رن ی
که ف پان

است .ب ایناسا

زیستآهنگ اف اد رحت اپ خود در ب ناپۀ ر ز آین
که با پ ل پتفی پارکو

است

اثبات نتایج از ط یق

نظ ی است؛ این درحالی است که سای

رحاواات ص فاً با به رو ی از جاپنۀ آپاری
نظ سنجی از جاپنۀ ه

نتایج پوردنظ را استت اج

ریاضی با

رج بوات اقنی از ناطهنظ خب ران نظاپی ب اسا
نوازهای پأپوریتی کورا پ ت ب ای نو ها
پطابق با ش ایط جسمانی احساسی فه ی
نو

پیکن  .نتایج حاص از ر ش ریاضی
پطابق با یه یگ هستن

همهارانش در پاالهای

پتفی پارکو

شوشبونی ک د ان

(رازقی ی ک

همهاران  .)1313در پاالۀ دیگ ی رفتار شومایشی
کارب در پحوط ب با کمک این پ ل شوشبونی ش
نشان دادن که با کمک پ ل پتفی پارکو پیروان
اف اد را شوشبونی ک د (پتوو همهاران

د عفو شاشهی زیستی :در رحاوق کولون همهاران
احتمال ارصال لوگان

2

به ش رئون

ش رئون روسط پ ل پتفی پارکو
از

است .خب ۀ نظاپی

ب ای پأپوریت ا در ر ز آین

شک هشی در اداپه به

.)2۳12

است .در شایان

شک هشی ب ای پاایسه نتایج نظ ی

ش سشناپۀ بسته به رو ی ش

د عفو رفتاری :رازقی ی ک

پهان آین

ب ای شوشبونی ضنوت آین

حالتهای زیستآهنگ استفاد ش

در حوزهای پتتف

عفمی

کارب دهای آن

است (رجانوا همهاران  .)1313پتوو همهارانش

ک د ان  .ب ای اثبات ریاضی از س یهای زپانی عفی
زنجو ۀ پتفی پارکو

پأپوریت انجا ده .

رفتار پشت یان صننت بومه را با استفاد از پ ل

جه رمایا این رحاوق با شک هشهای پشابه استفاد
ریاضی

بهح اکث رسان ن آپادری ی ب ای

ب خی از راریتچۀ این شک هشها اشار پیشود:

پأپوریتها را به اف اد پناسا پحول کن .
از پ لسازی رفتار ف دی

نااط ضن

در آن ر ز د اق اپاری ب ای راویت

باروجهبه اهموت پ ل پتفی پارکو

باروجهبه

نشان داد ش

نااط ضن

زیستآهنگ رزپن

قوت د باروجهبه ن خههای

ر انی

رصمو رو ی
ر ش آپاری

پیروان از این پ ل

ش رئون به
شوشبونی ش

است( 3کولون همهاران  .)2۳13در داد های پ بوط
به فشارخون ر ی پ ل پتفی پارکو

پ ل ش ان

که باعث شوشبونی افت فشارخون پیشود (سونگ
همهاران  .)2۳1۳در پااله سو همهارانش ش رئون
به  DNAباروجهبه ساختار

پتص شون

روالی

اطالعات شوشبونی ش

است (سو

بهعنوان یک ساپانۀ رصمو یار ب ای پ ی ان

 .)2۳14در رحاوق شوک

همهارانش سالپت قفا

ف پان هان استفاد ک د.

جنون با کمک پ ل پتفی پارکو

ب اسا

این پ ل ن خههای پتتف

زیستی پواان

شوشبونی ش

آپادری ف د در زپان پوردنظ ب ای انجا فنالوت

د عف

نظاپی پشتص پیشود؛ همچنون در صورری که الاا

روانستن

به بهکاررو ی ی در پأپوریت بود ف پان

پیروان
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همهاران
رشتوص

است (شوک همهاران .)1313

کاپیوور  :ب نو

همهارانش در پاالهای

با کمک پ ل شنهان پارکو

پ ل

شوشگویانهای ب ای ب ناپهنویسی رصوی ی نن رانه

4
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همهاران  .)2۳13در رحاوق

دارای سه پ حفه :شارژ (پثبت فنال) رذار (بح ان)

(ب نو

ارائه دهن

دیگ ی اعمال عادی انسان از جمفه د ی ن

پنفی (دشارژ و فنال) است که در شه  1پشاه

آهستهد ی ن

را رفتن

پشتزدن

ک زدن

دسترهاندادن با کمک پ ل پتفی پارکو
ر شهای ش دازش رصوی

ر زهایی که این ن خهها در

پیشود .ب ایناسا

نااط باالی خط صف ق ار دارن جاء ر زهای پوفق

رشتوص داد پیشود

بهشمار پیر ن که روانایی اف اد در ح پطفوبی ق ار

(پظف ی همهاران  .)1311در رحاوای دیگ پواان

دارد .ر زهای و فنال پنحنی نوا شاپ ر زهایی است

کوفوت س ی
شوشبونی ش

1

در شبهه با کمک شنهان پارکو

که پنحنی در زی خط صف ق ار خواه داشت .ف د در

شبگاهی .)1313

است .خط ناکر ین این

است (حو رزاد

د ب ق :شوشبونی کورا پ ت بار الهت یهی با استفاد از
پ ل پارکو

شنهان انجا ش

است (جه پی

همهاران  .)1312در رحاوای دیگ طو های اشغال

آن ر زها ک ان ژی

کس

ر زها پواقنی است که پنحنی زیستآهنگ نادیک به
خط صف

در حال رذر از پ حفۀ فنال به و فنال

است (پحم فا

همهاران .)2۳13

رادیویی نوا با کمک این پ ل شوشبونی پیشود
(ژیانفو

همهاران  .)2۳14در پاالۀ رایهارد

هن ریک سوگنالهای صوری پوسوای با کمک این
است (رایهارد

پ ل شوشبونی ش

هن ریک

 .)2۳11در رحاوق دیگ ی پحاای با جمعآ ری

شکل  1ـ ناحیههای مختلف در چرخۀ زيستآهنگ

داد های حسگ نن بن ی یادرو ی الگوهای زپانی

ر ز بح انی ه ن خه سبا ناشای اری رالال شوک

آنها روانست لغاش را با کمک پ ل پتفی پارکو

کاهش عمفه د در رواناییهای ن خۀ پوجود در این

شوشبونی کن (جمالی سموت .)2۳12

ناحوه پیشود .در ب رسیهای پتن د نشان داد ش

د اقتصاد :شوشبونی ن خ ارز در رحاوای روسط پ ل
پتفی پارکو

شوشبونی ش

است (سوشاکوت

روچو  .)2۳14در پاالۀ دیگ ی ر ن کاهش افاایش
س پایه در بازار سها با کمک این پ ل شوشبونی
پیشود (آدیتا

بوآن  .)2۳12پ تزپان کار ب ای

ساخت ش ژ های عم انی نوا با کمک پ ل شنهان
پارکو

شوشبونی ش

است (آنتونوو

همهاران

شک هشگ ان  01ساعت) طول پیکش  .در نمودار
زیستآهنگ ر زهایی باعنوان ر زهای صف

نظ یۀ زیستآهنگ ه ک ا از ن خههای

جسمانی فه ی

حسی از ر ز رول ش ع ش

جود

دارن که ن خه از پوقنوت پنفی به پثبت ارد ش
از خط پبنا پیرذرد که آن را ر ز صف پیناپن  .ر ز
صف ازلحاظ حساسوت از د رۀ بح انی ضنو ر است
(شنبانی بهار همهاران .)1312
در اداپه ن خههای پتتف

.)2۳11
ب اسا

است که ر زهای بح انی  10ساعت (به اعتااد ب خی از

زیستآهنگ را پن فی

پیکنو .
ـ چرخه جسمانی :این ن خه که در شده ( )2آپد

بهصورت پوج سونوسی پتنا ب ح کت پیکنن .

است باعنوان فوایهی نوا شناخته پدیشدود .ب اسدا

ه یک از این ن خهها دارای یک د رۀ زپانی ثابت

نظ یۀ زیست آهنگ پ ت زپان د رۀ این ن خه  23ر ز
J. Military Psychology, Vol. 7, No. 27, Autumn 2016
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اسددت  11/1ر ز آن در پوقنوددت پثبددت  11/1ر ز

بهبودیافتن رج ی قوا پناسا است (شنبانی بهار

دیگ آن در پوقنوت پنفدی قد ار پدی رود د (ایاانفدو

همهاران .)1311

همهدداران  .)1331ن خددۀ جسددمانی از بافددتهددای
عضالنی نشئت پیرو د .این ن خه ب ش ایط جسمانی
اف اد اث پی رذارد .د

آدرندال در بد ن هد زپدان

هماهنگ با ن خۀ جسمانی کار پی کن (شنبانی بهدار
همهاران .)1312

ـ چرخۀ فکری :ایدن ن خده کده در شده ( )3آپد
است باعنوان ن خۀ شدناختی ذهندی نودا شدناخته
پی شود .بده اعتاداد شک هشدگ ان ن خدۀ احساسدی از
سفولهای پغدا نشدئت پدیرود د بد قد رت ذهدن
کددارک د پغددا حافظدده رأثو رددذار اسددت .رفوشددچ
همهارانش پنتا بودن کده د ۀ رو ئود همگدا بدا
ن خۀ شناختی کار پی کن

د رهای به پ ت  33ر ز

دارد (ایاانفو همهاران .)1331

شکل  2ـ چرخۀ زيستآهنگ جسمانی

پواردی نظو  :ق رت رهاشویی بنوه روان استااپت
ش ان ژیبودن ازجمفه پواردی است که در سوه
جسمانی پ نظ است .هنگاپیکه سوه جسمانی در
باالی خط پبنا (ر زهای د

را یازده ) ق ار دارد د

یننی زپانی که سوه زیستآهنگ جسمانی در باالی

شکل  3ـ چرخۀ زيستآهنگ فکری (شناختی ،ذهنی)

خط صف ق ار دارد د ش ایط جسمانی ف د در حالت ش

هنگاپیکه ن خۀ فه ی در باالی خط پبنا (ر زهای

است بهپ ر رتفوه پیشود .در ننون ضنوتی

را شاناده ) ق ار دارد باعث کارک د بهت پغا

ش

رصمو رو ی

یک ف د از انجا فنالوتهای جسمانی بهت ب پیآی
احسا

پیکن که نو پن ر

ش شورر از قب است.

در این حالت احتمال پ یضش ن ی ضنو

است؛

بوست

سو ) یننی زپانی که سوه

را

جسمانی در

شایون خط صف ق ار دارد یا بهعبارری در حالت پنفی
رتفوه است ان ژی رتفوه ش

ف د بهپ ر ش پیشود؛

ف د پابور در این حالت بهسادری خسته ش
استن اد ابتال به بوماری را دارد .این د ر ب ای
فصلنامۀ روانشناسی نظامی دورۀ  ،7شمارۀ  ،77پاییز 9315

یادرو ی بهت پیشود

بهرونهای پؤث ر ح

کد

پسائ

را

رصمومات پناسار ی

ارتاذ پیکن  .اپا هنگاپیکه این ن خه در شایون خط
پبنا (ر زهای هوج ه را سی سو ) ق ار پیرو د

راب رحمفش نوا بوشت پیشود .اپا زپانی که سوه
جسمانی در شایون خط پبنا (ر زهای سواده

د

کارک د پغا شایون آپ

ق رت حافظه قضا ت

روانایی رفه ف د کاهش پییاب  .بناب این در ننون
حالتی ق رت رم کا را ب ای ف د پتالال پیسازد
(سوار ا همهاران ( )2۳۳2شنبانی بهار همهاران
)1312
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ـ چرخۀ احساسی :این ن خه که در شده ( )4آپد

ـ چرخۀ الهامات درونی :این ن خه که در شده ()1
است باعنوان ن خۀ ح

شش

شدهودی نودا

است باعنوان ن خۀ عاطفی نوا شناخته پیشود .ایدن

آپ

ن خه ب سوست عصبی اف اد رسفط دارد احساسدات

شناخته پی شود .این ن خه  33ر ز طول پدی کشد
ایدا درک ناخودآردا اسدت.

ف د را رحت رأثو ق ار پی دهد  .د رۀ ایدن ن خده 23

روانایی های این د ر

ر ز است که سالپت ر حی ادراک با رها ر ایش ها

همچنون روانایی های ر حدانی پنندوی در ایدن د ر

نگ ش بونش حساسوت پسائ عاطفی خفق خدوی

باالست (دارابشور .)1314

حاالت ر حی اعصاب پواان خالقوت افد اد را رحدت
کنت ل خود درپی آ رد (دارابشور  .)1314پداداپیکده
ن خۀ پذکور در باالی خط پبنا سو پی کن (ر زهای
د را نهارده ) خالقوت احساسدات عشدق حد
همهاری ف د در ضنوت پطفوبی به س پی بد د فد د
خوشبونر

شادر از رذشته است.

شکل  5ـ چرخۀ زيستآهنگ الهامات درونی (حس
ششم ،شهودی)

بارذشت زپان ن خههای بوانش

با ه ر اخ شو ا

پیکنن ؛ پثالً زپانی که رزپن

در قسمت پثبت

جسمانی ق ار دارد پمهن است پنحنی د رۀ احساسی
در قسمت پنفی ق ار داشته باش  .از ر اخ
شکل  4ـ چرخۀ زيستآهنگ احساسی (عاطفی)

ب عه

زپانی که این ن خه در شایون خط پبنا ق ار

این

ن خهها د ر های ف عی به جود پیآی  .د رۀ عاالنی
از ر اخ د د رۀ عاطفی عاالنی ایجاد پیشود .از

پیرو د (ر زهای شاناده را بوست هشت ) احسا

الحاق این د د ر روانایی ب ای دنبالک دن ارزشها به

بیحوصفگی ب خفای افس دری به ف د دست خواه

دست پیآی  .شور از ر اخ د د رۀ فوایهی عاطفی

داد .همچنون رح یکشذی ر

ز درنجر از قب است.

به جود پیآی  .از این د ر روانایی ب ای عم به دست

این ن خه

عاالنی به

البته بای در نظ داشت که حاالت پتتف

پسفماً پتأث از نوع رفتار خفق خوی ف د است .یک
ف د هوجانی احساسی بوشت از یک ف د پتون آرا
دنار نوسان ش

رحت نفوذ ن خۀ احساسی ق ار

پیرو د (حسونی په یزاد اش افی .)1333

پیآی  .رسفط از الحاق د د رۀ فوایهی
دست پیآی (دارابشور .)1314
همانطورکه در شه

( )1پشاه

پیشود رما

پنحنیهای زیستآهنگ با یه یگ از صف ش ع
ه یک با رنا بی پشتص اداپه پییابن  .باروجهبه
ر اخ هایی که سه د رۀ زیستآهنگ جسمانی
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از

صحوحی از اع اد  1/11 14 1/11هستن  .بناب این

احساسی

 23×23×33 = 21212ر ز یننی در  11سالگی

نااط بح انی است .نااط بح انی د رانه بنا به پورد

پج داً ه سه پنحنی به ناطۀ صف پیرسن  .البته به

عباررن از:

دلو ز جبودن ن خۀ عاطفی سه پنحنی یکبار در

 -د رانه احساسی  -جسمی 111 = 1111 × 14 :ر ز

ا ای

فه ی

باه

ش

دارن

 3۳سالگی با یه یگ در ناطۀ صف ب خورد

پیکنن که در این حالت پنحنی عاطفی در ر ز
نهارده خودۀ پحور را قطع پیکن

لی پنحنیهای

جسمی فه ی در ابت ای د ر هستن .
در ب خی پااالت د ر ز صف

 د رانه احساسی  -فه ی 231 = 1111 × 14 :ر ز د رانه فه ی  -جسمی 131 = 1111 × 1111 :ر زیننی بهطور پتوسط در طی د سال  3بح ان د رانه
جود دارد.

بح انی را یهسان

بهعنوان ر ز بح انی در نظ ر فتهان  .در این پااله به

را یباً ه  3۳سال ( 1۳121 = 33×23×14ر ز) یک

از حالت و فنال به فنال در ر ز

بح ان سهرانه جود دارد (کاشی همهاران .)1312

دلو بهبود رزپن

صف آن را بهعنوان ر ز فنال درنظ پیرو ی .

ب

پوانگون د ر ها  23ر ز است 23 = )33+23+23(/3

زیستآهنگ ب ای نو های زی دست خود رما این

در ه د ر یک ر ز بح انی جود دارد ش

پیروان

نتوجه ر فت را یباً در ه  1۳ر ز ف د یک ر ز

ف پان هان

اجا است را با ط احی ج ل

بح انهای د رانه سهرانه را شناخته با استناد به
آنها از رففات جفورو ی کنن .

بح انی را سی ی خواه ک د .نااط بح انی پضط ب

شکل  6ـ چرخههای زيستآهنگ (دارابپور)1334 ،

( Mرن اد پشاه ات) را رنوون کنو  .ب ای کاهش

روش
در این پااله پا از نهار د رۀ زیستآهنگ جسمانی
احساسی فه ی الهاپات در نی ب ای پ لسازی ر ی
پ ل پتفی پارکو

استفاد پیکنو ؛ پ ل ( )λکه

بهصورت سهرایی ) (A, B, πنشان داد پیشود .ب ای
ایجاد این سه پار ی

ابت ا بای ( Nرن اد حاالت)
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شوچو ری در ه د ر ف د در سه حالت پثبت (در
نواحی فنال ر ز صف ) پنفی (ناحوه و فنال) ر ز
بح انی پشاه

پیشود؛ ش

به ازای ه ف د 31=34

حالت پتتف خواهو داشت.
ب ای پحاسبۀ احتمال پشاه

دنباله از الگوریت
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استفاد پیکنو  .ب ای این کار پتغو شوش

شوش

 Oiدر  Siپحاسبه

در را نتست احتمال پشاه

) αt(iرا از ف پول 1استفاد پیکنو .

ش

αt(i) = P(O1 O2 … Ot, q = St| λ) 1≤ i ≤ N
()1

 O2, O3, ..., OTپحاسبه ش

Q1, Q2 … ,

این پتغو احتمال پشاه ۀ دنباله

 QTاست بهش ط اینهه زیستآهنگ رزپن

در زپان

در را بن ی کفوه حاالت پمهن ب ای پشاه

احتمال پشاه

است .درنهایت

 Ot+1در  Sjپحاسبه پیشود.

بناب این با داشتن پتغو ) αt(iپیروانو احتمال |P(O

) λرا از ط یق ف پول 4حساب کنو .

 tدر حالت  Siق ار دارد .در را نتست (آ از) ب ای
پحاسبه پتغو ) αt(iاز ف پول( 2الگوریت شوش )
در ج ل 31 1حالت پشاه

استفاد پیشود.
)αt(i) = πibi(O1

()2
را

بن ی استا است که طبق ف پول 3بهدست

پیآی .

پیشود .در این ج ل

اق اپات الز ب ای حالتی که ف د در آن ق ار دارد آپ
است .بهعنوانپثال در شه  0زیستآهنگ ف دی که
راریخ رول آن  131۳/۳3/2۳است پشاه

پیشود.

نن ین شمارۀ حالت زیستآهنگ باروجهبه ج ل 1
در شه  0پشتصش

است.

جدول  1ـ حالتهای ممکن در مدل مخفی مارکوف باتوجهبه چهار زيستآهنگ
(× به معنای روز بحرانی است)
حالت

شرایط و وضعیت چرخۀ زیستآهنگ
جسمانی احساسی فکری

دستورالعمل تعیین نوع مأموریت

درونی

باتوجهبه مثبتبودن همۀ شرایط ،آماده انجام مأموریت های سنگین ،دقیق ،پرتحرک و تیمی و سناریومحور
۱

+

+

+

+

۲

+

+

+

×

3

+

+

+

-

است .مانند مسئولیت فرماندهی یا جانشین فرماندهی گروه مأموریت ،مأموریتهای گشت و شناسایی،

...

...

...

...

7

+

+

-

+

8

+

+

-

×

9

+

+

-

-

...

...

...

...

...

۱9

+

-

+

+

و شناسایی ،آموزش و تشریح مأموریت
آماده انجام مأموریتهای سنگین ،دقیق ،پرتحرک و تیمی و بدون نیاز به سناریو پردازی مانند پستهای
کمین ،گشت و شناسایی ،آموزش و تشریح مأموریت
...

...

چک و خنثی
آمادگی انجام مأموریتهای سنگین ،دقیق ،پرتحرک و تیمی و غیرسناریومحور مانند مأموریتهای گشت

آماده انجام مأموریتهای سنگین ،پرتحرک و تیمی که نیاز به فعالیتهای فکری خاص نداشته و ولی
امکان پیادهسازی و اجرای سناریوهای مختلف وجوددارد ،مانند سناریو پردازی در عملیات روانی و
تبلیغات ،پشتیبانی و توزیع تجهیزات و غیره
آماده انجام مأموریتهای سنگین ،پرتحرک و تیمی که نیاز به سناریو سازی و فعالیتهای فکری زیادی
ندارد ،مانندگشت شناسایی ،نیروی افندی تک رو و تک ایضایی
آماده انجام مأموریت های سنگین ،دقیق ،پرتحرک و تیمی که نیاز به سناریو سازی و فعالیت های فکری
...

زیادی ندارد ،مانند گشت شناسایی ،عملیات نظامی و درگیری
آماده انجام مأموریتهای سنگین ،دقیق ،پرتحرک که نیاز به برنامهریزی فکری و سناریو پردازی دارد،
مانند تحلیل صحنه درگیری و آگهی وضعیتی ،حفاظت از موقعیت های حساس

J. Military Psychology, Vol. 7, No. 27, Autumn 2016

...

...

...

...

۲۱

+

-

+

...

۲2

+

-

+

×

۲7

+

-

-

-

۲8

×

+

+

+

۲9

×

+

+

×

32

×

+

+

-

آماده انجام مأموریتهای سنگین ،دقیق ،پرتحرک و غیرتیمی که نیاز به برنامهریزی دارد ،مانند تحلیل
صحنه درگیری و آگهی وضعیتی ،تخریب ،چک و خنثی
آماده انجام مأموریتهای سنگین ،دقیق ،پرتحرک که نیاز به کاره های فکری و سناریو و ایدهپردازی دارد،
مانند تحلیل صحنه درگیری و آگهی وضعیتی ،گشت شناسایی
...
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آماده انجام مأموریتهای سنگین و جسمانی و فاقد فعالیت های تیمی و فکر و سناریوپردازی مانند پشتیبانی
و توزیع تجهیزات ،امداد و انتقال
شخص آمادگی فعالیتهای رزمی و پرتکاپوی سنگین را ندارد و در مأموریتهایی که به فعالیتهای تیمی
و خالقیت و سناریوپردازی نیاز دارد ،بهکارگیری شود .تحلیل صحنه درگیری و آگهی وضعیتی،
سناریوپردازی در عملیات روانی و تبلیغات
باتوجهبه ضعف جسمانی و حس ششم ،آمادگی فعالیتهای رزمی و پرتکاپو را ندارد ،ولی در
مأموریتهایی که نیاز به فعالیتهای تیمی دارد ،تحلیل صحنه درگیری و آگهی وضعیتی ،گشت شناسایی
باتوجهبه ضعف جسمانی و درونی ،آمادگی فعالیتهای رزمی و پرتکاپو و سناریو پردازی را ندارد و در
مأموریتهای سبک تیمی که نیاز به خالقیت دارد ،میتواند بهکارگیری شود ،مانند تعامل با سایر یگانها و

...

...

...

...

...

...

47

-

+

+

-

...

...

45

-

+

+

×

...

...

44

-

+

+

+

78

-

-

×

-

79

-

-

-

+

82

-

-

-

×

8۱

-

-

-

-

باتوجهبه ضعف در همه ویژگیها ،شخص آمادگی فعالیتهای رزمی و پرتکاپو را ندارد و میبایست در
مأموریت های حداقلی بهکارگیری شود یا در محل کار یا منزل استراحت نماید (مرخصی اجباری)
در مأموریتهای تیمی و کمتحرک مانند سناریوپردازی در عملیات روانی و تبلیغات ،تحلیل صحنه
درگیری و آگهی وضعیتی که نیازمند خالقیت و سناریوپردازی دارد ،بهکارگیری شود.
باتوجهبه ضعف در ویژگی جسمانی و قوت در سایر مؤلفهها ،در مأموریتهای تیمی و کمتحرک مانند
فعالیتهای آموزشی ،اشراف اطالعاتی ،عملیات روانی تعامل با سازمانها و ردهها بهکارگیری شود
باتوجهبه شرایط در مأموریتهای تیمی و کمتحرک مانند تحلیل صحنه درگیری و آگهی وضعیتی ،مسئول
هماهنگی با ردهها در صحنه درگیری و غیره بهکارگیری شود.
...

45

×

-

-

-

...

گردانها ،مسئول هماهنگی با ردهها در صحنه درگیری

باتوجهبه اینکه اکثر مؤلفهها در شرایط بد زیستآهنگ قرار دارند ،بهتر است در مأموریتهای انفرادی،
سبک ،کمتحرک و یکنواخت مثل تحلیل صحنه درگیری و آگهی وضعیتی بهکارگیری شود یا اینکه به
شخص مرخصی اجباری ،استراحت در محل کار یا منزل داده شود.
باتوجهبه شرایط بد زیستآهنگ بهتر است در مأموریتهای انفرادی ،سبک ،کمتحرک ،یکنواخت ،ساده
و تکراری و بعضا فعالیتهایی که نیاز به سناریوپردازی دارد ،مثل سناریوپردازی در عملیات روانی و
تبلیغات ،بهکارگیری شود.
باتوجهبه اینکه مؤلفهها در شرایط بد زیستآهنگ قرار دارند ،بهتر است به شخص مرخصی اجباری،
استراحت در محل کار یا منزل داده شود.
باتوجهبه شرایط بد زیستآهنگ ،بهتر است در مأموریتهای انفرادی ،سبک ،کمتحرک ،یکنواخت ،ساده
و تکراری به کارگیری شود یا اینکه به شخص مرخصی اجباری ،استراحت در محل کار یا منزل داده شود.
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شکل  7ـ زيستآهنگ نمونه با مشخصکردن چندين حالت از جدول 1

در این ج ل پجموعاً  31حالت جود دارد .در 20

نواز به سناریوسازی سناریوش دازی استفاد از ح

حالت آن ش ایط جسمانی ف د بهرونهای است که ی

شش در رصمو رو ی دارن

استفاد ک د .در سای

آپادری انجا پأپوریتهای سنگون ش رح ک که در

حاالت نمیروان از رزپن

انتظار استفاد از این

آنها ان ژی ق رت

روان باالی جسمی نواز است را

روانایی ق رت در پأپوریتها را داشت.

دارد .آپادری رزپن ران ب ای فنالوتهای با رهاشوی

در یک حالت از  31حالت ف د آپادری کاپ رما

زیاد استااپت باال از یکریهای این  20حالت است.

پأپوریتهای سنگون دقوق ش رح ک که نواز به کار

بهرونهای

لذا در سای حاالت ش ایط جسمانی رزپن

ر هی رش یکپساعی خالقوت رفه

است که آپاد پأپوریتهای ک رح ک سبک است.
در  20حالت ش ایط ر حی

ر انی رزپن

پشه است را با را ح های ب یع شهودی دارد

آپاد

پأپوریتهای رومی ر هی است که رش یکپساعی
ح

حتی شوچو

همهاری در آنها از یکری این حاالت است .لذا

در پابای حاالت ف د پستن پأپوریتهای انف ادی

در یک حالت به ف د پیروان کارهای سبک
ک رح ک ساد
ارائه ک د

در حالتی که رماپی نهار نمودار در پح

بح انی یه یگ را رالقی نماین که ه  13سال
پا

است.

یهنواخت

ره اری

انف ادی را
2

 0ر ز یکبار ارفاق پیافت که پنموالً ا فا

در  20حالت ش ایط ذهنی رزپن

آپادۀ شذی ش

نظاپوان در این سن بازنشسته ش ان  .لهن پیروان

پسئولوتهایی است که نوازپن رفه

خالقوت است.

ب ناپه بهبودی عبور از بح ان ب ای اینگونه رزپن ران

لذا ف د از عه

پأپوریتهای شوچو

پشه

ب

خواه آپ  .در سای حاالت پیروان کارهای ساد
یهنواخت به ی پحول ک د.
در  20حالت نوا ش ایط ف د بهرونهای است که
پیروان از ق رت شهودی ا ب ای پأپوریتهایی که

که پنموالً در سطح ف پان هی از آنها استفاد پیشود
ارائه ک د .در پابای حاالت که ر کوبی از این نهار
ضنوت به جود پیآی

بهرناسا یکریهای ه

حاالت پأپوریتهای پطفوب رنوون

به اف اد پحول

پیشود.
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زیستآهنگ احساسی در د ر های  23ر ز ره ار

هستن  .اع اد ه خانه نوا احتمال انتاال از یک ر ز به

پا در این پااله در د ر های ز ج ر ز صف را

احتمال

ش

بهعنوان ر ز پثبت رفای پیکنو  .بهاحتمال 14/23

ر ز بن ی است .شه

 3نشاندهن ۀ ر ا

رذر حاالت د ر زیستآهنگ فوایهی است.

ر ز پوردنظ در قسمت پثبت خواه بود به همون
ر روا بهاحتمال  1/23در ر ز بح انی  13/23در ر ز
داشت .ب ای رماپی ن خههای

پنفی ق ار خواه

زیستآهنگ این احتماالت پحاسبهش
آپ

در ج ل 2

است.
جدول  2ـ احتمال قرارگیری زيستآهنگها
در حالتها
شکل  8ـ تصوير احتمال گذر ماتريس

احتمال

چرخه

مثبت

بحرانی

منفی

جسمانی

۱۱/۲3

۱/۲3

۱۱/۲3

عاطفی

۱5/۲8

۱/۲8

۱3/۲8

فکری

۱5/33

۱/33

۱5/33

درونی

۱9/38

۱/38

۱8/38

زيستآهنگ فیزيکی

در زیستآهنگ عاطفی پار ی

احتمال رذر بهصورت

زی خواه بود:

ب ای راحتی در نشاندادن پار ی های احتمال رذر
ب ای ه ن خه را بهصورت ج ارانه نشان پیدهو  .در
ه پ حفه پا احتمال حالت ر ز بن را شوشبونی
پیکنو  .پار ی

زی نشاندهن ۀ انتاال د رۀ فوایهی

است.

در پار ی

ر ا احتمال رذر این پار ی

در شه  1آپ

احتمال رذر پیخواهو احتمال رفتن از

حالتی به حالت دیگ را بسنجو به همون دلو ر زی
که در آن هستو

را در نظ

پار ی های نشان داد ش

نمیرو ی  .در

به ر روا ستونها

ردی ها نشاندهن ۀ حاالت پثبت بح انی

پنفی
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شکل  3ـ تصوير احتمال گذر ماتريس
زيستآهنگ احساسی

است.
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ب ای زیستآهنگ فه ی پار ی

احتمال رذر

بهصورت زی خواه بود:

ر ا احتمال رذر این پار ی

شکل  11ـ تصوير احتمال گذر ماتريس

نوا در شه  1۳آپ

زيستآهنگ درونی

است.

ب ای پحاسبه حاالت رذار نهایی بون  31حالت پمهن
بای
پار ی

رذار با یه یگ ر کوا شون .

نهار پار ی

نهایی از جمع احتماالت ه یک از د ر های

زیستآهنگ رشهو

پیشون

به این صورت که

احتمال رذر از یک حالت ن خۀ جسمانی به حالت
دیگ با احتمال رذر از ن خۀ عاطفی سای احتماالت
شکل  11ـ تصوير احتمال گذر ماتريس

جمع پیشود.
بهعنوانپثال احتمال رذر از حالت یک (فوایهی+ :

زيستآهنگ فکری

احساسی + :فه ی + :الهاپات در نی )+ :به حالت د
پار ی

احتمال رذر زیستآهنگ الهاپات در نی

(فوایهی + :احساسی + :فه ی + :الهاپات در نی)× :
از ض ب احتماالت فوایهی (پثبت به پثبت) احساسی

بهصورت زی خواه بود:

(پثبت به پثبت) فه ی(پثبت به پثبت)

الهاپات

در نی (پثبت به بح انی) پحاسبه پیشود .ف پول1
نتوجۀ احتمال رذر از حالت یک به د (در ج ل )1را
نشان پیده .
احتمال رذر از حالت یک به د
در زیستآهنگ الهاپات در نی ر ز صف بهعنوان ر ز
پثبت رفای پیشود به همون دلو

ر زهای پثبت

یک ر ز بوشر از ر زهای پنفی است .ر ا احتمال
رذر این پار ی

نوا در شه  11آپ

است.

همون احتمال ب ای بازرشت از حالت یک به حالت
یک طبق ف پول 1به دست پیآی .
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زیاد

احتمال رذر از حالت یک به یک

رسان ن پفهو

ط احی ش

این رصا ی بهصورت خالصه

است).

در شایان نوا ب ای یافتن پواان پطابات نتایج ریاضی
نظ ی با کمک اباار ش سشناپه که بهصورت بسته
ط احی ش نظ  3۳خب ۀ نظاپی جمع آ ری ش  .در
این ش سشناپه ب ای کاهش حاالت شاستگویی ساد

به همون ر روا پیروان رماپی حاالت را ب ای پار ی
 31*31به دست آ رد .بهعنوانپثال در سط ا ل این
پار ی

احتمال رذر از حالت ا ل ج ل 1بهرماپی

از جانا اف اد خب

ب ای ن خههای زیستآهنگ رنها

د حالت خوب ب را در نظ ر فتو  .با درنظ ر فتن
رنها د حالت در پجموع  11=24حالت پتتف

حاالت ق ار خواه ر فت.

یک ف د جود خواه

ب ای

داشت .در ش سشناپه 11

يافتهها

پأپوریت کورا پ ت که بوشت ین کارب د را دارن ب ای

در این پااله پا سنی ب ارائه راههاری جهت شوشبونی

اف اد در نظ ر فته ش  .ف د خب در شاستگویی به ه

آپادری رزپن

جهت انجا پأپوریت نظاپی در زپان

پشتص داشتو  .به همون پنظور باروجهبه 4
زیستآهنگ اف اد به  31حالت پمهن (ج ل)1
رسو ی که رزپن
خواه

در ه زپان دریهی از آنها ق ار
(ر ز

داشت .جهت شوشبونی ر ز آین

عمفوات) باروجهبه ر زی که شتص در آن ق ار دارد
رذر را رشهو

(ر ز قب ) بای حالتهای پتتف

دهو  .ب ای ساخت این احتمال حاالت به یک
پار ی

 31*31نواز داری  .باروجهبه اینهه ر ز بح انی

احتمال رذر ج ل  1رماپی احتماالری که در آن
بود( .پثالً احتمال رذر از حالت  2به حالت  1در
ج ل  1صف است زی ا احتمال رذر از حالت بح انی

پحاسبه پیشون  .نمونۀ خالصهش
پوردنظ ب ای ب خی حاالت رذر

صف

 13پشاه

1

از پار ی

احتماالت آنها در

شه  12ر ا پوردنظ ب ای این پار ی

در شه

پیشود( .ب ای جفورو ی از شوچو ری
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آپ

است؛ پثالً در این ج ل  0۳یننی ح د 0۳

درص از خب ران ب یک راینۀ اح نظ دارن (اع اد
ر د ش ان ).
بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدستآپ

از این پااله حاکی از انطباق پبانی

نظ ی ر ین دستورالنم

نظ ات شاسخدهن ران
نوا نهرنها ف پان

پیروان با ش سش نن سؤال ساد پواان آپادری ف د
را از جهات زیستاهنگ رشتوص ده

انتاال حالت بح انی به بح انی جود دارد صف خواه

است ).رماپی حاالت نوا پانن ف پولهای 1

پیکن  .در ج ل  3پجموع شاستگویی  3۳خب

است .در هنگا نواز به یک رزپن

در ه د ر رنها یکپ ربه ره ار پیشود در پار ی

الهاپات در نی به همون حالت در ر ز آین

ک ا از حاالت یک پأپوریت را ب ای رزپن

رنوون

رزپن

بفهه خود

نوا این عف را خواه داشت که آیا آپادری

انجا پأپوریت در آن لحظه را دارد یا خو .
در این قسمت پا بهعنوان پوردپطالنه در راریخ
 1311/۳3/3۳را ب ای یک ف د شبوهسازی پیکنو
که در آن باروجهبه حاالت زیستآهنگ ف د ف پان
بای

دربارۀ نوع پأپوریت پحوله به رزپن

رصمو رو ی کن  .شذی ش رم کا ذهنی رنه
ف این های رغوو

رفتار ب ای اننطا شذی ی ر انی
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استفاد پیکن

در اقع به شتص پیروی «آنچه

خارج از کنت ل شتصیات هست را بیذی

که زن ریات را نی پیسازد پتنه باش».

به عمفی

شکل  12ـ طرح خالصهشده از ماتريس  81*81پیشبینی حالت رزمنده در روز آينده

شکل  13ـ تصوير پیشبینی حالت روز آينده رزمنده طبق ماتريس شکل12
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جدول  3ـ نظر خبرهها در راستای اعتبارسنجی نتايج نظری و رياضی
وضعیت چرخه

شماره حالت

جسمانی

احساسی

فکری(عقالنی)

درونی(حس ششم)

استراحت در محل کار

مرخصی اجباری

تحلیل صحنه درگیری و آگهی وضعیتی

تعامل با سایر یگانها و گردانها

پشتیبانی و توزیع تجهیزات

عملیات نظامی و درگیری

حفاظت از موقعیتهای حساس

پستهای دیدهبانی و کمین

گشت شناسایی

مسئولیت فرماندهی یا جانشین فرمانده

مسئول هماهنگی با ردهها در صحنه درگیری

نیروی افندی تک رو و تک ایضایی

بد

خوب

بد

خوب

بد

خوب

بد

خوب

بد

خوب

بد

خوب

بد

خوب

بد

خوب

بد

بد

خوب

خوب

بد

بد

خوب

بد

بد

خوب

خوب

بد

بد

خوب

خوب

خوب

بد

بد

بد

بد

خوب

خوب

بد

خوب

بد

بد

بد

خوب

خوب

خوب

خوب

خوب

بد

بد

بد

بد

بد

بد

بد

بد

خوب

خوب

خوب

خوب

خوب

خوب

خوب

خوب

۱5

۱2

۱2

42 ۱2

۱4

۱2

52

امداد و انتقال

۱2

۱22

۲2

۱5

۲2

۲2

۱2

۱3

تخریب ،چک و خنثی

32

۱22

32

۲2

۲2

52
9

آموزش و تشریح مأموریت

۱2

۱22

۱2

32

۱۲

8

سناریوپردازی در عملیات روانی و تبلیغات
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۲2
7
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52
۱2 ۲2

۱۱

۱2

۱22

۱2

۲2

۱2

۲2

۱2

۱22
۲2

52

۱2

۱2 ۱2

۱22
32

۱2 ۱2
۲2

جمع

72

۱22

۱2

۱2

۱2

۱22

5

۱2 ۲2

۱22

32

۲2

52

4

52

۱2 ۲2
52

۱2
5

۱2 ۲2

۱22
۱2

32
52

۱22
۲2

۱22

3

72 32
۲

۱2

۱22
۱

مأموریتها و درصد بهکارگیری افراد از نظر خبرهها
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شکل  14ـ زيستآهنگ رزمندۀ موردمطالعه در روز عملیات
)5 . Quqlity of Service (QoS

ف د پورد پطالنه پتول راریخ  1311/۳3/2۳شمسی
بود

در آن ر ز  21سال  3پا

 1۳ر ز سن دارد.

زیستآهنگ ی در آن ر ز در شه  14پشتص است.
باروجهبه اینهه زیستآهنگ ی در آن ر ز در حالت 1
از ج ل 1ق ار دارد باروجهبه نظ خب ها
پوارد پط حش

منابع
 .1احسانی اپو یدون شارسدا ( )1331ردأثو نظ یدۀ
بووریت ب ر ن رصمو رو ی پد ی ان صدننتی بد ای

اثبات

اج ای اروپاسوون در احد های رولود ی مجموعه

در این پااله بهت است از ف د ب ای

مقاالت دومين كنفرانس بينالمللي اتوماسهيو

پأپوریتهای رشت شناسایی

عمفوات نظاپی

استفاد شود؛ زی ا در آن ر ز از لحاظ عاطفی
جسمانی در حالت خوب لی از لحاظ فه ی الهاپات
در نی در ضنوت ناپطفوبی ق ار دارد.
تشکر و قدردانی

صنعتي.11-11 :
 .2ایاانفددو بددالل؛ اب اهومددی قددوا صددغ ی حبوبددی
عسگ آباد پجتبدی ( )1331مجله روا شناسهي:
پژوهش در سالمت روا شناختي د ر  1شدمار
.1۳-33 :3
 .3ایاانفددو بددالل ( )1331ب رسددی ر ایددی سددوه هددای
شناختی پط حش

از آقایان سو پسوح اعتماد ایوبی کاظ ب زر که پا
را در ارائه این پااله یاری ف پودن

کمال رشه

ق ردانی را داری .
پینوشت

در رئوری بووریت " پایها نامهۀ

كارشناسي ارشد سنجش و اندازه گيري دانشدگا
عالپه طباطبائی ره ان.
فددایی جهددان پجو د
 .4شوددک 1آرش؛ زاه د ی سددح
( )1313رشتوص شوشبونی سالپت قفا جنون بدا
استفاد از پ ل پتفدی پدارکو ف کتدال اسدتنتاج
فازی همایش ملي مهندسهي رایانه و مهدیریت

1 . Biorhythm
2 . ligand
 . 3پروتئینها بههوسهیلۀ اسهیدآمینهههای مناسهب بهه یکهدیگر متصهل
میشوند .لیگاندها نیز فاکتورهایی هستند که بههصهورت اختصاصهی
به پروتئینها اتصال مییابند.

فناوري اطالعات ره ان ش کت عف

صننت طفوع

ف زین.
 .1حبوبی احسان؛ پحم ی زه ا؛ قنب ی س رنگ ایوب
زین ال ینی پحم ( )1314ب رسی رأثو د ر هدای
زیستی ب قوع حوادث شغفی در صنایع ففدای مجل

4 . MultiView Video Coding
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تحقيقات نظام سالمت سدال  11شدمارۀ -133 :4
.130
 .1حسدددونی سدددو پهددد ی پهددد یااد اشددد افی
عفی( )1333بووریت عمفه د رحصوفی (شک هشدگ )
فصلنامۀ مدیریت سال شش شمارۀ .31
 .0حو رزاد  1آرپان لطو شبگاهی الپ ضا ()1313
شوشبونی کوفودت در شدبهه ) (QoSبدا اسدتفاد از
پ ل پارکو شنهان ششمين كنفرانس مهندسهي
بههرو و الرتروني ه

ایههرا

رنابدداد دانشددگا آزاد

اسالپی اح رناباد.
 .3دارابشور 1احم ( )1314پ ی یت بودوریت

تدبير فروغ شمارۀ  34 :10را .33
 .11قسوریان جه پی 1خداط ؛ یدان دا د پهد یانی
حمو رضددا ( )1312ش دوشبونددی کورددا پ د ت بددار بددا
استفاد از پ ل رسسته پارکو شنهدان(DHMM
كنفرانس شبر هاي هوشمند  91در حوزه انريي
ره ان دانشگا شهو بهشتی.
 .11کاشی 1حاپ ؛ پظف ی شگا ع فانی حاپ ()1312
نظ یۀ بووریت کدارب د آن در پهن سدی فاکتورهدای
انسانی (اررونوپی) نخستين همایش ملي  HSEبا

رصدمو

رود ی كنفرانس بينالمللي جهتگيريهاي نوین
در مدیریت ،اقتصاد و حسابداري رب یدا سدازپان
پ ی یت صننتی نماین ری آذربایجان ش قی.
 .1رازقی ی ک 1ف شدته؛ فداییجهدان پجود زنگدویی
پف د سارا ( )1313شوشبونی رفتار پشت یان صننت
بومدده بددا اسددتفاد از پ د ل پتفدی پددارکو

 .14ف شچی ف شاد ( )1331بووریت در صدننت مجلهۀ

اول هين

كنفرانس بينالمللي مهندسي دانش ،اطالعات و
نرم افزار پشه دانشگا آزاد اسالپی اح پشه .
 .1۳ربونی عفی خارمی نو ف ناز ( 1313 )1313ب رسی
رابط دۀ بوددوریت رضددایت شددغفی کارکنددان (پطالندده
پددوردی ش د کت ناررددان) چهههاردهمين همههایش
بينالمللي نفت ،گاز و پتروشيمي
 .11رجددانوددا 1جددواد؛ کفدداش عفددی فدداییجهددان
پجو ( )1313شوشبونی رفتار شومایشی کارب در ب
پبتنی ب پ ل پدارکو پ ربده بداال همهایش ملهي
مهندسي رایان و مهدیریت فنهاوري اطالعهات
ره ان :ش کت عف صننت طفوع ف زین.
پوپنیشود ی
 .12شنبانی بهار الپ ضا؛ صم ی عبا
سجاد ( )1311اررباط بدون ن خدههدای شدناختی
حسی پط حش در نظ یۀ بووریت با عمفه د رزشی
مجلۀ مطالعات روا شناسي ورزشي بهار .23-13 :
 .13شنبانی بهار پؤپنی شود ی سدجاد ( )1311رنودون
اررباط بووریت ((سوه جسمانی)) با عمفه د رزشدی
رزشهاران رشتههای انف ادی استان همد ان مجلهۀ
پژوهشهاي فيزیولهويي و مهدیریت در ورزش
شایوا شمارۀ .10-30 :11
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رویررد صنایع باالدسهتي نفهت و گهاز آبدادان
دانشگا صننت نفت زارت نفدت جمهدوری اسدالپی
ای ان.
 .10پظف ی 1کورش؛ نصو ی جاللال ین؛ جفوفون عفی
پا ن ک ی نص اهلل ( )1311رشتوص اعمال انسان
با استفاد از پ ل پتفی پدارکو فدازی بيسهتمين
كنفرانس مهندسي بهرو ایهرا

رهد ان دانشدگا

ره ان.
1. Abhishek Singh; Tejaswi Tamminedi ; Guy
Yosiphon; Anurag Ganguli ;Et.Al, 2010,
Hidden Markov Models for modeling blood
pressure data to predict acute hypotension, 2010
IEEE International Conference on Acoustics,
Speech and Signal Processing Dallas, TX, 15201524.
;2. Antonio Ridi ; Coll. of Eng; Nikos Zarkadis
Christophe Gisler; Jean Hennebert, 2015,
Duration models for activity recognition and
prediction in buildings using Hidden Markov
Models, Data Science and Advanced Analytics
(DSAA), 2015. 36678 2015. IEEE International
Conference on Paris, 1 - 10.
; 3. Bruno Boessio Vizzotto; Bruno Zatt
Muhammad Shafique ; Sergio Bampi and ET
AL. 2013, Model Predictive Hierarchical Rate
Control With Markov Decision Process for
Multiview Video Coding, IEEE Transactions on
Circuits and Systems for Video Technology
(Volume:23 , Issue: 12), 2090 - 2104.
; 4. Colin Kern ; Alvaro J. González ; Li Liao
K. Vijay-Shanker, 2013, IEEE Transactions on
NanoBioscience (Volume:12 , Issue: 3), 158164.
5. Irfan Ahmad, Sabri A. Mahmoud, Gernot A.
Fink, 2016, Journal of Pattern Recognition,
Volume 51 Issue C, Pages 97-111.

31 پیشبینی میزان آمادگی رزمنده برای اجرای مأموریت نظامی با مدل مخفی مارکوف
and Information Technologies (ISCIT), 2014
14th International Symposium on Incheon, 99 101.
11. Wesley Mathew ; Ruben Raposo ; Bruno
Martins, 2012, Predicting future locations with
hidden Markov models, UbiComp '12
Proceedings of the 2012 ACM Conference on
Ubiquitous Computing, 911-918 .
12. Xianfu Chen ; Honggang Zhang ; Allen B.
MacKenzie ; Marja Matinmikko, 2014,
Predicting Spectrum Occupancies Using a NonStationary Hidden Markov Model, IEEE
Wireless Communications Letters (Volume:3 ,
Issue: 4), 333-336.
13. Yi-Yu Hsu; Wei-Jhih Chen; Shu-Hui Chen;
Hung-Yu Kao, 2012, Using hidden Markov
models to predict DNA-binding proteins with
sequence and structure information, Journal Soft
Computing - A Fusion of Foundations,
Methodologies and Applications, (Volume 18,
Issue 12), 2365-2376.

J. Military Psychology, Vol. 7, No. 27, Autumn 2016

6. Magdy Akladios, PhD Thesis 2013, "Human
Factors in Systems Design Bio-Rhythms".
7. Mohammadfam I, Nikoomaram H, Ghaffari
F, Mahmoudi Sh, 2013, Study of biorhythms
effect on the incidence of lost time accidents
and their severity: The case of a manufacturing
industry. Int J Eng Res Appl; 3(4): 479-83.
8. Nawid Jamali and Claude Sammut, 2012,
Slip prediction using Hidden Markov models:
Multidimensional sensor data to symbolic
temporal pattern learning, Robotics and
Automation (ICRA), 2012 IEEE International
Conference on Saint Paul, MN, 215-222.
9. Ricard Marxer and Hendrik Purwins, 2016,
Unsupervised Incremental Online Learning and
Prediction of Musical Audio Signals,
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and
Language Processing (Volume: 24, Issue: 5),
863-874.
10. Supakit Nootyaskool and Wuttichow
Choengtong, 2014, Hidden Markov Models
predict foreign exchange rate, Communications

