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چكيده
هدف از این مطالعه ،شناسایی شایستگیهای مدیران سازمانهای تحقیقاتی حوزه صنعت هوایی و نهایتاً طراحی
مدل شایستگی برای مدیران این سازمانهاست .این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش
توصیفی -پیمایشی و از لحاظ زمانی مقطعی میباشد .با بررسی مدلهای شایستگی موجود و سپس مصاحبههای
انجام شده با  11نفر از خبرگان سازمانهای تحقیقاتی ،پرسشنامه پژوهش با  55سوال بر پایه مقیاس پنج
گزینهای لیکرت تهیه گردید .به منظور دستیابی به اهداف پژوهش ،از میان مدیران ارشد سازمانهای تحقیقاتی
حوزه صنعت هوایی نمونهای به حجم  111نفر به روش تصادفی انتخاب و پرسشنامه پژوهش بین آنها توزیع
گردید .جهت شناسایی عوامل تشکیلدهنده مدل پژوهش ،از طریق تحلیل عاملی اکتشافی در نرمافزار SPSS

تعداد  12عامل شناسایی و برازش مدل ساختاری با استفاده از نرمافزار  Smart PLS 2مورد بررسی و تحلیل
قرار گرفت .در نهایت مدل شایستگی مدیران سازمانهای تحقیقاتی حوزه صنعت هوایی با  36شایستگی در قالب
 11عامل به ترتیب شامل قدرت تصمیمگیری و نفوذ ،ویژگیهای فردی و شخصیتی ،مهارتهای فنی مدیریتی،
مهارتهای ادراکی ،شجاعت ،تیمسازی ،مهارتهای ارتباطی ،دانش و مدیریت ،تخصص و خالقیت و مهارت
تحقیق و توسعه طراحی شد.

واژگان كليدي :شایستگی ،مدلهای شایستگی ،مدل شایستگی مدیران ،سازمانهای تحقیقاتی.

 -6مقدمه
امروزه همه کشورها اعم از کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در تالشاند تا بر حجم سرمایهگذاریهای
تحقیقاتی خود بیفزایند .در این میان کشورهای صنعتی برای حفظ موقعیت خود و یا افزایش برتری خویش در صحنههای
رقابت بینالمللی ،در تحقیقات سرمایهگذاری میکنند و کشورهای درحال توسعه نیز دریافتهاند که برای رسیدن به رشد و
توسعه واقعی و حل و رفع اصولی مسائل و مشکالت اقتصادی و اجتماعی خود ،راهی جز سرمایهگذاری در زمینه تحقیقات
ندارند].[1
از سوی دیگر از اواسط دهۀ هشتاد ،توسعه و ارزیابی شایستگیهای مدیریتی مورد توجه سازمانها قرار گرفت .دلیل عمدة
چنین توجهی ،این باور بود که توسعۀ شایستگیهای مدیریتی منافع بیشماری را برای سازمانها به همراه دارد و این باور هنوز
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هم پابرجا میباشد .امروزه دستیابی به مدیران تحول آفرین ،دغدغۀ بزرگ سازمانها به شمار میآید .برای درك این شرایط
کافی است توجه شود که شرکتهایی همچون اینتل و کامپک ناگزیرند ساالنه بین  21تا  51میلیون دالر به مدیرانی بپردازند
که شایستگی ادارة سازمان آنان را دارند].[2
مدیران امروز برای مواجهه با چالشهای پیش روی کسب و کار به مجموعهای از دانش ،مهارتها و ویژگیهای فردی
نیازمندند .در عصری که تغییرات سریع وجود دارد ،برای نقشهای در حال تغییر در سازمانها ،مهارتهای جدید مورد نیاز
میباشد .مدلهای شایستگی ،ابزاری را برای تعیین آنچه که حال و آینده مورد نیاز است فراهم میکند .همان طور که سازمانها
در استفاده از نیروی کاری انعطافپذیرتر میشوند و برای تغییر سازمانی از طریق سیستمهای منابع انسانی سازمان تالش
میکنند ،شایستگیهای اصلی اهمیت بیشتری مییابند .شایستگیها منجر به بهرهوری و کاهش هزینههای سازمان میشوند.
این حقیقت وجود دارد که مدیریت و توسعه شایستگیها ،ابزارهای حیاتی جهت افزایش رقابت در سازمانها میباشد و
سازمانهای اثربخش باید افراد شایسته را شناسایی و حفظ نمایند تا رسالتشان محقق شوند].[3
بنابراین با توجه به اهمیت شایستهساالری و ضرورت قرار دادن افراد شایسته در رأس سازمانهای تحقیقاتی ،در این تحقیق
بدنبال شناسایی مهمترین شایستگیهای مدیران سازمانهای تحقیقاتی در حوزه صنعت هوایی هستیم.

 -2بيان مسأله
در همه سازمان ها ،مهم ترین رکنی که برای رسیدن به اهداف تأثیرگذار می باشد ،مدیریت است .مدیر به عنوان نماینده
رسمی سازمان به منظور ایجاد هماهنگی و افزایش اثربخشی در رأس آن قرار میگیرد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف در
گرو چگونگی اعمال مدیریت او می باشد] .[4مدیران و رهبر ان ،نقش تعیین کننده و بدونِ جایگزینی در توفیق یا شکست
سازمانها دارند .هیچ سازمانی را نمی توان یافت که رشد مستمر و موفقیت پایداری را تجربه کرده باشد ،مگر آنکه توسط مدیر یا
تیمی از مدیران و رهبران شایسته و کارآمد ،اداره و هدایت شده باشد] .[5بنابراین مدیران نه تنها در سطح فردی بر چگونگی
فعالیتهای سازمان تأثیر میگذارند ،بلکه در سطح کالن مهمترین عامل موثر در تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی
کشورها هستند] .[6از سوی دیگر مدیران ایجاد کننده رابطه حیاتی میان پیشرفت اقتصادی ،اثربخشی سازمانی و عملکرد نیروی
انسانی هستند؛ زیرا عملکرد مدیران و سبک مدیریت آنها از یک سو بر عملکرد و کیفیت تالش نیروی انسانی تأثیر
میگذارد] [1و از سوی دیگر کیفیت نیروی انسانی موجود در هر سازمان مهم ترین عامل تعیین کننده اثربخشی فعالیت های
آن سازمان محسوب می شود].[1
در نتیجه تغییرات متعدد در زمانهای اخیر ،مانند :ماهیت پویای محیط رقابتی ،مسطح شدن ساختارهای سازمانی ،جهانی
شدن سازمانها و مواردی دیگر ،نیاز سازمانها به مدیران شایسته و نیاز به رویکردهای جدید را بیش از پیش آشکار ساخته
است] .[4یکی از رویکردهایی که در دهههای اخیر در دنیای مدیریت عرضه شده ،توجه به مفهوم شایستگی است ،که این
مفهوم اولین بار توسط مککللند در سال  1711به عنوان پیشبینی کننده توفیق کارکنان در شغل مطرح شد (ایران نژاد و
ساسان گهر .)1774 ،در سال  1712وی با همکاران خود در کتاب شایستگی مدیر ،اولین تعریف از شایستگی را ارایه کرد.
تعریف او از شایستگی عبارت بود از ویژگیهای ریشه ای فرد (انگیزه ،خصوصیات ،مهارت ،نقش ،وظایف اجتماعی مجموعه
دانش) که او برای انجام وظیفه ،بکار میبرد] .[7بیلی و همکارانش] [11شایستگیها را رفتارهای مهم و حساسی تعریف کردهاند
که برای انجام موفقیت آمیز شغل یا نقش سازمانی ضروری است .به اعتقاد آنها شایستگیها میتواند به منزله معیار مهم و
ارزشمندی برای سنجش عملکرد شغلی به کار رود.
در تعریفی که بسیاری از محققان بر آن اجماع دارند ،شایستگی به مجموع تجارب ،دانش ،مهارتها ،رفتارها ،نقشهای
اجتماعی و تصویر از خویشتن ،ارزشها و حاالت رفتاری باز میگردد که یک فرد در دوران زندگی کاری خود کسب میکند .به
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طور کلی شایستگیها گره زننده سه مولفه مهم دانش ،عملکرد و نتایج هستند (سامرال و همکاران )2111 ،و به طور مستقیم
با عملکرد اثربخش مرتبطاند].[11
رویکرد شایستگی نقطه عطف مهمی است که روشن میسازد برای عملکرد موفقیت آمیز چه چیزهایی مورد نیاز است.
بنابراین ،اهمیت رویکردهای مبتنی بر شایستگی در زمینه مدیریت نیز هر روز بیشتر میشود؛ چرا که این رویکردها خیلی از
مسائل و مشکالتی را که در روشهای سنتی وجود دارد ،حل میکند].[12
سازمانها برای جذب ،ارتفا و انتصاب مدیران ،مدلهای شایستگی خاصی برای خود تدوین میکنند (طراحی مدلهای بومی)
و سازمانهای متعددی از مدل شایستگی موجود برای ارتقاء مهارتهای مرتبط با فعالیت و یادگیری استفاده میکنند] .[13مدل
شایستگی ابزاری است که مشخص کننده دانش ،مهارت ،توانایی و رفتارهای مورد نیاز برای عملکرد اثربخش در یک سازمان
است] .[14تحقیقات نشان میدهد که  15درصد سازمانها از مدلهای شایستگی استفاده میکنند و همچنین  67درصد
برنامههای توسعه مدیران بر پایه مدلهای شایستگی استوار است].[15
پذیرش و گسترش سریع رویکرد شایستگی به دلیل مزایای متفاوتی است که این رویکرد برای سازمانها و مدیران در سطوح
مختلف دارد] .[16در یک بررسی از بین  31شرکت بزرگ آمریکایی  27شرکت در سالهای اخیر این رویکرد را به کار بستهاند.
هم اکنون این رویکرد در کشورهای توسعه یافته ،نه تنها مورد توجه شرکتها و بنگاههای کسب و کار قرار میگیرد ،بلکه مورد
استفاده و بهرهگیری سازمانها و شرکتهای دولتی نیز واقع میشود] .[11از شایستگیها برای افزایش عملکرد یک سازمان و
کارکنان و بازدهی مزیت رقابتی استفاده میشود .همچنین مطالعات موردی نشان میدهد که سازمانها به دالیل گوناگون نظیر:
افزایش بهره وری کارمند ،کاهش هزینههای آموزش ،کاهش جابهجایی کارکنان ،تأکید بر ظرفیتهای افراد به جای شغل آنها،
انتقال رفتارهای ارزشمند و فرهنگ سازمانی و تقویت رفتار تیمی و متقابل از شایستگیها استفاده میکنند].[11
از آن جا که وجود نظام شایسته ساالری در هر کشور باعث قوام ،مقبولیت و مشروعیت آن خواهد شد ،بنابراین انتخاب و
گزینش مدیران شایسته در رأس سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است] .[17از جمله سازمانهایی که نیازمند مدیران شایسته
با قابلیتهای درخور توجه است سازمانهای تحقیقاتی است .سازمانهای تحقیقاتی سازمانهایی هستند که ماموریت اصلی آنها
پرداختن به فعالیتهای تحقیق و توسعه و علوم و فنآوریهای جدید و پیشرفته است و برخالف دانشگاهها که معموال به
تحقیقات نظری میپردازند ،وجه کاربردی بودن تحقیق را بیشتر در نظر دارند .در این سازمانها کارها خالقانه ،پیچیده ،انتزاعی
و غیرتکراری است و عمدتاً زمان زیادی طول میکشد تا یک طرح تحقیقاتی از ایده به محصول تبدیل شود .افزون بر اینکه
تعداد ناچیزی از ایدهها جامه عمل میپوشند .این سازمانها از چهار جنبه منابع انسانی ،ایدهها ،منابع مالی و فرهنگ سازمانی با
دیگر سازمانها متفاوتند .کارکنان این سازمانها معموال دارای تحصیالت کارشناسی به باال هستند ،از استعداد سطح باالیی
برخوردار هستند و از خود ابتکار عملی شایسته نشان میدهند .از دیگر وجوه تمایز این سازمانها ایدههاست که از طریق شبکه
ارتباطی منحصر بفردی آفریده میشوند و بوسیله خلقیات و ویژگیهای یک جامعه علمی به آسانی اجرا میشود .منابع مالی این
سازمانها نیز با تمامی سازمانهای بزرگ مشابه متفاوت است؛ مانند ردیف تحقیقاتی بودجه سازمانهای تحقیقات دفاعی .این نحوه
حمایت مالی با توجه به اینکه منافع ناشی از بهرهوری تحقیقاتی فقط فرد یا سازمان حامی را در نظر ندارد ،بلکه کل جامعه را
در بر دارد ،به این سازمانها ویژگی منحصر بفردی بخشیده است .همچنین فرهنگ سازمانی که با عوامل ملموس(مانند امکانات
تحقیقاتی ،تجهیزات آزمایشگاهی و ساختمانهای اداری) و غیرملموس(مانند قوانین ،مقررات ،ارزشها و هنجارها) رابطه دارد در
این سازمانها متفاوت از سایر سازمانهاست].[21
بسیاری از متفکرین و محققان از جمله اقتصاد دانان عقیده دارند که مراکز تحقیق و توسعه نقش اساسی و تعیین کننده در
روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکنند .سطح باالی زندگی (تولید بیشتر بهداشت بهتر ،آموزش و پرورش مناسبتر،
شرایط زیستمحیطی و رفاه بیشتر و )...در کشورهای توسعهیافته مدیون نتایج مستقیم فعالیتهای تحقیق و توسعه میباشد.
امروزه تحقیق و توسعه در قلب فعالیتهای علمی جای دارد ،به طوری که کشورهای صنعتی سهم قابل توجهی از درآمد و نیروی
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کار خود را از طریق مؤسسات غیرانتفاعی (نظیر دانشگاهها ،البراتورها و  ،)...واحدهای تولیدی و واحدهای تجاری به فعالیتهای
رسمی تحقیق پایه و کاربردی و توسعه تکنولوژیکی اختصاص میدهند .بدون ابداع و نوآوری تکنولوژیکی پیشرفت اقتصادی در
بلند مدت متوقف خواهد شد .تربیت نیروی کار ،ارتباطات مؤثر ،سرمایه بیشتر ،تغییرات ساختاری ،سازماندهی و کاربرد
روشهای کارآمد در مدیریت و  ...بعنوان کاربرد سیستماتیک کشف علمی و ابداع تکنولوژیکی به حساب میآیند ،لذا توجه
اساسی به جریان ایدههای علمی جدید در جهت ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی به منظور کسب و تولید اختراعات و ابداعات،
قابل توجه و از اهمیت محوری برخوردار است].[21
اگر چه مدلها و الگوهای متفاوتی برای شایستگی مدیران در سایر سازمانها نظیر دانشگاهها ،شرکتهای تولیدی و بازرگانی،
مراکز خدمات درمانی و  ...ارائه شده است ولی این مدلها در سازمانهای تحقیقاتی با توجه به ماهیت این سازمانها اثربخشی
چندانی ندارند .لذا با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع و کاربرد وسیع شایستگیهای مدیران ،و از طرفی بدلیل ماهیت متفاوت
سازمانهای تحقیقاتی ،پژوهش حاضر در تالش است با شناسایی معیارها و شاخصهای متناسب با این سازمانها مدلی را برای
ارزیابی شایستگیهای مدیران این سازمانها ارائه دهد تا در نهایت با استفاده از نتایج حاصله بتوان مدیران شایستهای را برای این
سازمانها برگزید.
در این پژوهش در جهت رسیدن به این سوال که مهمترین شایستگیهای مدیران سازمانهای تحقیقاتی کدامند ،ابتدا با
مطالعه مدلهای شایستگی که برای مدیران در سایر شرکتها و سازمانها طراحی شده است و همچنین از طریق مصاحبه با
مدیران چند سازمان پژوهشی ،فهرست اولیه شایستگیها را استخراج کرده سپس با تهیه پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای
آماری مدل نهایی شایستگیهای مدیران سازمانهای تحقیقاتی را ارائه خواهیم کرد.

 -9ضرورت تحقيق
مدیریت یک سازمان تحقیقاتی تا حد زیادی ،هنر منسجمسازی تالشهای گوناگون آنهایی است که در سازمان مشغول به
کارند .گذشته از آن ،مدیر باید ضمن دسته و پنجه نرم کردن با عدم قطعیت ذاتی یک سازمان تحقیق و توسعه ،به کارها نظم
دهد ،هدفگذاری کند و آیندهنگر باشد .با در نظر گرفتن نقش مهم تحقیق و توسعه در شکوفایی اقتصادی کشور ،در سوددهی
یک سازمان تجاری ،در اثربخشی یک موسسه تکنولوژی-پایه دولتی و نیز با سرمایهگذاری عظیمی که کشورها در فعالیتهای
تحقیقاتی انجام میدهند ،مدیریت تحقیق و توسعه میتواند پیامدهای عمیق و دامنهداری داشته باشد].[22
در دنیای پرتالطم کسب و کار کنونی ،سازمانها در تالش و رقابتاند تا شایستهترین مدیران را به عنوان یک مزیت رقابتی،
شناسایی ،جذب و حفظ کنند .در شرایط پیچیده و متحول جامعه امروز ،برنامههای توسعه قابلیتهای مدیران در سطوح مختلف
مدیریت که به منظور کارایی و اثربخشی فعالیتهای آنان انجام میگیرد ،مهمترین و ارزشمندترین هدف و رسالت سازمانها
محسوب میشود .در همه سازمانها (دولتی و غیردولتی) گزینش ،آموزش و تربیت حرفهای مدیران خوب و اثربخش یکی از
مشکالت اساسی است .مشاغل مدیریتی نوعا پیچیده بوده و انجام موفقیت آمیز و اثربخش آن در سازمان ،نیازمند مجموعهای از
شایستگیها ،مهارتها ،تواناییها و ویژگیهای خاص میباشد] .[23چنانچه گزینش مدیران به نحو صحیح و مناسب صورت پذیرد،
منافع سازمانی و اجتماعی در بر خواهد داشت .از این رو مقتضی است که سازمانها بکوشند شایستهترین ،صالحترین ،متعهدترین
و بهترین افراد را از بین متقاضیان مشاغل در اجتماع به ویژه برای خدمت در دستگاههای دولتی و خدمات عمومی شناسایی
کنند و عملیات مورد نظر را بر اساس برنامهها و خطمشیهای صحیح انجام دهند .این امر به مراتب برای مدیران سازمانها که
با مجموعهای از نیروهای انسانی با فرهنگها و ارزشهای مختلف در ارتباط است بسیار حائز اهمیت میباشد] .[24از این رو
انتخاب و انتصاب مدیران شایسته از مهمترین و حساسترین مسائل در فرایند کار هر سازمانی خواهد بود .بنابراین برای انتخاب
و انتصاب مدیران و تشخیص و برگزیدن شایستهترین افراد نیاز به معیارها و مالکهایی است تا افراد واجد شرایط و بالیاقت،
تصدی پستهای سازمانی را به عهده بگیرند].[25
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مسلم است که برای مدیریت بهتر ،داشتن چارچوب یا الگویی برای شناسایی شایستگیهای مورد نیاز رهنمون خواهد بود و
بیشک آراستگی به چنین شایستگیهایی که نه تنها باید وجه تمایز مدیر با سایر کارکنان باشد بلکه ورای آن ،زمینه موفقیت
سازمان را در محیط علمی و پویا فراهم سازد .این موضوع با توجه به اینکه مدیریت از مهمترین سرمایههای سازمانی است و
هرگونه خأل رهبری و مدیریتی ،خسارات هنگفت و جبرانناپذیری را به دنبال خواهد داشت ،اهمیت ویژهای مییابد].[26
همچنین ،مدلسازی شایستگی به عنوان یک نقطه مرکزی برای برنامهریزی ،سازماندهی ،یکپارچگی و بهبود همه جنبههای
سیستم مدیریت منابع انسانی ،کاربرد وسیعی در زمینههای ارزیابی و انتخاب ،ترفیع ،آموزش و توسعه افراد ،مدیریت عملکرد،
استخدام و توسعه و برنامهریزی مسیر شغلی دارد].[21
لذا با توجه به اهمیت سازمانهای تحقیقاتی در پیشبرد اهداف و توسعه کشور و ضرورت بکارگیری مدیران شایسته در این
سازمانها ،نیاز است تا مهمترین شایستگیهای الزم برای این مدیران شناسایی و مدل مربوطه طراحی و تدوین گردد.

 -4مبانی نظري تحقيق
 -6-4مفهوم شایستگی
شایستگی مجموعهای از رفتار ،مهارت ،دانش ،نگرش و ویژگیهای شخصیتی است که بیشترین ارتباط را با عملکرد موفقیت
آمیز دارند] [21به تعالی خدمتدهی منجر شده و به فرد برای انجام موفقیت شغل و دستیابی به نتایج سازمانی مطلوب کمک
میکند].[27
به طور کلی شایستگی عبارت است از هر خصوصیت مشخصی که یک فرد دارد و از آن استفاده میکند و منجر به عملکرد
موفق در یک نقش میشود].[31
روان شناسان ،شایستگی را محرك ،ویژگی یا مهارت برجسته تعریف کردهاند که منجر به عملکرد شغلی بهتر میشود.
مرابیل و ریچارد میگویند که در انتخاب شایستهترینها باید به تواناییها ،شاخصهای رفتاری ،باورها ،ویژگیهای شخصیتی،
نگرشها و مهارتهای افراد توجه شود].[31
طبق تعریف ارائه شده توسط جامعه بینالمللی عملکرد ( ،)ISPIمجموعه دانش ،مهارت و نگرشهایی که کارکنان را قادر
می سازد به صورتی اثربخش فعالیتهای مربوط به شغل و یا عملکرد شغلی را طبق استانداردهای مورد انتظار انجام دهند
شایستگی نامیده میشود.
طبق نظر اسپنسر و اسپنسر] [32شا یستگی ،ویژگی زیربنایی فرد است که به طور کلی با عملکرد اثربخش مالك مدار و یا
عملکرد برتر در یک شغل یا وضعیت ،رابطه دارد.
ازنظر بویاتزیس] [33شایستگی به طور کلی بر روی صفات و ویژگیهای اساسی یک شخص تاکید دارد .این صفات
میتوانند انگیزش ،رفتار ،مهارت و تصور فرد از نقش اجتماعی و یا مجموعهای از دانش باشد ،که فرد در انجام کارها و فعالیتها،
از آنها استفاده میکند.
عرفانی و دیانتی] [34شایستگی را دارای چهار بعد و به شرح زیر تعریف کردهاند:
دانش :فرایند توسعه دانش و معلومات نظری به گونه معمول از راه تحصیل در سطوح دانشگاهی حاصل میشود .توسعه
دانش و معلومات زیربنای توسعه مهارتها ،و نگرش به شمار می آید ،و به تنهایی و به خودی خود ،تاثیر چندانی در توسعه
شایستگیهای مدیریتی ندارد.
مهارت :مهارت عبارتست از :توانایی پیاده سازی علم در عمل .مهارت از راه تکرار کاربرد دانش در محیط واقعی به دست
آمده و توسعه مییابد .توسعه مهارت منجر به بهبود کیفیت عملکرد میشود .بدون آن در بسیاری از موارد ،معلومات ،منشاء،
تاثیر زیادی نخواهند بود .برای مثال هیچ مدیری بــدون به کارگیری و تجربه کردن اصول کار تیمی در عمل ،نمیتواند مهارت
کار تیمی را با مطالعه کسب کند.
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توانایی :یک توانش خصلتی با ثبات و وسیع را مصور میسازد که شخص را برای دستیابی و نهایت عملکرد در مشاغل
فیزیکی و فکری مقید می سازد .در واقع توانایی و مهارت ،مشابه هم بوده وتفاوت آنها در این است که مهارت ظرفیتی خاص
برای انجام فیزیکی کارهاست اما توانایی ظرفیت انجام کارهای فکری را مشخص میسازد.
نگرش :عبارتست از تصویر ذهنی انسان از دنیا و پیرامون آن .تصویر ذهنی انسان چارچوبی است که میدان اندیشه و عمل
وی را تبیین کرده ،شکل میدهد .درك انسان از پدیدههای پیرامون خود و تصمیمگیری وی برای عمل ،بر مبنای تصویر ذهنی
اوست.

 -2-4مدل شایستگی
مدلهای شایستگی ابزارهای تصمیمگیری هستند که قابلیتهای کلیدی مورد نیاز برای انجام یک کار را توصیف
میکنند] .[5مهمترین نقش مدل شایستگی ارائه زبانی برای صحبت کردن دقیق درباره دانش و مهارتهای مدیریتی است ،این
مدل شیوهای را برای تعمیق کردن درباره دانش و مهارتهای مدیران ،در سطوح شغلی متفاوت در نقشها و جایگاههای مختلف
ارائه میدهد].[36
هدف از تدوین مدل شایستگی در هر سازمان ،ارائه الگویی برای یکپارچهسازی عملکرد سامانه منابع انسانی است .در فرآیند
الگوسازی ،شایستگیهای مورد نیاز موفقیت با هم ترکیب شده ،الگوی شایستگی را ایجاد میکند .به طور معمول برای فهم بهتر
مدلهای شایستگی ،آن را در قالب یک شکل ترسیم میکنند .این الگوی شایستگی یک شکل انتزاعی است که رابطه بین
شایستگیهای مورد نظر را به صورت سیستماتیک و مفهومی نمایش میدهد].[31
الگوی شایستگی ،ابزار توصیفی برای شناسایی شایستگیهای الزم برای فعالیت یک نقش خاص در کار ،شغل ،سازمان یا
صنعت است] .[31الگو و معماری شایستگی ،ساختاری برای شرح شغل ارائه میدهد و مقیاسی برای ارزیابی عملکرد عرضه
میدارد و موجب میشود سازمانها به هنگام ارزیابی افراد و تواناییهای مورد نیاز آتی ،به یک زبان سخن گویند .از سوی دیگر،
سازمانها با مقایسه شایستگی افراد با شایستگی های مورد نیاز برای شغل ،به سهولت خواهند توانست سطح مهارت
شایستگیهای افراد را تعیین کنند.
به طور معمول یک الگوی کارساز و موثر ،باید شامل این ویژگیها باشد]:[34
•

منحصر به فرد (هر شایستگی به یک ویژگی تخصیص داده شود).

•

یکنواختی یا همگنی داخلی (شایستگیهای هر ویژگی به هم شبیه و از سایر شایستگیهای دیگر متفاوت باشند).

•

جامعیت (هر ویژگی مهم باید در الگو باشد).

•

ثابت (شایستگیها به سهولت بین ویژگی قابل نقل و انتقال نباشد).

•

نامگذاری مرتبط (نام با تمام کوتاهی خود ،منظور و مفهوم را منتقل کند).

در واقع ،باید یک ساختار روشن و شفاف برای الگوی شایستگیها طراحی شود ،تا برای بحث ،تلفیق و ایجاد انسجام در
نظامها و استراتژی منابع انسانی (مثل انتخاب ،توسعه و آموزش و ارزیابی عملکرد) بتواند مورد استفاده قرار گیرد.
امروزه الگوها و چارچوبهای متعددی برای شایستگی موجود است ،ولی میتوان گفت که اکثر آنها تا حدودی مبتنی بر این
مواردند:
الف ) خوشه دانش ،مهارتها ،تواناییها ،انگیزش ،باورها ،ارزشها و رغبتها
ب ) مرتبط با بخش مهم شغل
ج) مرتبط با عملکرد برتر و یا اثربخشی
د) مرتبط با استانداردهای پذیرفته شده قابل مشاهده و قابل سنجش
ه) مرتبط با جهت گیری استراتژیک
و) قابل بهبود از طریق آموزش ،پرورش
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 -9-4رویكرد تعيين شایستگی
از دیدگاه راثول] [37سه رویکرد را میتوان برای تعیین شایستگیها معرفی کرد:
الف) استراتژی قرض گرفتن :اساس این رویکرد ،قرض گرفتن مدل شایستگی از یک سازمان دیگر است .این رویکرد ارزان
بوده و نیاز به متدولوژی ندارد .نقطه ضعف اساسی این رویکرد آن است که در آن فرهنگ سازمان و شرایط محیط بیرونی که
برای سازمان مهم است ،در نظر گرفته نمیشود.
ب) استراتژی قرض گرفتن و بومی کردن :اساس این رویکرد ،گرفتن مدل شایستگی از سازمانی دیگر و تنظیم مجدد آن
براساس فرهنگ سازمان خود است .این رویکرد ،نیاز به حداقل متدولوژی دارد؛ زیرا قبالً مطالعات الزم برای تدوین مدل به
وسیلۀ سازمان قبلی انجام شده است .در این رویکرد میتوان از مصاحبه یا تحقیق در مورد یک گروه کوچک استفاده کرد.
ج) استراتژی ایجاد مدل مناسب برای خود :بر اساس این رویکرد ،یک مدل شایستگی مناسب برای یک سازمان طراحی و
ایجاد میشود .این رویکرد نیاز به تحقیق دارد و وقتی به کار میرود که از مدل شایستگی به عنوان مبنای استخدام ،ارزیابی
عملکرد یا ارتقاء استفاده شود.
در این پژوهش از استراتژی ایجاد مدل مناسب برای سازمان تحقیقاتی استفاده شده است.

 -4-4سازمانهاي تحقيقاتی
سازمانهای تحقیقاتی سازمانهایی هستند که مأموریت اصلی آنها پرداختن به فعالیتهای تحقیق و توسعه و علوم و
فناوریهای جدید و پیشرفته است .مراکز تحقیقاتی سازمانهایی هستند که به صورت حرفهای به تحقیق میپردازند .این مراکز،
معموالً بر خالف دانشگاهها -که معموالً به تحقیقات نظری میپردازند و به تحقیقات از بعد فعالسازی چرخه جست و جوی
علمی و افزایش غنای علمی برای بهبود فرآیند آموزش مینگرند -وجه کاربردی بودن تحقیق را بیشتر در نظر دارند .به گفته
جین و تریاندیس سازمانهای تحقیقاتی از چهار جنبه منابع انسانی ،ایدهها ،منابع مالی و فرهنگ سازمانی با دیگر سازمانها
متفاوتند.
کارکنان این سازمانها معموال دارای تحصیالت کارشناسی به باال هستند ،از استعداد سطح باالیی برخوردار هستند و از خود
ابتکار عملی شایسته نشان میدهند و با منابع انسانی سایر سازمانها فرق دارند.
از دیگر وجوه تمایز این سازمانها ایدههاست که از طریق شبکه ارتباطی منحصر بفردی آفریده میشوند و بوسیله خلقیات و
ویژگیهای یک جامعه علمی به آسانی اجرا میشود.
منابع مالی این سازمانها نیز با تمامی سازمانهای بزرگ مشابه ،متفاوت است؛ مانند ردیف تحقیقاتی بودجه سازمانهای
تحقیقات دفاعی .این نحوه حمایت مالی با توجه به اینکه منافع ناشی از بهرهوری تحقیقاتی فقط فرد یا سازمان حامی را در نظر
ندارد ،بلکه کل جامعه را در بر دارد ،به این سازمانها ویژگی منحصر بفردی بخشیده است.
فرهنگ یک سازمان ،با عوامل ملموس و ناملموس رابطه دارد .در مورد سازمانهای تحقیقاتی عوامل ملموسی همچون
امکانات تحقیقاتی ،تجهیزات آزمایشگاهی و ساختمانهای اداری با سایر سازمانها متفاوتند .عوامل ناملموس همچون قوانین،
مقررات ،ارزشها و هنجارها نیز در سازمانهای تحقیق و توسعه با سایر سازمانها متفاوتند .برای مثال کشفیات علمی ،از هر
ناحیهای که باشند ،در معرض قضاوت غیرشخصی قرار میگیرند و محققان اغلب موارد ایدهها و کشفیات علمی را به گونهای
نقادانه ارزیابی میکنند .این امر در تمامی جنبههای عملکرد هر سازمان تحقیق و توسعه رایج است].[22
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 -5پيشينه تحقيق
مدیریت شایسته ساالری برای اولین بار توسط مایکل یانگ ،جامعه شناس بریتانیایی ،در سال  1751در کتاب "طلوع
شایسته ساالری" مطرح شد .وی در کتاب خود موقعیت اجتماعی افراد را در آینده ،ترکیبی از بهره هوشی و تالش و کوشش
فراوان آنان دانسته است .یانگ در این کتاب پیش بینی کرده است که این نظام اجتماعی جدید در نهایت به یک انقالب
اجتماعی منجر می شود که د ر آن توده های مردم ،حاکمان و نخبگانی را از قدرت خلع میکنند که از احساسات و نیازهای
عامه مردم ،فاصله گرفته اند].[27
مک کللند(روان شناس دانشگاه هاروارد در اوایل دهه  )1711برای ترجیح شایستگی بر هوش نشان داد که آزمون هوش
پیشبینی کننده ضعیفی برای توفیق فرد در شغل است ،از این رو او شایستگیها را به عنوان مالك گزینش توصیه نمود .در
سال  1712مک کللند ،ریچ و بویاتزیس نیز اولین مدل شایستگی ها را ارایه دادند.
از اواسط دهۀ هشتاد ،توسعه و ارزیابی شایستگیهای مدیریتی مورد توجه سازمانها قرارگرفت .دلیل عمدة چنین توجهی،
این باور بود که توسعۀ شایستگیهای مدیریتی منافع بیشماری را برای سازمانها به همراه دارد و این باور هنوز هم پابرجا
میباشد].[41
اسکرودر در مطالعه ای پنج خصوصیت دانایی افراد ،توانایی افراد از نظر فنى ،انگیزه افراد ،ارزشها و سبک مدیریت را به
عنوان شایستگی مدیران اعالم میدارد .ادواردز شایستگیهای مدیریت را توسعه و پرورش کارکنان ،ارتباطات ،حل مسئله،
مدیریت تغییر ،مهارت های فنی و وظیفه ،تشکیل گروه ،مدیریت عملکرد(وظیفه) ،آگاهی بین فردی ،یکپارچه کردن دیدگاهها
بیان کرده است].[41
گروه پژوهشی بورگالت و همکاران چهارد ه نوع از شایستگی را برای مدیران شناسایی کردند .به اعتقاد آنها ،شعور سیاسی،
مهارت های تاکتیکی و راهبردی ،آینده نگری و نوآوری ،مدیریت پیچیدگی ،سازگاری و یادگیری مستمر ،رهبری ،هوش هیجانی،
مدیریت منابع انسانی ،مدیریت دانش ،استفاده از ارزشهای اخالقی ،ارتباطات و مذاکره ،مهارتهای فنی ،پذیرش حاکمیت
جدید مدیریت عملکرد از شایستگیهای مدیران هستند].[42
از جمله مدل های جالبی که در زمینه شایستگی های مدیریت تدوین شده است ،مدل فریدنبرگ است که برای
شایستگیها ،وضعیت سلسله مراتبی قائل است .وی شایستگیها را در هفت طبقه قرار میدهد و شایستگی طبقه پایین را
پیشنیاز شایستگی طبقه باالتر میداند .در نتیجه دستیابی به باالترین طبقه شایستگیها ،مستلزم داشتن شایستگیهای طبقات
پیشین است .هفت دسته شایستگیها عبارت است از :شایستگیهای استدالل ،شغلی ،اثربخشی شخصی ،ارتباطات ،بین فردی،
گروهی و سازمانی].[43
کوچران نیز در پژوهشی با عنوان "توسعه یک مدل شایستگی برای بسط و گسترش سازمان در قرن  "21چهارده مورد از
شایستگی های محوری را شناسایی کرد که عبارت اند از :ارتباطات ،یادگیری مستمر ،عرضه خدمات به مشتری ،تنوع ،انعطاف
پذیری و تغییر ،روابط بین فردی ،دانش توسعه ،تخصص گرایی ،مدیریت منابع ،کار گروهی و رهبری ،کاربرد فناوری و سازگاری
با آن ،تفکر و حل مسئله ،درك و فهم دیگران و جوامع و خودفرمانی].[44
در پژوهش دیگری که توسط لیلی جبار و همکارانش به منظور شناسایی شایستگیهای مدیران پروژه ها در مالزی انجام
شده است ،مصاحبههای نیمه ساختار یافتهای با مدیران موفق و با تجربه این پروژهها انجام دادند سپس نتایج تحقیق را با
استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .مدل نهایی پژوهش این محققان در سه دسته شامل دانش و
مهارت(شامل  1شاخص) ،عملکرد(شامل  3شاخص) و ویژگیهای فردی(شامل  1شاخص) شناسایی و طراحی گردید].[45
هیوجین کانگ و همکارانش تحقیقی را با هدف شناسایی شایستگیهای مدیران طراحی در کره جنوبی انجام دادند .آنها با
مطالعه مقاالت معتبر بینالمللی و انجام نظرسنجی از مدیران میانی طراحی ،مدل شایستگی خود را برای مدیران میانی طراحی
در کره جنوبی در سه سطح استراتژیک ،فنی و عملیاتی ارائه دادند].[46
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در ایران نیز پژوهشهایی با محوریت شایستگی مدیران انجام شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.
پژوهش رزاقی با عنوان"نرم یابی مقیاس شایستگی مدیران" ،با هدف سنجش معیارهای شایستگی مدیران و قدرت رهبری
آنان ،بهبود روش انتخاب و انتصاب مدیران ،کمک به بهبود اداره سازمانها و در نهایت تدوین یک ابزار مناسب برای اندازهگیری
معیارها و سطوح مختلف شایستگی مدیران انجام شد .در پژوهش مذکور ،هجده عامل به عنوان مقیاس شایستگی مدیران در
نظر گرفته شده است .هجده عامل عبارت اند از :شناخت و حساسیت فرهنگی ،مدیریت اقتصادی ،کنترل اثربخش ،کمک به
پیشرفت دیگران ،همکاری و کار گروهی ،تأکید بر کارایی ،تخصیص منابع ،توجه به نیازهای مشتری ،مخاطره پذیری ،مدیریت
زمان ،آگاهی سازمانی ،توانایی حل م سأله ،بلوغ اجرایی ،مدیریت بحران ،توانایی کنترل و نظارت ،خالقیت و نوآوری ،اعتماد به
نفس و مشاوره و راهنمایی].[41
ناصحیفر و همکارانش ضمن بررسی ادبیات و مدلهای مطرح در زمینه قابلیتهای مورد نیاز مدیران(مدلهای اسکرودر،
کاکریل ،دالویکز ،اسپنسر و اسپنسر ،گی ،استوارت ،هیس) ،مدل جامعی بمنظور ارزیابی عملکرد مدیران وزارت بازرگانی با توجه
به سطوح مدیریتی مختلف و سازمانهای وابسته فعال در محیطهای متفاوت طراحی کردند .این مدل در برگیرنده  7شاخص
اصلی بود که عبارتند از :قابلیتهای اجرایی ،قابلیتهای استراتژیک ،تخصص ،توانمندی در برنامهریزی ،توانمندی در
سازماندهی ،توانایی کنترل ،مهارتهای انسانی ،مهارتهای فردی و ارزشها].[41
زاهدی و شیخدر پژوهشی با عنوان الگوی قابلیتهای راهبردی مدیران میانی دولتی ،با انجام مصاحبههای عمیق اکتشافی و
با بهره گیری از روش دلفی ،الگوی قابلیتهای مدیران دولتی را ارائه کردند .این الگو شامل چهار بعد(دانش و آگاهیها،
ویژگیهای فردی ،مهارتها و ارزشها) و  12مولفه و  42شاخص است .در این الگو ،شاخصهای تصمیمگیری ،تفکر تحلیلی،
پاسخ گویی ،برنامه ریزی و هدف گذاری ،تفکر استراتژیک ،تحول گرایی و مسؤلیت پذیری کلیدیترین شاخصهای تأیید شده و
تأثیرگذار در ارتقای سطح عملکرد مدیران دولتی شناخته شد].[27
اکرامی و رجب زاده در پژوهشی با عنوان "توسعه مولفههای مقیاس سنجش شایستگی مدیران" ،با هدف ارتقای
شایستگیهای مدیران از طریق تعیین عوامل سازنده شایستگیهای آنان ابتدا تعداد  131معیار را با مطالعه مدلهای شایستگی
انتخاب و با استفاده از مدل تحلیل عاملی(اکتشافی) شانزده مورد را به عنوان شایستگیهای مدیران(مدیران اجرایی) شناسایی
کردند که عبارتند از :درك تفاوت های فردی ،مدیریت تغییر ،مدیریت مالی ،تشکیل گروه ،مدیریت بحران ،درك مأموریت
سازمان ،شناخت واقعیت سازمان ،یادگیری مستمر ،مدیریت منابع انسانی ،برنامهریزی ،مشارکت جویی ،مشتری محوری ،مهارت
فنی ،ثبات قدم ،توجه به منافع سازمان و توجه به اهداف چالش انگیز .آنها بیان کردند که شانزده عامل مذکور 61 ،درصد از
واریانس کل را تبیین میکنند و حدود چهل درصد از واریانس کل ،با عوامل ناشناخته دیگری تبیین میشود].[41
اسدیفرد و همکارانش در پژوهش خود با عنوان مدل شایستگی مدیران دولتی ایران (بر اساس صحیفه امام(ره)) با استفاده
از روش استراتژی نظریه داده بنیاد مدل شایستگی مدیران دولتی ایران در حوزه مدیریت دولتی را طراحی کردند .این مدل
دارای  1طبقه اصلی شامل خدمتگزاری ،مسئولیتپذیری ،شایستگیهای شخصی ،پاسخگویی ،مردمی بودن ،اسالمی بودن و
عدم توجه به منافع شخصی است که هر کدام از طبقات اصلی خود به طبقات فرعی تقسیم میشوند].[47
محمودی و همکارانش پژوهشی را به منظور شناسایی و تبیین شایستگیهای مدیران دانشگاهها انجام دادند .یافتههای
تحقیق آنها نشان داد که مدیران دانشگاه باید دارای شایستگیهای محوری مدیریتی ،اجتماعی و فردی باشند؛ شایستگیهای
مدیریتی شامل شایستگیهای ادراکی ،رهبری ،تصمیمگیری و اجرایی ،شایستگیهای اجتماعی شامل شایستگیهای ارتباطی،
کار تیمی ،مدیریت افراد و دانشجو محوری و شایستگیهای فردی شامل ویژگیهای شخصیتی ،اخالقی و اختصاصی است].[51
هوشیار و رحیمنیا تحقیقی را با هدف واکاوی ابعاد و مولفههای مدل شایستگی مدیران و ارائه مدل شایستگیهای مدیران
در سیستم بانکی انجام دادند .تعریف آنها از شایستگی عبارتست از دانش ،مهارتها ،تواناییها و ویژگیهای فردی که اکثر
محققان آنها را به عنوان شایستگیها برشمردهاند و مورد نظر اکثر متخصصان منابع انسانی میباشد .آنها بمنظور ارائه مدل خود
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مصاحبههای نیمهساختار یافتهای را با مدیران بانکها انجام دادند سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا ،مصاحبهها تحلیل و
مدل شایستگی مدیران بانکها استخراج شد .همانگونه که در شکل زیر مشاهده میگردد ،مدل ارائه شده شامل سه سطح
میباشد .سطح اول متشکل از چهار حوزه کلی میباشد که عبارتند از :حوزه فنی ،حوزه محیطی ،حوزه مدیریتی و حوزه فردی.
سطح دوم شامل  1بعد شایستگی میباشد :دانش عمومی ،دانش تخصصی ،بازاریابی ،آگاهی از محیط ،اداره کردن صحیح شعبه،
مدیریت منابع انسانی ،درون فردی و میان فردی .در نهایت سطح سوم مدل از  42مولفه تخصصی و عملیاتی شایستگی مدیران
در سیستم بانکی تشکیل شده است].[3
غالمزاده و همکارانش در مقالهای با عنوان شناسایی و تعیین شاخصهای شایستگی مدیران در یک شرکت بیمه فهرستی از
شایستگیها شامل  31شاخص را شناسایی کرده و بر مبناى نظرات خبرگان و با استفاده از تحلیل عاملی در پنج خوشه رهبرى،
مهارت هاى ارتباطى ،ارزش هاى اخالقى ،ویژگى هاى شخصى و دانش و آگاهى دستهبندی کرده و میزان اهمیت هر یک از
عوامل و شاخصها را نسبت به هم مشخص کردند .در پژوهش آنها ،شایستگیها براساس مدل کوه یخى اسپنسر و اسپنسر
تفسیر و تبیین گردیده و با توجه به سنخیت مفهومى در پنج گروه انگیزه ،ویژگى ،خودمفهومى ،مهارت و دانش جاى گرفتند.
مدل کوه یخ نشان داد برخالف رویه هاى معمول که دانش و مهارت در فرایند مدیریت منابع انسانى در کانون توجه قرار مى
دهند ،ابعاد پنهانتر شایستگیها مثل انگیزه ،ویژگیهاى شخصى و ارزشها نقش مهمتر و موثرترى در عملکرد افراد به ویژه
مدیران داشته و باید در فعالیتهاى مربوط به مدیریت و پرورش منابع انسانى توجه خاصى به این دسته از شایستگیها
گردد].[51
توکلی و همکارانش با هدف شناسایی ابعاد کلیدی و مولفههای شایستگی مورد نیاز برای مدیران هستههای نوآوری
سازمانهای با محصوالت پیچیده و فناوری پیشرفته ،بررسی و تحلیل مکانیسمهای توسعه شایستگیهای این مدیران و در
نهایت ارائه مدل مفهومی شایستگی برای مدیران هستههای نوآوری این سازمانها پژوهشی را انجام دادند .در این پژوهش ،برای
گردآوری اطالعات از روش مصاحبه با خبرگان ،برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش تحلیل مضمون و در نهایت پس از تدوین
مدل ،برای اعتبارسنجی مدل تحقیق از روش پیمایش با ابزار پرسشنامه استفاده شده است .پژوهش آنها نشان داد که که به
دلیل اهمیت دوچندان هستههای نوآوری در سازمانهای با محصوالت پیچیده و فناوری پیشرفته ،مدیران این حوزهها باید عالوه
بر شایستگیهای مورد نیاز برخی مدیران دیگر ،دارای شایستگیهایی نظیر سیاستگذاری تحقیق و توسعه ،پیکرهبندی و
یکپارچهسازی سیستم نیز باشند .در این میان برخی از شایستگیهای مدیران ،برای این حوزهها اهمیت فزایندهای پیدا میکنند
مانند :آیندهپژوهی ،نوآوری ،کارآفرینی و تجاریسازی .از جمله مهمترین یافتههای این پژوهش میتوان به شناسایی ،گردآوری،
استخراج پورتفولیو و ارائه الگویی منسجم از شایستگیهای مورد نیاز مدیران فعلی و آتی هستههای نوآوری سازمانهای با
محصوالت پیچیده و فناوری پیشرفته اشاره نمود .این سازمانها ،به طور عمده در گروه سازمانهای بزرگ قرار میگیرند .نوآوری
این پژوهش ،طراحی مدل شایستگی با ابعاد مشخص برای مدیران هستههای نوآوری است].[26

 -1فرضيههاي تحقيق
فرضیههای تحقیق بدین شرح بیان میشود:
.1

معیارهای مناسبی برای مدل شایستگی مدیران سازمانهای تحقیقاتی حوزه صنعت هوایی وجود دارد.

.2

بین معیارهای شناسایی شده و شایستگی مدیران سازمانهای تحقیقاتی رابطه معناداری وجود دارد.

.3

هر کدام از عوامل تشکیلدهنده مدل شایستگی مدیران سازمانهای تحقیقاتی حوزه صنعت هوایی ،دارای درجه
اهمیت و رتبه متفاوتی است.
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 -7نوع و روش تحقيق
تحقیق حاضر با توجه به هدف آن جزو تحقیقات کاربردی میباشد .از طرفی با توجه به اینکه در این پژوهش از روشهای
مطالعه کتابخانهای و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است ،میتوان بیان کرد که پژوهش حاضر
بر اساس ماهیت و روش گردآوری دادهها ،یک پژوهش توصیفی -پیمایشی است.
جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش شامل مدیران ارشد سازمانهای تحقیقاتی حوزه صنعت هوایی در تهران در سال
 1375است .روش نمونهگیری در این پژوهش بصورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و
مطابق با جدول مورگان برابر با  111نفر بدست آمد.
در این تحقیق از دو روش عمده برای جمعآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز استفاده شده است .برای جمعآوری اطالعات
مربوط به مبانی نظری یا بعبارتی ادبیات تحقیق ،از مطالعات کتابخانهای و برای جمعآوری دادههای آماری جهت یافتن پاسخ
سؤاالت تحقیق از روشهای مصاحبه و پرسشنامه که از روشهای میدانی میباشد ،استفاده شده است.
به منظور یافتن شایستگیهای مدیران سازمانهای تحقیقاتی ،مصاحبههای نیمهساختار یافتهای با مدیران ارشد  5مرکز
تحقیقاتی انجام شد .در انجام مصاحبهها ،ابتدا با توضیح و تعریف مختصری از شایستگی ،مصاحبه شروع شده و از
مصاحبهشوندهها خواسته شده که مهمترین شایستگیهای الزم برای مدیران سازمانهای تحقیقاتی را بیان نمایند .همچنین به
منظور جهتدادن به مباحث و نیل به مقولههای مرتبط ،سواالت دیگری با موضوع وظایف مدیران سازمانهای تحقیقاتی و
مهمترین مسائل و مشکالتی که یک مدیر سازمان تحقیقاتی با آنها مواجه است ،پرسیده شد .انجام مصاحبه با خبرگان تا
رسیدن به مرحله اشباع(مرحلهای که در آن دادههای جدیدی با مقوله مورد نظر پدید نمیآید) ادامه یافت .تعداد خبرگان
مصاحبه شونده در این مرحله  11نفر میباشد .دادههای بدست آمده از این مصاحبهها شامل  55مورد شایستگی به شرح جدول
زیر است:
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جدول  :6فهرست شایستگیهاي شناسایی شده
متغير

عنوان شایستگی

متغير

عنوان شایستگی

متغير

عنوان شایستگی

q1

آگاهی از اصول و مقررات سازمان

q21

رهبری

q43

نگرش تحقیقاتی

q2

آگاهی از مباحث تحقیق و توسعه

q22

شایستهساالری

q45

ایجاد انگیزه

q3

تحصیالت مرتبط

q23

q46

قدرت انتقال تجربیات

q4

تجربه مدیریتی

q24

جانشین پروری

q41

قدرت تصمیم گیری

q5

تجربه و سوابق تحقیقاتی

q25

مدیریت فعالیتهای گروهی

q41

q21

ارتباط با صنعت

q47

کارآفرینی

q1

تخصص در حوزه کاری

q21

مدیریت پژوهش

q51

آینده پژوهی

q7

برنامهریزی

q27

بازاریابی تحقیقات

q52

نظم و انضباط

q11

سازماندهی

q31

مدیریت تأمین و تجهیز

q53

مسئولیت پذیری

q11

نظارت و کنترل

q31

رصد کردن محیط و بازار

q54

اعتماد به نفس

q12

بهبود مستمر

q33

کار تیمی

q55

وجدان کاری

q13

مدیریت منابع

q34

شبکه سازی

q56

انعطاف پذیری

q14

مدیریت استعدادها

q35

فن مذاکره

q51

تعهد و وفاداری

q15

مدیریت زمان

q36

قدرت بیان

q51

صبوری

q16

مدیریت مالی

q31

احترام متقابل

q57

صداقت

q11

مدیریت تغییر

q37

تفکر استراتژیک

q61

خطرپذیری

q11

مدیریت ریسک

q41

تفکر سیستمی

q61

پایبند به اصول سازمانی

q17

مدیریت پروژه

q41

خالقیت

q21

تفویض اختیار

q42

آینده نگری

q6

شناخت نیازها و اولویت های
سازمان

پرورش و توانمندسازی
کارکنان

قدرت نفوذ و
تأثیرگذاری

سپس شایستگیهای شناسایی شده را در قالب پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس پنج گزینهای طیف لیکرت (خیلی کم،
کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) تهیه نموده و بین نمونه آماری توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید .روایی پرسشنامه با
نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با 1/721
بدست آمد و این بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه در سطح باال میباشد.
بمنظور تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه ،ابتدا از طریق تحلیل عاملی اکتشافی در نرمافزار  SPSSعاملهای اولیه را
مشخص کرده ،سپس با مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در نرمافزار  Smart PLSبرازش مدلهای
اندازهگیری و مدل ساختاری پژوهش مورد سنجش قرار گرفت.

 -8تجزیه و تحليل دادهها و یافتههاي پژوهش
پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامهها ،دادههای آنها وارد نرم افزار  SPSSشد .با بررسی پرسشنامهها مشخص شد که
اکثریت پاسخگویان مرد ،دارای تحصیالت کارشناسی ارشد ،با سن بین  35تا  41سال ،سابقه کار بین  21تا  25سال و چیزی
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بین  11تا  15سال سابقه کار در مراکز تحقیقاتی و سابقه مدیریتی  11تا  15سال دارند .بمنظور انجام تحلیل عاملی اکتشافی
ابتدا مقدار  KMOرا محاسبه کرده که مقدار آن  1/647شد و نشاندهنده کفایت نمونه برای تحلیل عاملی اکتشافی است .با
محاسبه ماتریس اولیه عاملها و استفاده از چرخش واریماکس ،مشخص شد که  11عامل  17/71درصد از واریانس کل متغیرها
را تحت پوشش قرار داده است .با حذف متغیرهای ضعیف (متغیرهایی که بار عاملی کمتر از  1/4دارند) و تکرار این فرآیند ،در
نهایت  42متغیر با  12عامل برای ادامه کار مشخص گردیدند .نتایج این مراحل و متغیرهای حذف شده در جدول زیر آمده
است:
مرحله

مرحله 1

مرحله 2
مرحله 3
مرحله 4
مرحله ( 5آخر)

جدول  :2نتایج تكرار تحليل عاملی اكتشافی
متغيرهاي حذف شده
تعداد عامل ها
شاخص KMO
 :q4تجربه مدیریتی
 :q6شناخت نیازها و اولویتهای سازمان
 :q22شایستهساالری
11
1/647
 :q31رصد کردن محیط و بازار
 :q41تفکر سیستمی
 :q45ایجاد انگیزه
 :q24جانشین پروری
15
1/666
 :q47کارآفرینی
 :q37تفکر استراتژیک
14
1/651
 :q51تعهد و وفاداری
 :q5تجربه و سوابق تحقیقاتی
 :q21تفویض اختیار
14
1/651
 :q23پرورش و توانمندسازی کارکنان
12
1/667

در ادامه ،مدل پژوهش با  12عامل جهت انجام مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی وارد نرمافزار Smart

 PLSشد .ابتدا برازش مدلهای اندازهگیری مورد سنجش قرار گرفت .با توجه به اینکه شاخصها از نوع انعکاسی است برای
سنجش مدل اندازهگیری از شاخص  VIFاستفاده شد .حد مجاز تعیین شده برای این شاخص بین  1/2تا  5است .با توجه به
نتایج بدست آمده از این آزمون ،متغیرهای  q11و  q21چون خارج از حد مجاز بودند در این مرحله حذف گردیدند.
جهت برازش مدل ساختاری از ضرایب معناداری  Zاستفاده شد .بدین ترتیب که با انجام آزمون مربوطه در نرم افزار Smart

 PLSاگر مقدار  t-valueعاملی باالتر از  1/76باشد مورد تأیید قرار دارد .در این مرحله عاملهای  A1و  A6شامل
متغیرهای q11,q21,q27,q31,q61با توجه به پایین بودن مقدار  t-valueحذف شدند .در نهایت برای سنجش برازش مدل
کلی از معیار  GoFاستفاده شد که نتیجه آن تأیید مدل کلی پژوهش با  11عامل و  36شاخص بود .در شکل زیر تصویر نهایی
مدل شایستگی مدیران سازمانهای تحقیقاتی حوزه صنعت هوایی ترسیم شده است.
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شكل  :6مدل شایستگی مدیران سازمانهاي تحقيقاتی حوزه صنعت هوایی

بحث و نتيجهگيري
با توجه به نتایج بدست آمده ،فرضیههای پژوهش را مورد بررسی قرار میدهیم:
فرضیه  :1معیارهای مناسبی برای مدل شایستگی مدیران سازمانهای تحقیقاتی حوزه صنعت هوایی وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده در قسمت قبل ،مدل شایستگی مدیران سازمانهای تحقیقاتی حوزه صنعت هوایی با  11عامل
و  36شایستگی (متغیر) طراحی گردید و برازش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری با استفاده از معیارهای مناسب مورد تأیید
قرار گرفت.
جهت بررسی برازش مدلهای اندازهگیری در نرمافزار  ،PLSمعیار همخطی بین شاخصها مورد بررسی قرار گرفت که
نتیجه آن حکایت از تأیید برازش مدلهای اندازهگیری دارد.
بعد از بررسی و تأیید برازش مدلهای اندازهگیری ،نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش میرسد که این کار از طریق
ضرایب معناداری  zنیز مورد تأیید قرار گرفت.
برای بررسی برازش مدل کلی تنها از یک معیار به نام  GoFاستفاده میشود .با توجه به سه مقدار  1/25 ،1/11و  1/36که
به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GoFمعرفی شده است (وتزلس و همکاران ،)2117 ،و حصول مقدار  1/222برای
 GoFاین پژوهش ،برازش مدل کلی تأیید میشود.
فرضیه  :2بین معیارهای شناسایی شده و شایستگی مدیران سازمانهای تحقیقاتی رابطه معناداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضرایب معناداری  Zبین شایستگی مدیران و هرکدام از عاملها استفاده میشود .ضرایب معناداری
( zمقادیر  )t-valuesمسیرهای مدل نشان میدهند که آیا رابطه بین عاملها معنادار است یا خیر؟
با توجه به انجام این آزمون در قسمت برازش مدل ساختاری ،مشخص گردید که به جز عاملهای  A6و  ،A1مقادیر t-

 valuesسایر عوامل از  1/76باالتر بوده و معناداری این عوامل با شایستگی مدیران را اثبات میکند .عاملهای  A6و  A1نیز از
مدل حذف گردیدند.
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فرضیه  :3هر کدام از عوامل تشکیلدهنده مدل شایستگی مدیران سازمانهای تحقیقاتی حوزه صنعت هوایی ،دارای درجه
اهمیت و رتبه متفاوتی است.
جهت بررسی درجه اهمیت هر یک عوامل شناسایی شده مدل شایستگی مدیران سازمانهای تحقیقاتی از آزمون فریدمن
شد .سطح معناداری در آزمون فریدمن اگر کمتر از  1/15باشد ،بدین معنی است که اولویتبندی بین متغیرها معنیدار میباشد
و این اولویتبندی در جامعه آماری وجود دارد.
در این آزمون فرض  H1و  H1به شکل زیر تعریف شد:
 :H1عوامل مطرح شده دارای رتبه یکسان هستند.
 :H1عوامل مطرح شده دارای رتبه یکسان نیستند.
با توجه به خروجی نرم افزار  ،SPSSداده های حاصل از آزمون فریدمن نشان میدهد با توجه به سطح معنی داری این
آزمون که برابر با ( )1/111بوده و کمتر از  1/15است ،بنابراین فرض  H1رد شده و فرض  H1پذیرفته میشود .بنابراین میتوان
گفت که بین رتبه میانگین عوامل مذکور تفاوت معنی داری در سطح اطمینان  %75وجود دارد.
نتایج آزمون فریدمن نشان میدهد که عوامل قدرت تصمیمگیری و نفوذ ،ویژگیهای فردی و شخصیتی و مهارتهای فنی و
ادراکی مدیریت از سایر عوامل مانند تحقیق و توسعه از درجه اهمیت باالتری برخوردارند.
از مقایسه مدل ارائه شده در این پژوهش با سایر مدلها و الگوها میتوان به چند نکته دست یافت :اول ،شایستگیهای
موجود در این مدل در بسیاری از مولفهها با سایر الگوها شباهت دارد .برای مثال رهبری ،اعتماد به نفس ،مسئولیتپذیری ... ،به
عنوان شایستگی مدیریتی در تمام الگوهای قبلی نیز وجود داشته است .دوم اینکه در مدل پژوهش حاضر ،شایستگیهایی(مانند
آگاهی از مباحث تحقیق و توسعه و  )...نیز وجود داشت که در سایر الگوها نبود .این مسأله مربوط به اختصاصی بودن مدل
شایستگی ،متناسب با هر سازمان است و نوآوری پژوهش حاضر را نشان میدهد.
از نتایج این پژوهش میتوان در جهت انتخاب مدیران ،آموزش و ارتقای آنها ،ارزیابی ،جانشینپروری و  ...در سازمانهای
تحقیقاتی استفاده نمود.
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مطالعه آزمایشگاهی و بهینه سازی تأثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر
ضریب انتقال حرارت هدایتی آب و اتیلن گالیکول
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چكيده
در این پژوهش مطالعه آزمایشگاهی و بهینه سازی تأثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر ضریب هدایت حرارتی
آب/اتیلن گالیکول مورد بررسی قرار گرفت .لذا از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم ) (TiO2بر پایه مخلوط آب و
اتیلن گالیکول (با نسبت  61/41 ،11/21و  ) 51/51استفاده شد .همچنین برای پایدارسازی نانوذرات در سیال
پایه از امواج فراصوت استفاده شد .نتایج تجربی نشان میدهد که ضریب انتقال حرارت هدایتی اتیلن گالیکول
کمتر از آب خالص بود .با افزایش دما ضریب انتقال حرارت هدایتی اتیلن گالیکول روند افزایشی دارد .با اضافه
کردن اتیلن گالیکول به آب خالص ضریب انتقال حرارت هدایتی نسبت به آب خالص کاهش مییابد .همچنین با
افزایش دما ضریب انتقال حرارت هدایتی مخلوط آب و اتیلن گالیکول افزایش یافت .با افزودن نانوذرات دی
اکسید تیتانیوم در کسر حجمیه ای متفاوت به سیال پایه (مخلوط آب و اتیلن گالیکول) ضریب انتقال حرارت
هدایتی روند افزایشی دارد .با  32آزمایش طراحی شده توسط روش تاگوچی مقادیر بهینه ضریب انتقال حرارت
هدایتی نانوسیال دی اکسید تیتانیوم توسط نرم افزار  Minitabتخمین زده شد .که این مقدار برای نانوسیال
دی اکسید تیتانیوم ( 1/151 W/m.Kبا مقدار تجربی  %2/7خطا دارد) بود.

واژگان كليدي :نانوذرات ،اکسید تیتانیوم ) ،(TiO2ضریب انتقال حرارت هدایتی ،اتیلن گالیکول

 -6مقدمه
بدون شک علم انتقال گرما یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین علوم مهندسی است که با توجه به مسائل بحران انرژی و لزوم
صرفه جویی در مصرف سوخت ،اهمیت آن چندین برابر میشود .عالوه بر آن افزایش قیمت سوخت های فسیلی و خطر به پایان
رسیدن این نوع منابع انرژی نیز نگرانی صاحبان صنایع را مضاعف کرده است .در این مسیر یافتن راهکار هایی مفید که بتواند
موجب کاهش مصرف انرژی شود ،ارزشمند و قابل تحسین است .هدایت حرارتی پایین سیاالت گرمایی متداول همچون آب،
روغن ها و ...باعث کاهش راندمان تجهیزات حرارتی میشود .فن آوری نو پای نانوتکنولوژی در اینجا نیز به یاری دانشمندان
آمده و نسل جدید مبرد ها با ظرفیت باالی انتقال حرارتی به نام نانوسیال را معرفی کرده است .در نانوسیاالت به دلیل وجود
ذرات با اندازه نانو در داخل سیال پایه مشکالت مربوط به ته نشینی ،گرفتگی لوله ها و سایش کاهش قابل مالحظه ای خواهد
داشت .بنابراین برای بهرهمندی از بیشینه خواص نانوسیاالت ،باید به پراکندگی نانو ذرات درون سیال پایه و پایداری آن توجه
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ویژه ای داشت .چهار خاصیت ترموفیزیکی سیال وجود دارد که با افزودن نانوذرات به سیال پایه ،مقدارشان تغییر می کند .این
خواص عبارتنداز :چگالی ،ویسکوزیته ،ضریب هدایت حرارتی و گرمای ویژه .محققان مختلف نظرات متفاوتی در مورد اثر افزودن
نانوذرات بر روی مقادیر این خواص بیان کرده اند اما به طور کلی افزودن نانوذرات باعث افزایش این خواص به جز گرمای ویژه
میشود که این خاصیت با افزودن نانوذرات کاهش مییابد .درصد این افزایش به عوامل مختلفی از جمله درصد حجمی
نانوذرات ،خواص نانوذرات ،خواص سیال پایه و دما بستگی دارد .نانوسیاالت به دلیل این خواصشان کاربردهای زیادی پیدا کرده
اند که سبب شده بررسی این خواص از اهمیت خاصی برخوردار باشد .همچنین به علت اینکه این خواص به غلظت نانوذرات در
سیال پایه بستگی دارند ،با تغییر غلظت نانوذرات ،خواص نانوسیال قابل تنظیم است [.]1
پژوهش های زیادی در زمینه نانوسیاالت و ضریب انتقال حرارت انجام شده است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد .اسدی
و همکارانش در سال  1374در پژوهشی به مطالعه آزمایشگاهی و تجربی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال هیدروکسیدمنیزیم
اتیلن گلیکول پرداختند .آزمایشها در محدوده دمایی بین  24تا  55درجه سانتیگراد و در هفت کسر حجمی مختلف (،1/1
 1/5 ،1 ،1/1 ،1/4 ،1/2و  )2درصد انجام شده است .نتایج حاکی از این موضوع است که تغییرات در ضریب هدایت حرارتی
نانوسیال هیدروکسید منیزیم اتیلن گلیکول با دما ،در کسرهای حجمی پایین تر از  ، %1/4در مقایسه با کسرهای حجمی باالتر،
بسیار ناچیز می باشد .همچنین بیشترین و کمترین درصد افزایش در ضریب هدایت حرارتی در کسرحجمی  %2بترتیب برابر با
 %22در دمای  55درجه سانتی گراد و  %13در دمای  24درجه سانتیگراد اتفاق میافتد [ .]2داس و همکارانش در سال 2113
به بررسی آزمایشگاهی تأثیر درجه حرارت بر روی افزایش ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسیال پرداختند .آن ها گزرارشی در
مورد  2تا  4برابر ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسیاالت در باالتر از بازه دمایی  21تا  51درجه سانتی گراد ارائه کردند [.]3
تِنگ و همکاران در سال  2111در تحقیقی اثر دما ،اندازهی ذرات و کسر حجمی را بر ضریب انتقال حرارت هدایت بررسی کرده
اند و گزارش کرده اند که کاهش اندازه ی نانوذرات باعث افزایش ضریب هدایت حرارتی میشود و در کسرهای حجمی باالتر اثر
دما بر ضریب هدایت حرارتی چشمگیرتر است .آنچه مسلم است این است که هر چه سطح مشترك جامد با سیال بیشتر باشد،
ضریب هدایت هم بیشتر می شود [ .]4همت اسفه و سعدالدین در سال  2114در تحقیقات خود به بررسی مشخصه های انتقال
حرارت و ویسکوزیتهی نانولوله های کربنی پرداختهاند .آن ها ضریب هدایت حرارتی را در کسر های حجمی مختلف و در دمای
بین  311تا  341درجه سانتی گراد مورد ارزیابی قرار داده اند و در دمای و کسر حجمی  ،%1/4افزایش  1درصدی را در ضریب
هدایت گزارش کرده اند [ .]5بنلی و همکاران در سال  2116آزمایشی بر روی تاثیر امواج مافوق صوت بر انتقال حرارت لوله
های مسی با ویژگیهای متفاوت (لوله نرملوله اسکروی -لوله پره دار) انجام دادند .انتقال حرارت بوسیله ی التراسونیک برای لوله
های با سطح ساختاری مؤثر بیشتر از لولههای نرم و همچنین قدرت موج  71wدر یک سردکننده تأثیر بهتری از  31wدارد
[.]6

 -2روش تحقيق
نانو ذرات مورد استفاده در این پژوهش دی اکسید تیتانیوم ( )TiO2میباشد .برای تهیه نانوسیال از مخلوط آب مقطر و
اتیلن گالیکول با نسبتهای  61/41 ،11/21و  51/51به عنوان سیال پایه استفاده شده است .نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با
اندازه  11تا  31نانومتر مورد استفاده قرار گرفت.
در این پروژه از نرمافزار  Minitab16جهت طراحی آزمایش و تجزیه و تحلیل نتایج استفاده گردید .روش تاگوچی را
میتوان در  4گام کلیِ معرفی عوامل موثر در واکنش ،تعداد آزمایشها مورد نیاز ،تحلیل جوابها و ارزیابی شرایط بهینه خالصه
نمود .اولین مرحله جهت اجرای روش تاگوچی مشخص نمودن عوامل مستقلِ مؤثر بر متغیر هدف که در اینجا ضریب انتقال
حرارت هدایتی است و مشخص کردن تعداد سطوح آزمایش میباشد .در این بررسی عوامل تأثیرگذار بر ضریب انتقال حرارت
هدایتی شامل  3مورد:
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 )1نسبت آب و اتیلن گالیکول.
 )1غلظت نانوذرات.
 )2دمای نانوسیال.
در جدول ( )1تعداد فاکتور های آزمایش و مقدار سطح هر کدام نشان داده شده است و با توجه به این که از  3فاکتور و ،2
 4و  4سطح مختلف استفاده شده است :
جدول ( :)6فاكتور هاي موجود در آزمایش و مقدار سطح هر كدام
مقدار سطح

سطح

11/21

1

51/51

2

1/5

1

1

2

1/5

3

2

4

25

1

41

2

61

3

11

4

نام فاكتور
نسبت آب و اتیلن گالیکول

غلظت نانوسیال ()%vol

دمای نانوسیال )(·C

فاكتور
A

B

C

نحوه چیدن فاکتورها و سطوح مورد بررسی آن ها به صورت جدول ( )2میباشد.
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جدول ( :)5-9نحوه چيدن فاكتور هاي مورد بررسی در آزمایش
غلظت نانوسيال

دماي نانوسيال
)(·C

()%.vol

نسبت آب و اتيلن گالیكول

فاكتور
آزمایش

25

1/5

21/11

1

41

1/5

21/11

2

61

1/5

21/11

3

11

1/5

21/11

4

25

1

21/11

5

41

1

21/11

6

61

1

21/11

1

11

1

21/11

1

25

1/5

21/11

7

41

1/5

21/11

11

61

1/5

21/11

11

11

1/5

21/11

12

25

2

21/11

13

41

2

21/11

14

61

2

21/11

15

11

2

21/11

16

25

1/5

51/51

11

41

1/5

51/51

11

61

1/5

51/51

17

11

1/5

51/51

21

25

1

51/51

21

41

1

51/51

22

61

1

51/51

23

11

1

51/51

24

25

1/5

51/51

25

41

1/5

51/51

26

61

1/5

51/51

21

11

1/5

51/51

21

25

2

51/51

27

41

2

51/51

31

61

2

51/51

31

11

2

51/51

32

با توجه به آرایه  L32نحوی چیدن فاکتورها و سطوح آن در جدول ( )2نشان داده شده است بدین صورت  32آزمایش انجام
داده تا مقدار بهینه ضریب انتقال حرارت هدایتی که مقدار پاسخ مورد نظر میباشد به دست آید.
در این پژوهش جهت اندازه گیری مقدار ضریب انتقال حرارت هدایتی ) (Kسیاالت و نانوسیاالت از دستگاه KD2 Pro

ساخت شرکت  Decagonآلمان استفاده شد که دارای قابلیت اندازه گیری ضریب انتقال حرارت هدایتی در سه فاز جامد ،مایع و
گاز میباشد.
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مقادیر اندازه گیری شده بر اساس استاندارد  IEEE 442-1711و  ASTM D5334-11میباشد .محدوده دمایی قابل
اندازهگیری توسط این دستگاه  -51تا  151درجه سانتیگراد است و هم چنین محدوده اندازه گیری ضریب انتقال حرارت
هدایتی آن بین  1/2تا  4 W/m.1kمیباشد ،شکل ( .)1طریقهی استفاده از دستگاه  KD2 Proبدین صورت است که این
دستگاه دارای یک الکترود حساس به تغییرات انتقال حرارت است ،برای محاسبه ضریب سیاالت باید خود دستگاه را بر روی
پایه اش نصب (چون دستگاه شدیداً نسبت به ارتعاشات حساس است) و سپس الکترود را در مخزن حاوی نمونه بصورتی که
حداقل دو سوم از آن در تماس با نمونه باشد قرار داده (مراقب باشید که نوك الکترود به بدنه و کف ظرف برخورد نکند) ،سپس
مانیتور روی دستگاه عدد ضریب انتقال و میزان خطا را به نمایش در میآورد.

شكل ( :)6ن مایی از دستگاه اندازه گيري ضریب انتقال حرارت هدایتی بكار رفته در آزمایش

 -9نتایج و بحث
اندازه نانوذرات با استفاده از تصاویر  SEMبررسی شد .همانطور که در شکل ( )2دیده میشود ،نانوذرات دی اکسید تیتانیوم
دارای شکل نسبتاً کروی بوده و تعدادی از آنها نیز به صورت آگلومره در آمده اند که سطح آنها هموار و یکنواخت نمی باشد.
هر دو تصویر نشان میدهند که قطر متوسط ذرات کمتر از  111نانومتر است.

شكل ( :)2تصویر  SEMدي اكسيد تيتانيوم.

شکل ( ) 3ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسیال دی اکسید تیتانیوم را در دماهای مختلف ( 61 ،41 ،25و  11درجه
سانتیگراد) و کسر حجمیهای متفاوت ( 1/5 ،1 ،1/5 ،1و  )2نشان می دهد .محدوده کسر حجمی از  1تا  2درصد می باشد.
همانطور که مشاهده می شود ضریب انتقال حرارت هدایتی ،آب ،اتیلن گالیکول و نانوسیال دی اکسید تیتانیوم بر پایه مخلوط
آب و اتیلن گالیکول با افزایش دما روند افزایشی دارد .با افزودن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با کسر حجمیهای متفاوت به
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سیال پایه (آب و اتیلن گالیکول با نسبت  )11/21ضریب هدایت حرارتی افزایش مییابد .که میتوان این توجیه را بیان کرد که
با افزودن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به سیال پایه و افزایش غلظت نانوذرات در سیال پایه با توجه به مغناطیسی بودن ذرات
یک حالت خوشهای و کلوخهای بین نانوذرات به وجود می آید که با توجه به فلزی بودن نانوذرات باعث افزایش ضریب هدایت
حرارتی می شود .از طرف دیگر با افزایش دما ،جنبش مولکولی بین ذرات نانو در سیال پایه افزایش می یابد .و لذا مولکول ها
دارای حرکت تصادفی پیوسته می باشند که با یکدیگر بر خورد می نمایند و انرژی و اندازه حرکت خود را مبادله میکنند .در
نتیجه با افزایش دما ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسیال دی اکسید تیتانیوم افزایش مییابد .برای مثال برای نانوسیال دی
اکسید تیتانیوم در غلظت  2درصد حجمی در دمای  11درجه سانتیگراد نسبت به نانوسیال دی اکسید تیتانیوم با غلظت 1/5
درصد حجمی مقدار  33/15درصد افزایش ضریب انتقال حرارت هدایتی را داریم.

شكل ( :)9ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسيال دي اكسيد تيتانيوم در دماهاي مختلف و كسر حجمیهاي متفاوت در حالت
نسبت آب به اتيلن گالیكول .82/22

شکل ( ) 4ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسیال دی اکسید تیتانیوم را در دماهای مختلف ( 61 ،41 ،25و  11درجه
سانتیگراد) و کسر حجمیهای متفاوت ( 1/5 ،1 ،1/5 ،1و  )2نشان می دهد .محدوده کسر حجمی از  1تا  2درصد می باشد.
همانطور که مشاهده می شود ضریب انتقال حرارت هدایتی ،آب ،اتیلن گالیکول و نانوسیال دی اکسید تیتانیوم بر پایه مخلوط
آب و اتیلن گالیکول با افزایش دما روند افزایشی دارد .با افزودن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با کسر حجمیهای متفاوت به
سیال پایه (آب و اتیلن گالیکول با نسبت  )61/41ضریب هدایت حرارتی افزایش مییابد .البته این روند افزایش نسبت به
آزمایش قبل با مخلوط آب و اتیلن گالیکول با نسبت  11/21دارای شیب کمتری میباشد .در این شرایط بیشترین مقدار ضریب
انتقال حرارت هدایتی مربوط به نانوسیال دی اکسید تیتانیوم با غلظت  2درصد حجمی در دمای  11درجه سانتیگراد با مقدار
 1/112 W/m.Kو کمترین مقدار ضریب انتقال حرارت هدایتی مربوط به اتیلن گالیکول در دمای  25درجه سانتیگراد با مقدار
 1/251 W/m.Kمی باشد.
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شکل ( :)4ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسیال دی اکسید تیتانیوم در دماهای مختلف و کسر حجمیهای متفاوت
در حالت نسبت آب به اتیلن گالیکول .61/41
شکل ( ) 5ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسیال دی اکسید تیتانیوم را در دماهای مختلف و کسر حجمیهای
متفاوت نشان می دهد .محدوده کسر حجمی از  1تا  2درصد می باشد .همانطور که مشاهده میشود ضریب انتقال
حرارت هدایتی ،آب ،اتیلن گالیکول و نانوسیال دی اکسید تیتانیوم بر پایه مخلوط آب و اتیلن گالیکول با افزایش دما
روند افزایشی دارد .با افزودن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با کسر حجمیهای متفاوت به سیال پایه (آب و اتیلن
گالیکول با نسبت  )51/51ضریب هدایت حرارتی افزایش می یابد .که البته با افزایش درصد اتیلن گالیکول در آب این
روند افزایش نسبت به آزمایش قبل (آب و اتیلن گالیکول با نسبت  )61/41شیب کمتری دارد.

شكل ( :)5ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسيال دي اكسيد تيتانيوم در دماهاي مختلف و كسر حجمیهاي متفاوت در حالت
نسبت آب به اتيلن گالیكول .52/52

نتایج حاصل از شکلها نشان می دهد که با افزودن اتیلن گالیکول به آب ضریب انتقال حرارت هدایتی آب کاهش مییابد .و
هرچه نسبت اتیلن گالیکول زیادتر میشود این روند کاهشی شیب تندتری پیدا میکند .با افزودن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم
به سیال پایه که همان مخلوط آب و اتیلن گالیکول با نسبتهای  61/41 ،11/21و  51/51میباشد ضریب انتقال حرارت
هدایتی افزایش مییابد.
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شکل ( )6تاثیر پارامترهای نسبت آب و اتیلن گالیکول ،غلظت نانوسیال و دمای نانوسیال روی مقدار میانگین پاسخ را نشان
می دهد .بیشترین مقدار پارامتر  Aدر سطح  2( 4 B ،)11/21( 1درصد حجمی) و  11( 1 °Cدرجه سانتیگراد) اتفاق میافتد
که در آن مقدار پاسخ میانگین بیشترین است .یعنی برای رسیدن به مقدار بهینه پاسخ باید همه پارامترها افزایش یابد .در شکل
زیر محور  xمعرف سطوح مختلف و محور  yمقدار میانگین ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسیال میباشد.

شكل ( :)1تأثير پارامترهاي نسبت آب و اتيلن گالیكول ،غلظت نانوسيال و دماي نانوسيال بر روي مقدار ميانگين پاسخ

برای پیدا کردن اهمیت نسبی پارامترها بر روی هر کدام از خروجیها از تکنیک آماری آنالیز واریانس استفاده شده است.
هدف از تحلیل  ANOVAبدست آوردن نسبت واریانس هر یک از سه فاکتور نسبت آب و اتیلن گالیکول ،غلظت نانوسیال و
دمای نانوسیال به واریانس کل میباشد .از آنجا که سه عامل در این پژوهش 4 ،2 ،و  4سطحی در نظر گرفته شدهاند ،میزان
درجه آزادی برای مقایسه مقادیر پاسخ در  4 ،2و  4سطح از هر عامل برابر با  3 ،1و  3میباشد و کل درجه آزادی برابر 1
محاسبه گردید .در شکل ( )6سهم هر عامل بر ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسیال رسم شده است .در جدول ( )3نیز نتایج
حاصل از انجام آزمون تحلیل واریانسها به طور مختصر آورده شدهاند.
جدول ( :)9نتایج حاصل از تحليل واریانس  ANOVAبر ضریب انتقال حرارت هدایتی
ردیف

فاکتور

درجه آزادی

مجموع مربعات

واریانس

درصد سهم

1

نسبت آب و اتیلن گالیکول

1

1/11517

1/11517

12/21

2

غلظت نانوسیال

3

1/15631

1/11117

45/61

3

دمای نانوسیال

3

1/15211

1/11137

42/21

6

جمع

1

1/12363

1/15121

111

شکل ( ) 1درصد سهم پارامتر های تأثیرگذار بر ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسیال را نشان میدهد.
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شكل ( :)7درصد سهم پارامترهاي تأثيرگذار بر ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسيال

در بین پارامترهای آماری مختلف در جدول ( ) 3درصد تأثیر هر عامل بر ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسیال ،مفهوم
روشن تری دارد .این پارامتر به کمک سایر پارامترهای آماری در این جدول محاسبه شده است و درصد تأثیر عوامل بر ضریب
انتقال حرارت هدایتی نانوسیال در محدوده سطوح در نظر گرفته شده نشان میدهد که غلظت نانوسیال با  45/61%مهمترین
عامل تأثیرگذار بوده و باالترین سهم را در ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسیال دارند و در مقابل نسبت آب و اتیلن گالیکول با
 12/21%تأثیر کمی بر این فرآیند دارند.
همانگونه که از شکل ( )1و جدول ( )4برمیآید بهترین مقدار ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسیال مربوط به شرایط
آزمایش با نسبت آب و اتیلن گالیکول ( 11/21سطح  ،)1غلظت نانوسیال  2درصد حجمی (سطح  )4و دمای نانوسیال 11
درجه سانتیگراد (سطح  )4میباشد.
جدول ( :)4مقادیر بهينه پارامترهاي موثر محاسبه شده بوسيله نرم افزار .Minitab61
فاکتور

سطح بهینه

مقدار بهینه

نسبت آب و اتیلن گالیکول

1

11/21

غلظت نانوسیال

4

2 %Vol

دمای نانوسیال

4

.

11 C

این مقدار ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسیال که به ازای شرایط بهینه و با استفاده از نرمافزار پیشبینی شد با مقدار
تجربی آن که با انجام آزمایش بدست آمده ( )1/117 W/m.Kدر حدود  2/71درصد اختالف دارد .این اختالف ناشی از
خطاهای آزمایشگاهی در حین انجام آزمایش و خطاهای محاسباتی میباشد .این نتایج در جدول ( )5آورده شدهاند.
جدول ( :)5مقایسه نتایج پاسخ پيش بينی شده در نرمافزار با پاسخ واقعی در آزمایشگاه

21

ماهنامه پژوهشهاي نوین علوم مهندسی

نتيجهگيري
در این کار ،مطالعاتی در زمینه ضریب انتقال حرارت هدایتی و نانوسیاالت انجام شد .سپس در آزمایشگاه تعدادی
آزمایش انجام داده شد .در نهایت به نتایجی دست پیدا کردیم که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .البته باید
توجه داشت که که این نتایج مربوط به محدوده شرایط در نظر گرفته در این کار می باشد.
 ) 1ضریب انتقال حرارت هدایتی آب خالص (آب مقطر) با افزایش دما روند افزایشی دارد.
 ) 2ضریب انتقال حرارت هدایتی اتیلن گالیکول کمتر از آب خالص بود .با افزایش دما ضریب انتقال حرارت هدایتی اتیلن
گالیکول روند افزایشی دارد .با اضافه کردن اتیلن گالیکول به آب خالص با نسبتهای  41/61 ،21/11و  51/51ضریب انتقال
حرارت هدایتی نسبت به آب خالص کاهش می یابد .همچنین با افزایش دما ضریب انتقال حرارت هدایتی مخلوط آب و اتیلن
گالیکول افزایش یافت.
 ) 3با افزودن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در کسر حجمیهای متفاوت به سیال پایه (مخلوط آب و اتیلن گالیکول) ضریب
انتقال حرارت هدایتی روند افزایشی دارد.
 )4با افزایش دما ضریب انتقال حرارت هدایتی نانوسیال دی اکسید تیتانیوم روند افزایشی دارد.
 )5با  32آزمایش طراحی شده توسط روش تاگوچی مق ادیر بهینه ضریب انتقال حرارت هدایتی برای نانوسیال دی اکسید
تیتانیوم توسط نرم افزار  Minitab – 16تخمین زده شد.
که این مقدار برای نانوسیال دی اکسید تیتانیوم ( 1/151 W/m.°Kبا مقدار تجربی  %2/7خطا دارد) بود.

مراجع
.1

اسدی ،امین ،میثم اسدی ،مجید غالمی اندراتی ،علی سامان .)1374( .مطالعه تجربی و آزمایشگاهی ضریب هدایت

حرارتی نانوسیال هیدروکسیدمنیزیم  -اتیلن گلیکول در دماها و کسرهای حجمی مختلف ،مجله مهندسی مکانیک و
ارتعاشات ،دوره  ،6شماره  ،1صفحه .41-44
Khalil Khanafer, Kambiz Vafai,(2102), A critical synthesis of thermophysical characteristics of
nanofluids, International Journal of Heat and Mass Transfer, pp. 33.

2.

S.K. Das, N. Putra, W. Roetzel. (2113). International Journal of Heat and Mass Transfer, 64,pp. 150.
T. P. Teng, Y. H. Hung, T. C. Teng, H. E. Mo, and H. G. Hsu. (2101). The effect of alumina/water nanofluid
particle size on thermal conductivity, Appl. Therm. Eng., vol. 31, no. 06–05, pp. 2203–2201, Oct. 2101.
M. Hemmat Esfe, S. Saedodin, O. Mahian and S. Wongwises. (2106). Heat transfer characteristics and
pressure drop of COOH-functionalized DWCNTs/water nanofluid in turbulent flow at low concentrations,
Int. J. Heat Mass Transf., vol. 33, pp. 014–096.
Bin L, Xiaodong Han, Zhenping Wan, Xiaowu Wang, Yong Tang. (2104). Influence of ultrasound on heat
transfer of copper tubes with different surface characteristics in sub-cooled boiling, Applied Thermal
Engineering 92, pp. 93-013.

3.
6.

21

5.
4.

سال دوم ،شماره یازده ،آذر 6931

بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد مخمل
کوه
محمد راوند ،6عبداله یزدي ،2حميدرضا جعفري ،9ابراهيم شریفی تشنيزي
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چكيده
پارامترهای زمینشناسی و زمین شناسی مهندسی نقش بسیار مهمی در طراحی و نحوه اجرای سدها خواهد
داشت .نقش فاکتورهای طبیعی هیچ کدام مهمتر از فاکتور زمین شناسیو زمین شناسی مهندسی نمیباشد .این
بدین منظور نیست که فقط باید خصوصیات سازند را بدست آورد ،اما مواد و مصالح در دسترس نسبت به دیگر
مصالح از اهمیت بسزایی برخوردار است .مثالهای بسیار زیادی را میتوان مطرح نمود که عدم توجه دقیق به
شرایط و وضعیت زمینشناسی ساختگاه برای ساختن آن سد مشکالت فراوانی به همراه هزینههای سرسام آورد
برای احداث آن متقبل شده است .سد مخمل کوه در 1کیلومتری شمال شرقی شهر خرم اباد در حال مطالعه و
طراحی میباشد در این مقاله به بررسی خصوصیات زمین شناسی ،زمین شناسی مهندسی و پارامترهای
ژئومکانیکی توده سنگهای ساختگاه سد مخمل کوه پرداخته میشود.

واژگان كليدي :زمین شناسی مهندسی ،ژئوتکنیک ،ساختگاه سد ،مخمل کوه

 -6مقدمه
امروزه با توجه به رشد سریع جمعیت و پیشرفت چشمگیر صنایع ،نیاز به منابع آب بیش از پیش احساس میشود.از طرفی
کشور ما در منطقه گرم و نیمه خشک واقع شده است که بارندگی درآن از میانگین جهانی کمتر است و در بیشتر نقاط
کشورمان بارندگی به صورت فصلی بوده و درصورت مهار نشدن به صورت آب های جاری و سیالب هدر خواهد رفت .منابع آب
زیرزمینی نیز محدود میباشند و در صورت استفاده بیرویه  ،از بین خواهند رفت .بنابرین نیاز به کنترل نزوالت جوی و مهار آن
امری الزم و ضروری میباشد.
سدها سازههایی هستند که برای به تله انداختن و محصور نمودن آب احداث میشوند و برای مقاصد مختلفی چون ذخیره
کردن آب برای مصارف شهری ،کشاورزی ،تولید نیروی الکتریسیته ،مقآبله با سیل و ...استفاده می گردند(معماریان .)1314،یکی
از مسائل مهم در ارتباط با سدها انتخآب محل مناسب می باشد زیرا شرایط مناسب وخوب پی از نیازهای اساسی در سد سازی
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میباشد محل سدها بایستی به لحاظ پایداری در مقابل لغزندگی,نشست  ,تغییر شکل ,نفوذ ونشت و فشارباال دهنده(1فشار
تحتانی) مورد بررسی قرار گیرند که در این رآبطه آب زیر زمینی و میزان نشت از مهمترین مسائل در پایداری سدها می
باشد(کیوانی .) 1367،فرار بیش از حد آب از خالل شکافها و حفرات موجود در سنگها و یا خاکریز بدنه سدها و یا سنگها و
رسوبات زیر آن باعث کاهش ظرفیت مخزن میشود .آمار نشان میدهد که جریان نشت در زیر پی سدها باعث  25درصد
خرابیها در همه انواع سدها و  31درصد خرابیها در سدهای خاکی بوده است(کیوانی.)1367،
برای شناسایی بهتر شرایط زمینشناسی و زمین شناسی مهندسی و تعیین میزان و چگونگی نشت آب از ساختگاه سد و
راهکارهای مقابله با آن ،آزمایشهای فشار آب و تزریق آزمایشی دوغآب در گمانههای اولیه حفاریشده انجام میگیرد .برای این
منظور تعیین هندسه درزهها و ناپیوستگیها ،جهت و وضعیت بازشدگی درزهها حائز اهمیت ویژهای میباشد .با توجه به داده-
های حاصل از این آزمایشها و در نظر گرفتن ویژگیهای مغزه حفاری میتوان رفتار هیدرولیکی سنگها را تفسیر نمود و
جزئیات مناسب عملیات تزریق دوغاب برای ایجاد پرده آببند را ارائه نمود(Houlsby, 1716).

طرح انتقال آب رودخانه کاکارضا به منطقه خرمآباد یک طرح چند منظوره است .این طرح با اجرای تونل کاکارضا و انتقال
آب رودخانه مزبور به منطقه خرم آباد با احداث سد مخزنی مخمل کوه در مسیر انتقال جهت ذخیره و استفاده بهینه از آب
انتقالی در تامین آب زراعی منطقه و در نهایت تامین آب شرب دراز مدت شهر خرم آباد در حال مطالعه میباشد .این سد در
حدود  1کیلومتری شمال خرم آباد و در طرف دیگر کوههای مخمل کوه قرار دارد .دسترسی به محدوده مورد مطالعه از طریق
خروجی در ابتدای جاده خرم آباد بروجرد و با طی  5کیلومتر جاده اسفالت و  2کیلومتر جاده خاکی مسیر میباشد.
مقدار متوسط بارش در ارتفاعات و دشت در منطقه مورد مطالعه به ترتیب برآبر با  461و  435میلیمتر میباشد .میانگین
درجه حرارت ساالنه منطقه در دشت با متوسط ارتفاع  2132متر 1/11 ،درجه سانتیگراد و در ارتفاعات با متوسط ارتفاع 2216
متر 1/22 ،درجه سانتیگراد خواهد بود .سردترین ماه سال بهمن ماه و گرم ترین ماه سال مرداد ماه می باشد .مقدار تبخیر در
ارتفاعات و دشت محدوده به ترتیب  1111و  1175میلیمتر در سال میباشد .بیشترین میزان تبخیر و تعرق واقعی در منطقه
مورد مطالعه در خردادماه و به میزان  75میلیمتر اتفاق می افتد ،همچنین میزان کل ساالنه تبخیر و تعرق از محدوده دشت
مذکور  317میلیمتر است(.اداره هواشناسی  .)1375در شکل  1موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی به منطقه مورد مطالعه
نشان داده شده است در این مقاله به بررسی خصوصیات زمینشناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه پرداخته شده است.

شكل  -6موقعيت جغرافيایی محدوده مطالعاتی

 -2زمين شناسی منطقه مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه از دیدگاه ریخت شناسی تحت تاثیر اختصاصات تکتونیکی ،زمین شناسی ،آب و هوا و فرسایش شکل
گرفته است .ویژگی های پهنه زاگرس چین خورده مشتمل بر تاقدیسها و ناودیسهای متعدد و هم روند با روند عمومی زاگرس
Uplift
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است .گسترش پستی و بلندی ناشی از تاثیر عوامل ساختاری مانند چین خوردگی و گسلش و همچنین عملکرد فرسایش در
سطح منطقه موجب آن شده تا محدوده گستره طرح بصورت تپه ماهوری در آید .در این ارتباط اکثر ارتفاعات منطبق بر تاقدیس
ها میباشند .از نظر ژئومرفولوژ یکی محدوده دریاچه و ساختگاه سد مخزنی از جنوب ،شرق و جنوب غربی به ارتفاعات مرتفع و
خشن کنگلومرای امیران و از شمال به توپوگرافی مالیمی متشکل از تپه های کم ارتفاع و قرسایش یافته شیل و مارنی سازند
کشکان و از شمال غرب به تپه نسبتا مرتفعی از جنس آهکهای آسماری شهبازی محدود میباشد .پستترین نقاط منطقه آبراهه
بزرگ در محدوده سد میباشد .سد در محدوده تاودیس قرار دارد که راستای شمال غرب جنوب شرقی را دارد و این ناودیس
مالیم و پالنژدار میباشد .بهمین دلیل در ساختگاه به شکل  Uنامتقارن که شیب جناح چپ بدلیل تاثیر کم فرسایش بر روی
الیههای کنگلومرای امیران تندتر از شیب جناح راست میباشد .محدوده درریاچه سد در قسمت جنوب و جنوب شزق به الیه
های مرتفع و نسبتا خشن کنگلومرای امیران محدود می شود ولی در قسمت شمال دریاچه الیه های نرم شیل و مارن و
سیلتستون کشکان گسترش دارند ک ه بدلیل فرسایش توپوگرافی مالیم و در بعضی نقاط کم ارتفاعی را دارا میباشند بهمین
دلیل برای بستن محدوده دریاچه سد در محدوده شمالی دایکی به طول حدود  311متر در نظر گرفته شده است .بر مبنای
تقسیم بندی نبوی(  ) 1355و بربریان ( ،)1716گستره طرح سد مخمل کوه در زیر پهنه های رسوبی -ساختاری زاگرس چین
خورده قرار می گیرد( .شکلهای .)3 ،2

شكل  -2موقعيت ساختگاه سد و ترازهاي ارتفاعی در پيرامون آن

شكل  -9نمایی از پوشش گياهی و وضعيت مورفولوژي باالدست سد

حاصل عملکرد نیروهای تکتونیکی در منطقه مورد مطالعه ایجاد چین خوردگی به صورت طاقدیس و ناودیس بوده است که
گاهی حرکتها و جا بجاییهای نیز در آن انجام شده است و بدیهی است تاثیر وضعیت تکتونیکی در سیمای مورقولوژیکی نیز
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دخیل بوده است .در محور سد ناودیس با راستای شمال غرب جنوب شرق وجود دارد .این ناودیس مالیم و پالنژدار میباشد
بهمین دلیل در یاختگاه به صورت شکل  Uو نامتقارن میباشد .گسلهای موجود در گستره طرح که اکثرًا از نوع پنهان می باشند
دارای روند شمال باختر -جنوب خاور بوده و عملکرد اکثر آنها معکوس به همراه مولفه راستالغز است .از آنجاییکه گسلهای جبهه
کوهستان زاگرس و پیش گودال زاگرس دو ساختار اصلی منطقه را تشکیل می دهند در شکل  4موقعیت گسلهای منطقه نشان
داده شده است در شکل  5ن مایی از ساختگاه سد و وضعیت زمین شناسی سازندهای مختلف در ساختگاه و ژئومورفولوژی
ساختگاه سد و مخزن نشان داده شده است.

شكل  -4موقعيت گسلهاي پيرامون منطقه مورد مطالعه

شكل  -5نمایی از ساختگاه سد و وضعيت زمين شناسی سازندهاي مختلف در ساختگاه و ژئومورفولوژي ساختگاه سد و مخزن

-9خصوصيات آبرفتی ساختگاه سد
با توجه به گمانه های حفر شده در ساختگاه و برداشتهای زمین شناسی از منطقه مورد مطالعه نشان داده است که آبرفتهای
این ساختگاه از نوع واریزه ای و آبرفتی بوده و ضخامت زیادی ندارد و بیشترین ضخامت آبرفت در تکیهگاه راست بوده که حدود
 5تا  1متر میباشد NSPT .انجام شده در آنها باالتر از  51ضربه بوده و نشان دهنده تراکم باالی آنها میباشد .همچنین با توجه
به آزمایش لوفران انجام شده در این آبرفتها نشان میدهد که نفوذپذیری آن کمتر از  11-5سانتمتر بر ثانیه خواهد بود .بنابراین
با توجه به مشخصات ارائه شده نشان دهنده آن است که مشکلی از نظر روانگرایی در ساختگاه بعلت وجود آبرفتها نخواهد بودو
با توجه به گسترش کم آنها وجود ندارد بنابراین پیشنهاد می گردد این آبرفتها در حین اجرای سد برداشته شده و پی سد بر
روی واحدهای سنگی قرار گیرد.
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-4خصوصيات ناپيوستگیها
مطالعات زمین شناسی سطحی و برداشت ناپیوستگیهای موجود در واحدهای سنگی در ساختگاه سد نشان میدهد که در
این واحدها با توجه به برداشتهای انجام شده در مجموع  3دسته ناپیوستگی بوده که شامل یک دسته الیه بندی و دو دسته
درزه می باشد .با توجه به برداشتهای صحرایی با توجه به استاندارد  ISRMبرداشتهای درزهها در این منطقه انجام گردید که
خصوصیات این درزه ها در هر دو تکیهگاه با توجه به واحدهای سنگی در این ساختگاه ثبت و سپس مورد تحلیل قرار گرفت.
کنگلومرای امیران از تناوبی از الیه های ضخیم کنگلومرا ئ میان الیه های کوچک ماسه سنگ بوده است و در این کنگلومرا از
قطعات گرد شده با سیمان سیلیسی و آهکی تشکیل شده است و الیه مزبور تحت فرسایش قرار گرفته و بهمین دلیل اندازه-
گیری مشخصات سیستم درزه و الیهبندی در این الیه ها مشکل میباشد .لذا در موقعیت سد سعی شد در بروزنزدهایی که
سیستم درزهها و الیهبندی در ارتفاعات دیده میشد برداشت انجام گیرد و بیشتر در نواحی مرتفع و در قسمتهایی که مین الیه-
های ماسهسنگی برونزد دارند و سطح الیهبندی مشخصی دیده شده برداشت صورت گرفته است.
در واحدهای سیلتستون و شیلی کشکان که در تکیهگاه راست قرار گرفته است نیز برداشت درزه نگاری انجام شده است .در
این واحد بعلت گسترش الیه های شیلی فرسایش این الیه ها زیاد بوده و اندازه گیری سطوح الیه بندی مشکل بوده است و
اغلب اندازه گیریها در الیه های سیلتستونی و ماسه سنگی این واحد سنگی انجام شده است .تعداد مجموع برداشتهای انجام
شده برابر با  311درزه بوده است که  151درزه در تکیه گاه راست و  151درزه در تکیه گاه چپ برداشت شده است .در اشکال
 6و  1نمایی از وضعیت درزه ها در تکیه گاه راست سد و در اشکال  1و  7وضعیت درزه ها در تکیه گاه چپ نشان داده شده
است .در اشکال  11تا  14وضعیت درزه ها و مشخصات آنها براساس برداشتهای انجام شده از مغزه های حفاری در ساختگاه سد
نشان داده شده است.

شكل  -1وضعيت درزهها در تكيه گاه راست سد

شكل  -7رز دیاگرام درزهها در تكيه گاه راست سد
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شكل  -3وضعيت درزه ها و رزدیاگرام درزه ها در تكيه

شكل  -8وضعيت درزه ها در تكيه گاه چپ سد
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شكل  -62وضعيت درزه ها و چگونگی فراوانی درزه ها نسبت به

شكل  -66وضعيت درزه ها و چگونگی فراوانی بازشدگی

محور مغزه ها در گمانه هاي اكتشافی

درزه ها نسبت به محور مغزه ها در گمانه هاي اكتشافی
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شكل  -62وضعيت درزه ها و چگونگی فراوانی پرشدگی در درزه
ها نسبت به محور مغزه ها در گمانه هاي اكتشافی

شكل  -69وضعيت درزه ها و چگونگی فراوانی شكل
سطح درزه ها نسبت به محور مغزه ها در گمانه هاي
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شكل -64وضعيت درزه ها و چگونگی فراوانی زبري درزه ها نسبت به محور مغزه ها در گمانه هاي اكتشافی

-5خصوصيات ژئومكانيكی سنگ بكر
توجه به گمانه های حفر شده در ساختگاه سد ،جهت انجام آزمایشهای آزمایشگاهی جهت اخذ خصوصیات فیزیکی و
مکانیکی نمونه های اخذ گردیدو جهت انجام آزمایشهای مربوطه به آزمایشگاه مکانیک خاك استان ارسال گردیده است .این
آزمایشها شامل خصوصیات فیزیکی و مقاومت فشاری تک محوره ،ازمایش دوام ،ازمایش سه محوره و برزیلین بوده است.این
34
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آزمایشها براساس استانداردهای  ASTMو ISRMانجام شده است .با توجه به اینکه در ساختگاه سد دو واحد اصلی وجود
دارد که این واحدها شامل کنگلومرای امیزان و شیل و سیلتستون سازند کشکان میباشد نمونه های اخذ شده نیز از این واحدها
بوده است .در اشکال  15و  16دو نمونه از نمونههای مورد آزمایش در آزمایش تک محوره و برزیلین نشان داده شده است که در
این اشکال قبل و بعد از شکست ایجاد شده در نمونه ارائه شده است .در جدول  1مشخصات خصوصیات ژئومکانیکی سنگ بکر
در واحدهای سنگی در ساختگاه سد نشان داده شده است

شكل  -65نمایی از نمونه تحت ازمایش تک محوره قبل و بعد
از شكست

شكل  -61نمایی از نمونه تحت برزیلين قبل و بعد از شكست

جدول  -6پارامترهاي ژئومكانيكی سنگ بكر در ساختگاه سد
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 -1طبقه بندي توده سنگ
براساس برداشتهای انجام شده از ساختگاه سد و با توجه به وضعیت درزهها و خصوصیات فیزیک و مکانیکی انجام شده در
ساختگاه سد به طبقه بندی واحدهای سنگی در ساختگاه پرداخته شده است که در جدول  2متوسط پارامترهای در نظر گرفته
شده برای طبقهبندی توده سنگی واحد کتگلومرایی براساس  RMRنشان داده شده است و در جدول  3متوسط پارامترهای در
نظر گرفته شده برای طبقهبندی توده سنگی واحد کشکان براساس  RMRنشان داده شده است .در جدول  4متوسط
پارامترهای در نظر گرفته شده برای طبقهبندی توده سنگی واحد کتگلومرایی براساس  Qنشان داده شده است و در جدول 5
متوسط پارامترهای در نظر گرفته شده برای طبقهبندی توده سنگی واحد کشکان براساس  Qنشان داده شده است.
شكل  -2طبقهبندي ژئومكانيكی توده سنگ واحد كنگلومرایی اميران براساس RMR

شكل  -9طبقهبندي ژئومكانيكی توده سنگ واحد كشكان براساس RMR

شكل  -4طبقهبندي ژئومكانيكی توده سنگ واحد كنگلومرایی اميران براساس Q

شكل  -5طبقهبندي ژئومكانيكی توده سنگ واحد كشكان براساس Q
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با توجه به برداشتهای انجام شده از ساختگاه سد مقادیر طبقه بندی  Qو  RMRبرداشت شده است که در شکل  11ارتباط
بین آنها ارائه شده است.
75
70
y = 44.66e0.0527x
R² = 0.8046

65

55

RMR

60

50
45
40
10

Q

1

شكل  -67رابطه بين سيستم طبقه بندیهاي  Qو RMR

-7پارامترهاي ژئومكانيكی توده سنگها در ساختگاه
پارامترهای ژئومکانیکی توده سن گی براساس اطالعات بدست آمده از پارامترهای ژئومکانیکی سنگ بکر و خصوصیات درزه
ها استخراج میگردد .در شکلهای  11و  17پارامترهای و خصوصیات موهر کلمب و ثابتهای معیار هوك و براون با استفاده از
روابط مربوط به معیار گسیختگی موهر کلمب و هوك و براون محاسبه شده نشان داده شده است.
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شکل  -11پارامترها توده سنگی و نمودارهای گسیختگی معیارهای هوك و بروان و موهر کلمب در واحد امیران

شكل  -63پارامترها توده سنگی و نمودارهاي گسيختگی معيارهاي هوک و بروان و موهر كلمب در واحد كشكان

نتيجهگيري
با توجه به نتایج ازمایشهای انجام شده نشان میدهد که واحدهای شیلی و سیلتستونی کشکان در برابر آب حساسیت
بیشتری داشته و آزمایشها در حالت اشباع بعلت وارفتگی نمونه ها انجام نشده است و با توجه به وجود الیه بندی و تورق در
شیلها گسیختگی در آنها در راستای تورق اتفاق میافتد .براساس ازمایش دوام سنگ بر روی واحدهای سنگی در ساختگاه سد
نشان میدهد که واحد کنگلومرایی براساس طبقه بندی کمبل ( )1711در رده مقاوم و واحد شیلی در رده ضعیف قرار میگیرد.
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براساس ازمایش تک محوره و مقاومت فشاری تک محوره براساس طبقهبندی دیر و میلر واحد کنگلومرایی در رده مقاومتی
.متوسط و واحد شیلی در رده ضعیف تا خیلی ضعیف قرار میگیرد
آبرفتهای این ساختگاه از نوع واریزه ای و آبرفتی بوده و ضخامت زیادی ندارد و بیشترین ضخامت آبرفت در تکیهگاه راست
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سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکههای عصبی و منطق فازی در محاسبات
ابری
*2,

هدي اصغري* ،6,احمد فراهی
1

دانشجو کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه پیام نور تهرانAsghari.h.11@gmail.com/
2

عضو هیات علمی ،گروه علمی مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه پیام نور تهرانafarahi@pnu.ac.ir/

چكيده
محاسبات ابری یک محیط فعال برای دسترسی به منابع مشترك است .در این محیط یکی از مهمترین مسائل و
نگرانی ها ،امنیت است .برای ایجاد امنیت و حفظ حریم خصوصی از سیستم تشخیص نفوذ استفاده میشود.
سیستم تشخیص نفوذ میان حمالت و فعالیتهای عادی تفاوت قائل میشود و جلوی حمالت به محیط ابر را
میگیرد و با ایجاد هشدارهایی آنها را به مدیران و ارائهدهندگان ابر خبر میدهد .سیستم تشخیص نفوذ با
راهحلهای مختلفی پیادهسازی میشود .یکی از این روشها ترکیب شبکه عصبی و منطق فازی است .شبکه
عصبی دقت تشخیص باالیی دارد و منطق فازی برای ویژگیهای مختلف استفاده میشود و قدرت کالستر بندی
دارد .در این مقاله روشهای مختلف شبکه عصبی و منطق فازی بررسی میشود و نقاط قوت و ضعف آنها بیان
می شود و در انتها سیستم تشخیص نفوذ پیشنهادی را از نظر دقت تشخیص ،هشدارهای مثبت غلط ،قرارگیری
در مناطق گسترده ای مانند ابر ،بررسی میشود.
كلمات كليدي :محاسبات ابری ،سیستم تشخیص نفوذ ،شبکه عصبی ،منطق فازی

مقدمه
امروزه رایانش ابری مکانیزم در حال ظهور برای محاسبات سطح باال است و به عنوان یک سیستم ذخیرهسازی تلقی میشود
(طالبی و ختن لو .) 1371 ،مسئله امنیت در رایانش ابری یکی از مسائل پیچیده به شمار رفته که تمامی سه الیه ابر،
ارائهدهندگان و حتی شخص ثالث را درگیر میکند .برای چنین محیطهایی سیستم تشخیص نفوذ میتواند استفاده شود تا
امنیت به وسیله یک مکانیزم سیستمی پایه ،پیکربندی و در ترافیک شبکه استفاده شود ).(More & Suryawanshi, 2114
تشخیص نفوذ یک پروسه بر روی کامپیوتر های داخل شبکه میباشد تا واردههای غیرمجاز و فعالیتها و فایل های تغییر
دادهشده را شناسایی کند ) .(Patel, Taghavi, Bakhtiyari & Júnior, 2113سیستم تشخیص نفوذی که در محیط ابر قرار
میگیرد ،باید دارای تعدادی خصوصیات مانند گسترش پذیر ،توزیعپذیر ،معماری قابلانعطاف و تکنیکهای مبتنی بر رفتار و
مبتنی بر دانش باشد ) .(Kholidy, et.al,2112برای نائل شدن به این هدف از روشی که ترکیبی از شبکه عصبی و منطق
فازی است استفاده میکنیم .شبکههای عصبی از عناصر عملیاتی سادهای ساخته میشوند که به صورت موازی در کنار هم عمل
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میکنند ،اجزای اصلی شبکههای عصبی شامل نورون ،توابع انتقال و الیهها است .انواع مختلف شبکههای عصبی که شامل بدون
ناظر و نظارت شده یا ایستا و پویا را بررسی میکنیم و نقاط ضعف و قدرت آن را مرور میکنیم تا بهترین نوع آن برای سیستم
ابر در نظر بگیریم (کیا)1373 ،؛ اما شبکه عصبی به تنهایی و به خوبی قادر به قرار گرفتن در محیط گسترده و پیچیده ابر
نیست .به همین منظور منطق فازی نیز برای ایجاد سیستم تشخیص نفوذ استفاده میشود در ادامه تعریفی از منطق فازی و
ساختار آن ارائه میدهیم و روش ترکیبی را به کمک شبکه عصبی و منطق فازی معرفی میکنیم که شامل کالستریگ و مدل
 ANFISاست و به بیان نقاط ضعف و قوت شبکه عصبی و منطق فازی میپردازیم .در بخش نتیجهگیری مدلهای مختلف از
ترکیب شبکه عصبی و منطق فازی را بیان کرده و از نظر قرار گیری در محیط ابر ،دقت تشخیص و نرخ هشدارها مثبت غلط را
در این روش بررسی میکنیم.

مروري بر كارهاي انجام شده
خانم اخالقی راد در سال  1371از روشهای شبکه عصبی مصنوعی بدون ناظر  SOMبرای تشخیص ناهنجاریها بر اساس
نمایههای نرمال در  IDSکرد .در این سیستم برای افزایش سرعت و ساده کردن  IDSاز روش محاسبه آنتروپی ویژگیها
استفاده شد .پس از محاسبه ،ویژگیهایی که دارای کمترین مقدار آنتروپی هستند ،انتخابشده و به شبکه عصبی داده میشود
(اخالقی راد ،قاسم زاد ورضائیان .)1371 ،در سال  Gaidhane ،2114یک  IDSترکیبی مبتی بر شبکههای عصبی و بردار
پشتیبان جهت شناسایی حمالت ناشناخته و تغییریافته استفاده کرد .در شبکههای عصبی کشف حمالت  %12,4 ،PROBEو
در بردار پشتیبان  %13,1است که با ترکیب این دو روش به کارایی  71,4در صد میرسیم & (Gaidhane, Vaidya

) .Raghuwanshi, 2114آقای  Akramifardاز یک شبکه عصبی چندگانه فازی استفاده کرد که کارایی و دقت زیادی در
تشخیص نفوذ دارد .در این روش از یک  Min-Maxچند سطحی برای دستهبندی کردن  IDSها استفاده میشود .با استفاده از
این روش ،فعالیتهای جنایتکاران مانند دسترسیهای غیرمجاز و تغییر رفتار کاربران طبقهبندی میشود (Akramifard,
) .Khanli, Balafar & Davtalab, 2115آقای  Ganeshkumarاز یک سیستم تشخیص آنومالی با ردیابهای hypervisor

در محیط ابر استفاده کرد ،این ردیابها با  ANFISطراحیشدهاند .روش  ANFISاز ترکیب الگوریتم پس انتشار با گرادیان
نزولی و حداقل مربعات برای آموزش و تست سیستم استفاده میکند .این روش آنومالیها را با دقت باال تشخیص داده و نرخ
منفی غلط کمی دارد و همچنین در مجموعهای از دادههای بزرگ به خوبی کار میکند (Ganeshkumar & Pandeeswari,

).2115

حمله یا نفوذ چيست؟
نفوذ مجموعه غیرقانونی و مخرب از فعالیتهاست که به شکل متوالی و مرتبط باهم و برای تسلط به یک سستم صورت
میپذیرد ) .(Akramifard, et.al, 2115حمالت به نوعهای مختلف تقسیم میشوند مانند حملههای ظاهری که به حملهای
اطالق می شود که یک کاربر قانونی از منابع ،جعل هویت میکند .این حمله در  PAAS0اتفاق میافتد .حملههای مبتنی بر
میزبان میتوانند نتیجه یک حمله ظاهری باشند و در رفتار کاربران قابلمشاهده هستند .این حملهها در  SAAS2اتفاق میافتد.
حملههای مبتنی بر شبکه ،هشدارهای سیستم تشخیص نفوذ را با توجه به امضاها و هدف خالصهسازی و فشردهسازی میکند.
سیستم تشخیص نفوذ ابر این حمالت را از طریق آنالیز بستههای شبکه تشخیص میدهد .این حمله در  IAAS3اتفاق میافتد
) .(Kholidy, et.al, 2112حمالت با معیارهای مختلفی ارزیابی میشوند مانند؛
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مثبت درست ( :1)TPاگر حملهای در سیستم اتفاق بیافتد ،سیستم به درستی تشخیص میدهد که حمله اتفاق افتاده است.
منفی درست ( :2)TNاگر حمله در سیستم اتفاق نیافتند ،سیستم به درستی تشخیص میدهد که حمله اتفاق نیفتاده است.
مثبت غلط ( :3)FPاگر حمله در سیستم اتفاق نیافتند ،سیستم به اشتباه تشخیص دهد که حمله اتفاق افتاده است.
منفی غلط ( :4)FNاگر حملهای در سیستم اتفاق بیافتد ،سیستم به اشتباه تشخیص دهد که حمله اتفاق نیفتاده است.
(خدابنده لو و خلیلیان)1373 ،

سيستم تشخيص نفوذ:
یک  IDS5مرتباً اعمال نظارتی را در یک محیط خاص انجام میدهد و تصمیم میگیرد که آیا آنها بخشی از یک حمله
هستند و یا اینکه از محیط به طور مشروع استفاده میکنند .اگر  IDSایجاد شود خدمات امنیتی قوی ایجاد میشود که از
الگوها و قوانین قدرتمند استفاده میکند و به منابع محاسباتی بیشتری نیاز دارد) .(More, et.al, 2114سیستم پیشگیری از
نفوذ به خاطر بعضی از ویژگیها از  IDSها متفاوت هستند IPS6 ،ها میتوانند به یک حملهای که تشخیص دادهشده پاسخ
دهند .به صورتی که به طور موفق آمیزی از وقوع آن پیشگیری کنند .آنها محتوای حمالت و محیط امنیتی را تغییر میدهند
در واقع پیکربندی کنترلهای امنیتی را تغییر میدهند تا جلوی حمالت را بگیرد بعضی از  IPSها میتوانند بخشی از یک
حمله مخرب را پاكکنند یا جایگزین کنند و بعد آن را بسازند) . (Patel, et.al, 2113زمانی که  IPS,IDSباهم ترکیب
میشوند راهحلی موثر خواهیم داشت که به آن  IDPS1میگویند .در کنار نفوذهای ممکن شناختهشده  IDPSها متوقف
میشوند و آنها را به مدیر امنیت گزارش میدهند). (Patel, et.al, 2113

طبقه بندي سيستمهاي تشخيص نفوذ
سیستم تشخیص نفوذ براساس منبع اطالعات دریافت به دو نوع سیستم تشخیص نفوذ مبتنی برمیزبان ومبتنی بر شبکه
تقسیم می شوند .سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان به سیستمی اطالق میشود که بر روی سیستم میزبان قرارگرفته و
رفتار و عملیات سیستم میزبان مانند سیستم فایل ،وقایع شبکه ،صدا زنندههای سیستم را کنترل میکند اگر از رفتار مورد
انتظار ،انحرافی مشاهده شود ،وجود یک حمله گزارش میشود و یا هشدار صادر میکند ( ،1371عسگری و سایر همکاران;
)Modi, et.al,2113؛ اما سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه تجاوزهایی را بر روی نقاط کلیدی شبکه شناسایی میکند.
آنها ترافیک کل شبکه را نظارت کرده و تغییرات و سو استفادهها را از روی ترافیک تشخیص میدهند (عسگری و سایر
همکاران  .)1371سیستم تشخیص نفوذ براساس نحوه تشخیص نیز به دو نوع مبتنی بر سواستفاده و مبتنی بر آنومالی تقسیم
می شوند .سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر سو استفاده ،یک مجموعه از قوانین ،امضا یا دانشی از پیش تعریفشده دارد که
می تواند مشخص کند الگوی به کار گرفته مربوط به کدام مهاجم است ()Modi, et.al, 2103؛ بنابراین نفوذهای مشهور و
معروف با نرخ پایینی از خطا قابلتشخیص هستند (جواد پور و تشنهلب .)1371 ,سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر آنومالی،
توسط  Denningپیشنهاد شد .در این روش الگوهای رفتاری نرمال ،برای شناسایی ورود غیرمجاز استفاده میشود و هر رفتار
غیر از این ،به عنوان نفوذ شناخته میشود (جواد پور و سایر همکاران  .)1371سپس تستهای آماری را بر روی رفتارهای
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مشاهدهشده اعمال میکند تا مطمئن شود که آیا رفتاری مخرب است یا خیر ( .)Modi, et.al, 2113در این نوع تشخیص
مدیر شبکه ،بار ترافیکی نرمال شبکه را تعریف می کند و با مشاهده رفتارهایی که از وضعیت عادی پیروی نمیکنند موارد
ناهنجار تشخیص داده میشود (جواد پور و سایر همکاران .)1371

شبكه عصبی
شبکههای عصبی از عناصر عملیاتی سادهای ساخته میشوند که به صورت موازی در کنار هم عمل میکنند ،این عناصر از
سیستمهای عصبی زیستی الهام گرفتهشدهاند .در طبیعت ،عملکرد شبکههای عصبی از طریق اتصال بین اجزا تعیین میشود.
اجزای اصلی شبکههای عصبی شامل نورون ،توابع انتقال و الیهها است .یک نورون از دو عنصر پایه ورودی و خروجی تشکیل
شده است .تابع انتقال ،یک تابع خطی یا غیرخطی از  nمیباشد .یک شبکه عصبی میتواند تک الیهای یا چند الیهای باشد .پس
از ایجاد شبکههای عصبی باید توابع یادگیری را روی این نوع از شبکهها پیادهسازی کنیم و در انتها شبکه را شبیهسازی کنیم.
توابع یادگیری به  4گروه تقسیم میشوند:


تابع آموزشی :این تابع در دورههای متوالی آموزشی روی بردارهای ورودی عمل کرده و شبکه را بروز رسانی میکند
این عملیات آن قدر ادامه مییابد تا جایی که یکی از زمینههای توقف ،روند یادگیری فراهم شود.



تابع انطباقی :یک شبکه را شبیهسازی کرده و پس از هر گام زمانی شبکه را بروز رسانی میکند .در اصطالح شبکه به
صورت گام به گام آموزش میبیند.



تابع کارایی :برای امتیازدهی به رفتار شبکه استفاده میشود این تابع برای بسیاری از الگوریتمهای یادگیری مفید
است.



تابع یادگیری وزنها و بایاسها :خاصترین نوع تابع یادگیری است ،زیرا از این نوع تابع برای بروز رسانی تکتک
وزنها و بایاسها در طول فرآیند یادگیری استفاده میشود (کیا.)1373 ,

تقسيم بندي شبكههاي عصبی
شبکههای عصبی به دوروش تقسیم بندی می شوند .در نوع اول به دو گروه بدون ناظر و نظارت شده هستند .به شبکههای
بدون ناظر ،توانایی یادگیری و تشخیص نظامها و همبستگیها در ورودیهایشان را دارند و میتوانند در واکنشهای بعدی با آن
ورودیها انطباق یابند .نورونهای شبکههای رقابتی یاد میگیرند تا گرههای مشابه از بردارهای ورودی را تشخیص دهند (کیا,
 .)1373نمونهای از این شبکهها  SOM1,SOFM2, LVQ3, Art1, Art2, Art3, Fuzzy Artمیباشند؛ اما در شبکههای با
ناظر ،قاعده یادگیری با استفاده از مجموعهای از مثالها ،شبکه را آموزش میدهد .در این روش ،شبکه یاد میگیرد که پاسخ
مطلوبی به الگو یا ورودی دادهشده بدهد .نمونهای از آنها  Art Map, Fuzzy Art Map, Gussion Art Map,BPو
پرسپترون است (کیا ;1373 ،جلیلی و سایر همکاران .)1312،با وجود آنکه در  ،IDSشبکههای عصبی با ناظر از دقت بیشتری
برخوردارند ،ولی با گذشت زمان برای بهروزرسانی سیستم ،در جهت بهبود و ارتقا سطح تشخیص حمالت ،این شبکه الزم است
با کل دادههای قبلی به انضمام دادههای جدید ،آموزش ببیند؛ که این امر هزینه بسیار باالیی را در پی خواهد داشت .این در
حالی است که شبکههای بدون ناظر همواره میتوانند خود را با وضعیت و دادههای جدید سازگار نمایند و نیازی به صرف این
هزینه اضافی ندارند .شبکههای بدون ناظر این قابلیت را دارند که الگوهای دریافتی را بدون توجه به ماهیتشان و بر اساس
شباهت آنها به یکدیگر ،دستهبندی نمایند .این نوع از شبکهها میتوانند برای دستهبندی ترافیک شبکه به صورت نرمال و
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3
Learning Vector Quantization
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حمله استفاده شوند (اخالقی راد و سایر همکاران)1371 ،؛ اما در تقسیم بندی دیگرشبکه عصبی به دو نوع ایستا و پویا تقسیم
میشوند .شبکههای ایستا فاقد اجزا پس خوردی یا تأخیری میباشند و خروجی آنها مستقیماً از طریق اتصاالت رو به جلو
تعیین میشود .در شبکههای پویا خروجی شبکه عالوه بر ورودیهای فعلی به ورودیها و خروجیهای قبلی و حالت شبکه نیز
بستگی دارد .شبکههای پویا به دو دسته کلی تقسیم میشود :شبکهای که فقط اتصاالت رو به جلودارند و یا شبکههایی که
دارای اتصاالت پس خوردی هستند که به آن بازگشتی 1میگویند .شبکههای پویا دارای قدرت و کارایی بیشتری نسبت به
شبکههای ایستا میباشد .البته آموزش آنها پیچیدهتر و دشوارتر میباشد .از آنجا که شبکههای پویا دارای حافظه هستند از
آنها میتوان برای فراگیری الگوهای ترتیبی و متغیر در زمان استفاده نمود .یک کاربرد مهم آنها در سیستم کنترل است.
شبکه های دیگری نیز مانند پرسپترون و پس انتشار وجود دارد که در این گروه بندیها قرار میگیرند (کیا.)1373 ,

منطق فازي
برای تعریف منطق فازی ابتدا به تفاوت میان مجموعههای کالسیک و مجموعه فازی میپردازیم .یک مجموعه کالسیک،
مجموعهای است که دارای مرزهای مشخصی است ولی قادر به انعکاس مفاهیم و افکار مجرد و نادقیق زندگی انسان نیست .یک
مجموعه فازی ،یک مجموعه با مرزهای نامشخص است .در واقع در این نوع از مجموعها ،انتقال از شمول به عدم شمول به
صورت تدریجی انجام میشود .این انتقال تدریجی و نرم توسط تابع عضویت )MF( 2سازماندهی میگردد .یک مجموعه فازی
برخالف مجموعههای سنتی یادشده ،به هر عضو درجهای از عضویت به هر عضو مجموعه را تخصیص میدهد .در واقع تابع
ویژگی یک مجموعه فازی عددی بین صفر و یک را به عنوان درجه عضویت هر عضو به مجموعه ،اختصاص میدهد .ساختار
منطق فازی شامل قسمتهای زیر است:


قواعد فازی :ابزار بهینهای برای مدلسازی کمی کلمات و جمالت در یک زبان طبیعی و یا مصنوعی است.



منطق فازی ( :)FLمعنای گستردهتر تقریباً معادل با تئوری مجموعههای فازی است .تئوری مجموعههای فازی با
کالسهایی از اشیا با مرز دهی غیر برجسته در ارتباط است .در این کالسها عضویت اشیا در هر یک از کالسها با
مفهومی تحت عنوان درجه عضویت توصیف میشود.



عملیات منطقی :مهمترین نکتهای است که در مورد استدالل در منطق فازی باید به آن توجه داشت ،این است که منطق
فازی ،نوع توسعهیافته منطق بولی است (کیا.)1371،

تركيب منطق فازي با شبكه عصبی
روشهای مختلفی برای این کار وجود دارد مانند  ANFISو کالسترینگ .ابزارهای  ANFISبرای مدلسازی دادهها با
استفاده از تکنیک استنتاج فازی کاربرد دارند .گاهی در مدلسازی یک سیستم ،قادر به تشخیص تابع عضویت از طریق بررسی
دادهها نیستند .اگرچه میتوان پارامترها ی مربوط به تابع عضویت را به صورت دلخواه تعیین نمود اما باید توجه داشت که
انتخاب مناسب این پارامترها تأثیر به سزایی در عملکرد سیستم خواهد داشت .در چنین مواردی میتوانید از تکنیکهای
یادگیری عصبی -انطباقی کمک گرفت .این تکنیک در قالب دستور  ANFISقابل استفاده است .یادگیری عصبی انطباقی،
دارای عملکرد مشابه با شبکههای عصبی میباشد .تکنیکهای عصبی انطباقی ،روشی برای ایجاد یک رویه مدلسازی فازی در
راستای یادگیری اطالعات از یک مجموعه داده فراهم میآورند .مدل  ANFISیک واژه اختصاری است که از حروف اول
 Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systemگرفته شده است .مدل  ANFISبه کمک مجموعهای از دادههای
ورودی/خروجی ،یک  FISایجاد میکند .پارامترهای تابع عضویت این سیستم از طریق الگوریتم پس انتشار یا ترکیب آن با
Recurent
Membership Function
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روش حداقل مربعات تنظیم میشوند .این عملیات تنظیم به سیستمهای فازی اجازه میدهد تا ساختار خود را از مجموعهای از
دادهها فراگیرد .برای تغییر نگاشت بین ورودی و خروجی میتوان از ساختار شبیه به شبکههای عصبی استفاده نمود .در واقع
میتوان برای نگاشت ورودی به توابع عضویت و پارامترها ی آن و سپس نگاشت تابع عضویت خروجی به خروجیها ،از شبکه
عصبی استفاده نمود؛ و اما خوشه بندی یا کالسترینگ دادههای عددی پایه و اساس بسیاری از الگوریتمهای طبقهبندی و
مدلسازی سیستمها میباشد .هدف از کالسترینگ ،گروهبندی مجموعه دادههای بسیار بزرگ و فراهم آوردن یک نمایش ساده
و مختصر از رفتار سیستم میباشد .خوشهبندی اصوالً به دو روش انجام میگیرد:
 : C-Meansیک تکنیک کالسترینگ است که در آن هر نقطه با درجه خاص (که با توجه به امتیاز عضویت تعیین میشود)
به یک کالستر متعلق میباشد .این تکنیک اولین بار توسط  Jimدر سال  1711ارائه گشت .در این روش با شروع از یک حدس
اولیه به عنوان مرکز کالسترها کار خود را آغاز میکنیم .معموالً این حدس اولیه نادرست بوده و مکان درست مراکز مشخص
نمیکند .سپس  FCMهر یک از نقاط را با درجهای از عضویت به هر یک ازکالسترها مربوط میسازد .با تکرار بهروزرسانیهای
مراکز کالسترها و درجه عضویت هر یک از نقاط ،به تدریج مراکز کالسترها ،مکان درست و واقعی خود را پیدا میکنند.
تفاضلی :در صورتی که در مورد تعداد کالسترهای یک مجموعه داده مطمئن نیستید .این کالستر یک الگوریتم سریع برای
تخمین تعداد کالسترها و مراکز آنها در یک مجموعه داده است .کالسترهای تخمین زدهشده با این روش را میتوان به عنوان
مقدار اولیه در روش کالسترینگ تکراری  FCMو روش تشخیص مدل  ANFISاستفاده نمود (کیا.)1371،
در جدول  ،1هریک از نقاط قوت و ضعف شبکههای عصبی ،انواع آن و منطق فازی بررسی میشود .این نتایج از مطالعه
مقالههای مختلف و کتب گوناگون بیان گردیده است (کیا ;1371،کیا.)1373 ،
جدول  -6مزایا و معایب شبكههاي عصبی و منطق فازي
نام روش

مزایا
انعطاف پذری ،سرعت ،قدرت تعمیم ،توان
باال ،دستهبندی و تحلیل غیرخطی دادهها

نیاز به آموزش ،مشخص نبودن سطح کافی
برای آموزش ،شدت محاسباتی باال،
سیکلهای آموزشی طوالنی ،محدود و
غیرواقعی بودن مجموعه دادههای تست،
عدم شناسایی بستههای رمز شده ،عدم
امکان پاسخگویی مناسب در سرعتهای باال،
محرمانه بودن بسیاری از دستاوردها از جنبه
دفاعی و تجاری

توانایی مناسبی جهت تکامل یافتن به وسیله
بردارهای ورودی را دارند ،در حل مسائل
ساده طبقهبندی بسیار مناسب هستند ،در
حل مسائل بسیار سریع و قابلاطمینان
هستند

فقط دو خروجی صفر و یک دارند ،تنها برای
طبقه بندی ورودیهای قابل تفکیک خطی
استفاده میشود

تقریب توابع ،تشخیص الگو و یا طبقهبندی
الگوها قابلیت انجام هرگونه محاسبات خطی
و غیرخطی

همیشه راه حل بهینه را پیدا نمیکند ،سطح
خطای باالتری دارد ،تعداد نورونهای الیه
مخفی بسیار حساس است تعداد نورونهای
کم باعث عدم تطبیق و تعداد نورونهای
زیاد باعث بیش برازش میشود.

دارای قدرت و کارایی بیشتری ،از آن جا که
شبکه پویا دارای حافظه هستند از آنها
میتوان برای فراگیری الگوهای ترتیبی و

آموزش پیچیدهتر و دشوارتر

شبکه عصبی

شبکه عصبی پرسپترون

شبکههای پس انتشار

شبکههای پویا
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متغیر در زمان استفاده نمود.

شبکههای خود سازمان

منطق فازی

توانایی یادگیری و تشخیص نظامها،
فضاهایی با تعداد ابعاد باال به فضاهای دو یا
سه بعدی نگاشت مییابند به گونهای که
حداقل اطالعات از بین رفته و اطالعات
نهفته میان دادهها نیز قابل کشف و نمایش
باشد.

در این شبکه گهگاه مقادیر آغازین وزنها
مانع از پیروی یک یا چند نورون مخفی در
رقابت میشود در نتیجه نورون مرده تولید
میشود

ویژگیهای کمی استفاده میشود ،قابلیت
انعطاف باالتری برای بعضی از ویژگیهای
غیر مرتبط فراهم میکنند

این روش دقت تشخیص پایینتری نسبت
به شبکه عصبی دارد و پیادهسازی تابع
عضویت به صورت دلخواه کار سخت و
دشواری است

نتيجه گيري
سیستم تشخیص نفوذی باید اتخاذ شود که بتواند در محیط گسترده ابر پیادهسازی شود .همچنین باید قدرت تشخیص الگو
را داشته باشد تا بتواند نفوذها را بر اساس الگوهای از پیش تعریفشده تشخیص دهد .عالوه بر این  IDSپیشنهادی باید قدرت
طبقهبند ی را داشته باشد ،یعنی بتواند حمالت را از رفتارهای نرمال تشخیص داده و آنها را طبقهبندی کند .نکته مهم دیگر
این است که  IDSپیشنهادی باید سریع عمل کند ،شاید یک  IDSهم دقت تشخیص باال و قدرت طبقهبندی و تشخیص الگو و
قابل پیادهساز ی در محیط ابر را داشته باشد ولی به خاطر حجم محاسباتی گسترده و سرعت پایین ،نتواند به سرعت حمالت را
تشخیص دهد در نتیجه فایده و منفعتی برای محیط ابر نداشته باشد.
با ترکیب منطق فازی و شبکه عصبی برای پیادهسازی یک سیستم تشخیص نفوذ در محیط ابر ،میتوانیم حمالت مختلف را
با روشهای کالسترینگ منطق فازی طبقهبندی و خوشهبند ی کنیم و حمله و کارهای نرمال را از یکدیگر سوا کنیم و با کمک
شبکه عصبی قدرت تشخیص الگو و آموزش و تست این مجموعه داده را داریم .به طور مثال  Vikrantدر سال  2113از روش
 FC-ANNاستفاده کرد .این روش مشکالت موقعیت تشخیص کمتر برای حمالت تکراری و استحکام تشخیص ضعیف را حل
میکند .در  FC-ANNگذر آموزش و گذر تست باهم ترکیب میشوند از این رو دقت تشخیص را برای حمالت تکراری ،حمالت
 R2L,U2Rبهبود میبخشد ) .(Vikrant, et.al, 2113به عنوان مثالی دیگر می توان به تحقیقی که در سال  2115انجام شد
اشاره کرد در این مدل ،از  MIN-MAXچند الیه استفاده شده است به طوری که از مفهوم مکعب در فضای الگو استفاده
میشود .این روش الگوهای رفتاری کاربران را یاد میگیرد و کاربران مخرب را در سیستم تشخیص میدهد و نرخ مثبت غلط و
منفی غلط را کاهش میدهد) . (Akramifard, et.al, 2115در روشی دیگر مدل  ANFISبر روی ردیابهای Hypervisor

قرار می گیرد؛ چرا که در محیط ابر امنیت خوبی را فراهم میکند .با برسی نتایج مشخص میشود این روش در حمالت
 DOS,Probeدقت باالتری نسبت به روشهای  ANN,Fuzzyدارند .در حمالت  R2l,U2Rاگر  ANFISبا ردیابهای
 Hypervisorترکیب شود % 51دقت بیشتری نسبت به روشهای دیگر دارد). (Ganeshkumar, et.al, 2115
 %77هشدارها ،هشدار مثبت غلط میباشد .سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه عصبی SOMدارای نرخ خطای مثبت
نادرست  % 15است و سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه عصبی و منطق فازی که از کالسترینگ به صورت نقاط MIN-

 MAXچندگانه فازی استفاده میکنند دارای نرخ مثبت غلط تقریباً صفر است .شبکههای عصبی با یادگیری بدون نظارت در
محیطهای گستردهای مانند ابر که انواع مختلف حمالت وجود دارد ،خوب عمل میکنند چرا که این شبکهها همواره میتوانند
خود را با وضعیت و داده های جدید سازگار نمایند و نیازی به صرف هزینه گزافی برای اینکه سیستم با کل دادههای قبلی به
انضمام دادههای جدید آموزش مجدد ببیند را ندارد .با ترکیب شبکه عصبی و منطق فازی و با کمک گرفتن از کالسترینگ
منطق فازی نیز محیط ابر کوچکتر و محدودتر فرض میشود .شبکه عصبی دقت تشخیص باالیی دارند؛ مثالً یک نمونه از شبکه
41

ماهنامه پژوهشهاي نوین علوم مهندسی

عصبی مانند  SOMدقت تشخیص  %15حمالت را دارد؛ و مدل  ANFISمیتواند حمالت DOSو  Probeرا به خوبی تشخیص
دهد و در برابر حمالت  U2R,R2Lنیز  %51دقت بیشتری نسبت به روشهای دیگر دارد ;(Akramifard, et.al, 2115

).Ganeshkumar, et.al, 2115; Vikrant, 2113
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Intrusion detection system based on neural networks and fuzzy logic
in cloud computing
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Abstract
Cloud computing is an enabling environment to access shared resources.In this environment, one of the
most important issues and concerns, security.For security and privacy intrusion detection system
used.Intrusion detection system differentiates between normal activity and prevent attacks and attacks
on their cloud environment, and to create alerts them to the cloud, announced that managers and
providers. Intrusion detection system with different solutions implemented. One of these methods
combined neural network and fuzzy logic. Neural network has high recognition accuracy and fuzzy
logic is used for different characteristics and strength of the cluster. In this paper different methods

of neural networks and fuzzy logic are investigated and expressed their strengths and
weaknesses. Finally, the proposed intrusion detection system in terms of detection, false positive
alerts, placement in wide areas such as cloud, is investigated.
Keywords: cloud computing, intrusion detection systems, neural networks, fuzzy logic
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