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اولویت بندی موانع پیاده سازی مدل سازی اطالعات ساختمان در صنعت ساخت ایران
نیلوفر روحانی، سیدیاسر بنی هاشمی*

دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران . 

خالصه: همزمان با گسترش کاربرد جهانی مدل سازی اطالعات ساختمان )Building Information Modeling( در 
صنعت ساخت و آشکار شدن مزایای این رویکرد بر همگان، به کارگیری این شیوه نوین در بسیاری از کشورها از جمله ایران با موانع 
فراوانی رو  به  روست. بدین سبب، یکی از اقداماتی که در راستای افزایش پذیرش و پیاده سازی این رویکرد نوین در ایران ضروری تلقی 
می شود، بررسی موانع و چالش های پیِش روی آن است. در این مقاله، ابتدا پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و موانع پیاده سازی 
BIM شناسایی و دسته بندی گردید. سپس با استفاده از پرسش نامه، میزان اهمیت موانع و چالش ها از دیدگاه متخصصان سنجیده 
شد. تحلیل اطالعات گردآوری شده با کمک رتبه بندی کندال نشان داد که مهم ترین چالش ها و موانعی که پیش روی پذیرش و 
پیاده سازی BIM در صنعت ساخت ایران قرار دارند، به ترتیب عبارتند از: فقدان سیاست گذاری و نقشه راه در سازمان، عدم آگاهی و 
حمایت مدیریت ارشد از BIM، آماده نبودن صنعت ساخت، فقدان توجه به جنبه های مختلف BIM در قراردادهای کنونی و فقدان 
راهنماها و استانداردهای کاربردی. همچنین، متولیان رفع این موانع و چالش ها در چهار سطح تصمیم  گیری )1( دولت، )2( انجمن ها 
و اصناف، )3( سازمان و )4( بین سازمانی شناسایی شدند. در پرسش نامه مذکور میزان مسئولیت هر یک از سطوح در مقابل رفع موانع 
نیز ارزیابی شد و با استفاده از روش تحلیل ریسک، اولویت بندی موانع و چالش ها برای سطوح مختلف تصمیم گیری مشخص گردید. 
بر این اساس، موانع "پیاده سازی BIM نیازمند تغییر در رویه های قانونی است"، "فقدان راهنماها و استانداردهای کاربردی"، "عدم 
آگاهی و حمایت مدیریت ارشد" و "مشارکت ضعیف بین مشاور و پیمانکار" به ترتیب پر اهمیت ترین موانع در سطوح دولت، انجمن ها 

و اصناف، سازمان و بین سازمانی شناخته شدند.
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مقدمه-  
پروژه های  اجرای  و  طراحی  در  که  منافعی  دلیل  به   BIM امروزه، 
فراگیر  به صورت  دارد،  و مشاوران  پیمانکاران  کارفرمایان،  برای  ساختمانی 
در تمامی چرخه  عمر پروژه ها استفاده می شود. تحقیقات گسترده ای که در 
بهبود  زمان،  کاهش  هزینه،  کاهش  شده،  انجام   BIM به کارگیری  زمینه  
ارتباطات، بهبود هماهنگی و بهبود کیفیت پروژه را از منافع اصلی به کارگیری 
آن در پروژه ها بیان کرده اند. کاربرد رویکرد BIM در ده سال اخیر پیشرفت 
یافته ای  توسعه  کشورهای  در  و  داشته  است  جهانی  سطح  در  چشمگیری 
چون کشورهای آمریکای شمالی، استرالیا، بریتانیا، و سنگاپور نتایج مثبت و 

چشم گیری به دنبال داشته است ]1[.
همزمان با گسترش کاربرد جهانی BIM در صنعت ساخت، به کارگیری 
فراوانی  موانع  با  ایران  جمله  از  توسعه  حال  در  کشورهای  در  فناوری  این 

اقتصادی  و  قراردادی  قانونی،  تکنیکی،  سازمانی،  اجتماعی،  موانع  جمله  از 
 BIM پذیرش  بررسی وضعیت  در   ]2[ و همکاران  به  روست. حسینی  رو  
با پژوهش های مشابه انجام گرفته  نتایج پژوهش خود  با مقایسه  ایران،  در 
در سایر کشورهای خاورمیانه اظهار داشتند که صنعت ساخت و ساز کشور 
شامل  که  خاورمیانه  در  خود  رده   هم  کشورهای  سایر  با  مقایسه  در  ایران 
کشورهای حاشیه ی خلیج فارس نیز می شود، در سطح پایین تری از پذیرش و 
پیاده سازی BIM  قرار دارد. آن ها بیان کردند که حدود 30 درصد شرکت ها 
آن ها  از  درصد   57 BIM هستند، حدود  پایین  از سطوح  استفاده  حال  در 
ندارند و در  پروژه های خود  این تکنولوژی در  از  استفاده  هیچ تجربه ای در 
این میان 36 درصد برنامه ای برای به کارگیری آن در آینده ندارند. علی رغم 
منافع عظیم BIM و گسترش جهانی آن، پذیرش آهسته  این رویکرد نوین 
این  در  بسیاری  نگرانی های  بروز  سبب  ایران،  جمله  از  کشورها،  برخی  در 
پذیرش  و  پیاده سازی  از  که  عواملی  این  رو، شناسایی  از  زمینه شده  است. 
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BIM در کشور ایران ممانعت به  عمل آورده و یا آن را به تاخیر انداخته، 

این  اولویت بندی  و  از شناسایی  تنها پس  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از 
پذیرش  در  جلو  به  گامی  برداشتن  به  قادر  بازدارنده، صنعت ساخت  عوامل 
این تحقیق شامل  رو، دو هدف اصلی  این  از  بود.  پیاده سازی آن خواهد  و 
شناسایی و اولویت بندی موانع و چالش های پذیرش و پیاده سازی BIM و 

شناسایی متولیان و مسئوالن رفع این موانع و چالش ها می باشد.

پیشینه پژوهش-  
 -1 -2BIM تعریف و مزایای 

نقطه  از  مختلف  سازمآن های  و  افراد  که  است  وسیع  مفهومی   BIM

نظرهای متفاوت به آن نگریسته و آن را تعریف کرده  اند ]3[. برخی از محققان 
BIM را یک محصول نرم افزاری و برخی دیگر آن را یک رویکرد فرآیند 

محور می دانند ]4[. چارلز ایستمن و همکاران ]5[ در تعریف BIM چنین 
می گویند: »BIM رویکردی جدید به طراحی، ساخت و مدیریت تسهیالت 
است. این روش یک نوع از نرم افزار نیست، بلکه فعالیتی انسانی است که در 
 BIM  .نهایت منجر به تغییرات فرایندی وسیعی در روش ساخت می شود
با یکپارچه  سازی مراحل پروژه، ذی  نفعان را به اشتراک گذاری دانش خود در 
طول چرخه حیات پروژه فرا می خواند تا فرایند طراحی، ساخت و بهره  برداری 
صنعت  در   BIM به کارگیری  نتیجه   در  زیادی  مزایای  بخشد«.  بهبود  را 
 BIM ساخت مشاهده شده  است. براید و همکاران ]6[ منافع بهره گیری از
بهبود  ارتباطات،  بهبود  زمان،  کاهش  هزینه،  کاهش  اهمیت،  ترتیب  به  را 
هماهنگی و بهبود کیفیت پروژه بیان  کرده اند. این تحقیق خاطر نشان می کند 
که هزینه های ناشی از پیاده سازی BIM، در برابر تاثیر مثبت کاهش هزینه 
که به علت کاهش زمان پروژه، بهبود هماهنگی ها و کاهش دوباره  کاری ها 

اتفاق می افتد، ناچیز شمرده می شود. 
طبق گزارش شرکت مک گراوهیل ]1[، مزایای استفاده از BIM برای 
پیمانکاران به سه دسته تقسیم می شوند: )1( مزایای داخلی )مزایای کسب 
فرایند و گردش کار.  بهبود  پروژه؛ و )3( مزایای  بهبود  و کار(؛ )2( مزایای 
همچنین، این گزارش خاطر نشان می کند که در تحقیقی که در سطح جهانی 
برای بررسی مزایای BIM برای پیمانکاران انجام شده است، 14 مزیت کلی 
شناسایی شد که مهم ترین آن ها کاهش خطاها و حذفیات، افزایش مشارکت 
پیمانکار با کارفرما و مهندس مشاور، کاهش دوباره  کاری ها و بهبود تصویر 

سازمانی بود. 

2 -2 -BIM موانع و چالش های پذیرش و پیاده سازی
تحقیقات مرتبط با موانع و چالش های BIM از سال 2005 آغاز گشت، 
مطالعات  همگان،  برای  موانع  رفع  و  شناسایی  اهمیت  شدن  روشن  با  اما 
مربوط به این موضوع از سال 2014 به بعد به شدت افزایش یافت. زهریزان 
موانع  بررسی  به  میدانی خود  تحقیقات  در  ]7[ در سال 2014،  و همکاران 
 ،BIM در کشور مالزی پرداخته و مهم ترین موانع را فقدان دانش BIM

عدم درخواست توسط کارفرما، عدم تمایل پیمانکار و مشاور به پیاده سازی 
و  عنوان کردند. هسو  بازگشت سرمایه  از  کافی  اطالعات  فقدان  و   BIM

BIM در  پیاده  سازی  نیز در سال 2015، چالش  های قانونی  همکاران ]8[ 
مالکیت مدل،  را حق  دادند که مهم ترین آن ها  قرار  را مورد مطالعه  تایوان 
تناقضات موجود در بسته های نرم افزاری مختلف، خطاهای ایجاد شده توسط 
نرم افزارها و تاثیر BIM بر قراردادهای ساختمانی برشمردند. موانع پیاده سازی 
BIM در سنجش عمکرد ساختمان در دوره بهره برداری در کشور فنالند نیز 

در همین سال مورد بررسی قرار گرفت و مهم  ترین موانعی که در این زمینه 
 BIM وجود داشت شامل استانداردسازی تبادل اطالعات بین نرم  افزارهای
و  فرایندها  استانداردسازی  ساختمان،  عملکرد  به  نرم افزارهای مخصوص  و 

تعیین سطح جزئیات مورد نیاز شناسایی گردید ]9[.
صنعت ساخت کانادا در سال 2016 برای پیاده سازی BIM با چالش 
انتخاب نرم افزار مناسب و مانع عدم درخواست از جانب مشتری رو به رو بود 
]10[. با گذشت زمان، مشکالت مربوط به نقصان دانش، دیگر در شرکت  های 
کوچک و متوسط استرالیایی چالش بزرگی محسوب نمی  شد و در واقع چالش 
و  سرمایه  بازگشت  به  اطمینان  عدم   2016 سال  در  شرکت  ها  این  اصلی 
مزایای اقتصادی پیاده  سازی BIM بود ]11[. وضعیت پذیرش و پیاده  سازی 
BIM در مصر نیز در سال 2017 بررسی شد ]12[. اصلی  ترین چالش هایی 

که صنعت ساخت مصر با آن رو به رو بود، فقدان برنامه آموزشی در شرکت  ها 
شناسایی   BIM پیاده  سازی  اقتصادی  مزایای  با  مرتبط  مطالعات  فقدان  و 
گردید. در تحقیقی دیگر که در سال 2017 صورت گرفت، ژائو و همکاران 
بررسی  را مورد  استرالیا  فناوری در کشور  این  ]13[ مهم ترین موانع توسعه 
قرار دادند و عدم کفایت دانش و تخصص مربوطه، مسائل فناوری، مسائل 
مالکیت داده و مشارکت و به اشتراک گذاری ضعیف داده را به عنوان نتایج 

تحقیق خود  برشمردند. 
موانع  بررسی  به   2017 سال  در  چین  کشور  در  که  دیگری  تحقیق 
پیاده سازی BIM پرداخته است، نشانگر عبور صنعت ساخت این کشور از 
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مانع یادگیری BIM و مواجهه با موانعی چون قابلیت تبادل اطالعات بین 
دیسیپلین  ها و پذیرش و حمایت مدیریت ارشد سازمان هاست ]14[. تحقیقی 
اهمیت  نشانگر  شده،  انجام  هند  مشاور  شرکت  های  در   2018 سال  در  که 
تغییرات فرهنگی و فکری برای پذیرش و پیاده سازی BIM در این کشور 
است ]15[. موانع پیاده سازی BIM در سنجش عمکرد ساختمان در دوره 
بهره برداری در کشور فنالند در همین سال شناسایی شد و مهم  ترین موانعی 
که در این زمینه وجود داشت عبارت بودند از استانداردسازی تبادل اطالعات 
بین نرم  افزارهای بر اساس BIM و نرم افزارهای مرتبط با عملکرد ساختمان، 
استانداردسازی فرایندها و تعیین سطح جزئیات مورد نیاز ]9[. در سال 2018، 
پذیرفت  صورت  عراق  کشور  در  موضوع  این  روی  بر  میدانی  تحقیق  یک 
فعال  و دولتی  ]16[. متخصصان حوزه ساخت که در بخش های خصوصی 
بودند، اظهار داشتند که سه عامل اصلی بازدارنده توسعه BIM به ترتیب 
اهمیت، ضعف تالش های دولت، سطح آگاهی پایین درباره منافع BIM و 
مقاومت به تغییرات است. همچنین نتایج تحقیق دیگری که در سال 2019 
در کشور چین انجام شد، عواملی چون عدم کفایت حمایت و رهبری دولت، 
پیاده سازی، مقاومت در  مشکالت سازمانی، مشکالت قانونی، هزینه باالی 
مقابل تغییرات و ناکافی بودن انگیزه های خارجی را از جمله عوامل بازدارنده 
گسترش BIM دانسته است ]17[. در همین سال، چان و همکاران ]18[ 
موانع پیاده سازی BIM در هنگ کنک را مورد مطالعه قرار داده و مقاومت 
سازمانی  حمایت های  و  ساختارها  کمبود  ذی نفعان،  سوی  از  تغییر  برابر  در 
برشمردند.  مهم  موانع  از  را  کشور  این  در   BIM استانداردهای  فقدان  و 
بر  در سال 2020  نیجریه  در کشور   ]19[ چان  و  ساکا  که  دیگری  مطالعه 
روی موانع پیاده سازی BIM در شرکت های کوچک و متوسط انجام دادند ، 
نشانگر تاثیرگذاری شدید موانعی چون مقاومت در برابر تغییر و ریسک باالی 

پیاده سازی BIM است.
بر  عالوه  زمینه  این  در  شده  انجام  تحقیقات  از  برخی  دیگر،  سوی  از 
بررسی موانع به دسته بندی آن ها نیز پرداخته  اند. ازهر ]20[ در سال 2011 
را در   BIM ایاالت متحده، ریسک  های  در  طی مطالعات موردی مختلف 
را   BIM پیاده سازی  پیش روی  و چالش  های  تکنیکی  و  قانونی  دو دسته 
سال  در   ]21[ همکاران  رزگو و  داد.  قرار  تکنیکی  و  مدیریتی  دسته  دو  در 
موانع  که  رسیدند  نتیجه  این  به   BIM متخصصان  با  مشاوره  2013 طی 
هو  و  ژانگ  دارند.  جای  تکنیکی  و  قانونی  سازمانی،  دسته  سه  در   BIM

]22[ در سال 2014 طی بررسی پیشینه ی  موانع به کارگیری BIM، چهل و 
یک مانع جهانی را شناسایی و در چهار گروه فناوری ، هزینه، بهره برداری و 

قوانین طبقه بندی کردند. به طور مشابه، سان و همکاران ]23[ در سال 2017 
جهانی  مانع  بیست  و  دو  موضوع،  این  به  مربوط  تحقیق  پیشینه   مطالعه  با 
BIM را شناسایی و در پنج گروه فناوری ، هزینه، مدیریت، پرسنل و قانونی 

دسته بندی کردند. در همین راستا، الرشیدی و همکاران ]24[ در سال 2017، 
موانع پذیرش BIM در بریتانیا را طی مصاحبه با متخصصان BIM بررسی 
و این موانع را در قالب دسته های اجتماعی-سازمانی، مالی، تکنیکی، قانونی و 
قراردادی برشمردند. در تحقیق حاضر، با الهام از دسته بندی  های مختلفی که 
در مطالعات مشابه مورد بررسی قرار گرفت، موانع و چالش  های یافت شده در 
پیشینه تحقیق در چهار دسته اجتماعی-سازمانی، تکنیکی، قانونی-قراردادی 

و اقتصادی دسته بندی شدند.
چالش های  و  موانع  و   BIM پذیرش  وضعیت  با  مرتبط  تحقیقات 
و  کیانی   ،2015 سال  در  است.  ناکافی  و  محدود  ایران  در  آن  پیاده سازی 
ابزار  از  بهره گیری  با  را  ایران  در   BIM پیاده سازی  موانع   ]25[ همکاران 
بر روی چالش ها و موانع در  این تحقیق  پرسش نامه  بررسی کردند. تمرکز 
تحقیق،  این  آماری  جامعه ی  بود.  پروژه  زمان بندی  و  برنامه ریزی  مرحله ی 
ترتیب  به  تحقیق  این  در  بودند.  پیمانکاری  شرکت های  و  پروژه  مدیران 
اپراتور ماهر  از سوی مسئولین، فقدان  قانونی  اهمیت، موانع فقدان حمایت 
نبودن  مشخص   ،BIM نرم افزارهای  باالی  هزینه    ،BIM نرم افزارهای 
مزایای استفاده از BIM و عدم تقاضای BIM توسط کارفرما، مهم ترین 
موانع پیِش روی پیاده سازی موفق BIM در ایران شناسایی گردید. همچنین، 
 BIM حسینی و همکاران ]2[ در سال 2015، به بررسی موانع و چالش های
در ایران پرداختند. آن ها دریافتند که عدم به کارگیری گسترده ی این روش 
نوین در ایران با عواملی چون ساختار بازار در ایران، ماهیت صنعت ساخت 
و فضای کسب و کار در این کشور و عدم توجه و قانون گذاری توسط دولت 
در ارتباط می باشد. این تحقیق با تاکید بر نقش دولت مردان بیان می کند که 
افزایش به کارگیری  BIM در گرو حمایت مالی و قانون گذاری دولت در این 
کشور می باشد. نمونه ی آماری این تحقیق شامل تعداد محدودی از مهندسین 
مشاور و پیمانکاران بود که در شهر تهران فعالیت داشتند و از ابزار پرسش نامه  

برای گردآوری اطالعات استفاده گردید.
با توجه به تحقیقات ذکر شده در این حوزه، واضح است که کشورهای 
مختلف با موانع متفاوتی در زمینه پذیرش و پیاده سازی BIM مواجه بوده  اند 
و شناسایی این موانع در هر کشوری نیازمند تحقیقات میدانی مخصوص به 
خود است. از طرفی، محدودیت های تحقیقات انجام شده در ایران، در انتخاب 
نمونه ی آماری و یا تمرکز بر دوره ای خاص از چرخه حیات پروژه، ضرورت 
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بررسی علمی این موضوع به صورت جامع تر را نشان می دهد. بدین جهت، 
یکی از اهداف اصلی این تحقیق، شناسایی موانع و چالش های پیاده سازی 
BIM در جهان از طریق مطالعات کتابخانه ای و سپس اولویت بندی آن ها 

در صنعت ساخت ایران به  وسیله تحقیقات پیمایشی تعریف گردید.

سطوح تصمیم گیری رفع موانع و چالش- 3- 2
و  پذیرش  چالش های  و  موانع  شد،  اشاره  قبل  بخش  در  که  همان طور 
و  اقتصادی  تکنیکی،  اجتماعی-سازمانی،  دسته  چهار  در   BIM پیاده سازی 
قانونی-قراردادی جای می گیرند. گرچه این نوع دسته بندی، امری مفید برای 
ارائه  موانع  رفع  برای  اما مسیری  و چالش هاست،  موانع  مفهومی  دسته بندی 

نمی دهد.
از  و  دانسته  تکنولوژیکی  نوآوری  یک  را   BIM مطالعات،  از  بسیاری 
دیدگاه نظریه ی اشاعه ی نوآوری به آن نگریسته  اند ]11[. پوریر  و همکاران 
ارائه دادند که در آن عوامل کلیدی مؤثر  این نظریه  بر اساس  ]26[ مدلی 
یا موسسه ای، سازمانی و  نهادی  بستر صنعت،  BIM در چهار  پذیرش  بر 
پذیرش  بر  عمیق  تأثیراتی  زمینه  چهار  این  از  یک  هر  دارند.  جای  پروژه 

بازار،  وضعیت  مکانی،  موقعیت  از  ناشی  موانع  دارند.   BIM پیاده سازی  و 
عدم تقاضا توسط مشتری، مالکان و پیمانکاران در بستر صنعت قرار دارند. 
بستر نهادی یا موسسه ای به سیاست  ها، شیوه  ها، دانش و رویه های اجرا شده 
توسط دیسیپلین  های مختلف درگیر در زنجیره ی تأمین ساخت اشاره دارد. 
با  رابطه  را در  بستر سازمانی، اهداف، حمایت و تعهدات مدیریت و پرسنل 
پذیرش BIM، اهداف استراتژیک، تخصیص منابع و رفع نیازهای آموزشی 
را در بر می  گیرد. همچنین، عوامل موجود در بستر پروژه مربوط به پروژه و 
الزامات قراردادی و درک اعضا از BIM است. با نگرشی مشابه، می توان 
این بسترها را به عنوان سطوح تصمیم  گیری رفع موانع در نظر گرفت و موانع 
و چالش ها را به آن ها تخصیص داد. بدین جهت، هدف دوم این تحقیق به 
شناسایی متولیان رفع موانع و چالش های پیاده سازی BIM اختصاص یافته 
است. در این راستا، چهار سطح عملکردی موثر با الهام از بسترهای مذکور 
توسط محقق پیشنهاد شده است. این سطوح شامل دولت )صنعت در مقیاسی 
بزرگ تر(، انجمن ها و اصناف، سازمان و بین سازمانی می باشد که در شکل 1 

نمایش داده شده است.

 
 BIM یسازادهیپ یهارفع موانع و چالش  یریگمیسطوح تصم. 1شکل 

Figure 1. Levels of decision-making for BIM implementation barriers and challenges    
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Fig. 1. Levels of decision-making for BIM implementation barriers and challenges  
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رفع  که  موانعی  دولت  تصمیم گیری  سطح  در  که  می شود  پیش بینی 
است،  دولت ممکن  یا سیاست گذاری های  با تصمیم گیری های کالن  آن ها 
 BIM اقدامات دولت ها در جهت گسترش نیز  از این  گنجانده شود. پیش 
 GSA موثر بوده است که از میان این اقدامات می توان به تدوین   راهنمای
در   BIM از  استفاده  اجباری کردن  و  متحده  ایاالت  دولت  توسط   BIM

پروژه های دولتی توسط دولت بریتانیا در سال 2016 اشاره کرد. همچنین، 
سطح انجمن ها و اصناف که نقش راهنمایی و جهت دهی به صنعت ساخت 
را دارند، به عنوان رابطی بین دولت و سازمان ها عمل کرده تا موانع آموزشی 
و انگیزشی را از میان بردارند و در تدوین راهنماها و دستورالعمل  ها نقش ایفا 
 ،)NIBS( نمایند. برای نمونه، در سال 2012 موسسه ملی علم ساختمان
 )BSI( آمریکا ]27[ و موسسه استانداردهای بریتانیایی BIM استاندارد ملی
 PAS-1192-2 و BS-1192-4 استانداردهای در سال 2013 مجموعه 
ساختمان  مشخصات  ملی  غیرانتفاعی  موسسه  همچنین،  کرد.  منتشر  را 
 NATSPEC راهنمای ملی  انتشار  با  )NATSPEC(، در سال 2011 
BIM  در کشور استرالیا گام مهمی در جهت ترویج این روش برداشت ]27[.

تغییرات  باعث  به سازمان  تکنولوژی جدید  از سوی دیگر، معرفی یک 
سیستم  های  و  کنترل  و  تولید  روش  های  کاری،  روال  در  اجتناب  ناپذیر 
اطالعاتی سازمان خواهد شد. در این صورت سازمان به شدت نیازمند اعمال 
این اصالحات،  اعمال  در  موفقیت  به  برای دستیابی   .]28[ است  اصالحات 
آمادگی سازمانی باید به صورت پیشاپیش در سازمان وجود داشته باشد ]29[. 
بنابراین می  توان سازمان را یکی از سطوح مسئول در رفع موانع و چالش  های 
پیاده  سازی BIM دانست ]30 و 24[. همچنین موانعی که در حین همکاری 
موفق  پیاده سازی  پیِش روی  پیمانکار  و  کارفرما، مشاور  مانند  چند سازمان 
BIM قرار می گیرند، باید در سطح تصمیم گیری بین سازمانی و با همکاری 

این سازمان ها چاره جویی شود. با این حال، این موانع و چالش ها اغلب دارای 
نیست.  کافی  آن ها  رفع  برای  سطح  یک  اقدام  و  هستند  متعدد  جنبه های 
بنابراین پیش بینی می شود که این موانع نیاز به تصمیم گیری از سوی یک یا 

چند سطح به صورت همزمان داشته باشند.

 روش شناسی تحقیق - 
معرفی جامعه و نمونه آماری- 1- 3

متاسفانه، به دلیل نوظهور بودن BIM در ایران، از تعداد کاربران آن و 
شرکت هایی که از این روش بهره می جویند، آمار دقیقی در دست نیست. در 
نتیجه، به دلیل عدم شناخت و دسترسی آسان، جامعه آماری در این تحقیق 

از نوع جمعیت پنهان می باشد ]31[ و حجم جامعه در این تحقیق مشخص 
از 0/5  بیش  به   KMO1 تا جایی که ضریب  نمونه  لذا جمع آوری  نیست. 
برسد ادامه یافت. بخش اول نمونه این پژوهش، شرکت کنندگان کنفرانس 
بین المللی مدل سازی اطالعات ساختمان بودند. در این کنفرانس متخصصان 
و فعاالن حوزه BIM از سراسر ایران حضور داشتند. تعداد نمونه ی جمع  آوری 
شده در کنفرانس مذکور به حد کفایت نرسید؛ به همین دلیل، تالش برای 
نمونه،  دوم  بخش  یافت.  ادامه  برفی  گلوله  روش  به  نمونه  حجم  افزایش 
کارمندان شرکت های کارفرمایی، پیمانکاری و مهندسین مشاور واقع در شهر 
مشهد بود که اطالعات کافی درباره مفاهیم وکاربردهای BIM و وضعیت 
به کارگیری آن در ایران داشتند. شهر مشهد که شهر محل سکونت محقق 
ارتباطات و  برقراری  به دلیل سهولت در  ایران است،  و دومین شهر بزرگ 

جمع آوری اطالعات، انتخاب شد.
مدل سازی  بین المللی  کنفرانس  شرکت  کنندگان  به  پرسش نامه  ارائه 
ارائه  از  پیش  شد.  انجام  ساده  تصادفی  صورت  به  ساختمان  اطالعات 
پرسش نامه، از پاسخ دهندگان درباره اینکه در زمینه BIM  فعالیت دارند 
یا خیر، پرسش شد و در صورت عدم فعالیت افراد، پرسش نامه به آن ها ارائه 
نشد. به غیر از این سوال، محقق از سایر مشخصات این افراد اطالعی نداشت 
 63 تحقیق،  عملیات  از  بخش  این  در  بود.  تصادفی  کامال  آن ها  انتخاب  و 
پرسش نامه معتبر جمع آوری شد. در بخش دوم جمع آوری اطالعات، از روش 
نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. این روش در مواقعی به  کار می رود که 
شناختی از کل جامعة آماری وجود ندارد و یا جامعه در محل خاصی استقرار 
ندارد و اطالعات کمی از آن در دسترس است ]31[. بدین ترتیب که در ابتدا، 
راهنمای پژوهش معرفی  استاد  با موضوع پژوهش، توسط  متناسب  افرادی 
شده و سپس از هر پاسخ  دهنده خواسته شد تا فرد یا افراد مناسبی را جهت پر 
کردن پرسش نامه معرفی کنند. در این بخش نیز 10 پرسش نامه جمع آوری 
شد و تعداد پرسش نامه ها مجموعا به 73 عدد رسید. این حجم، با توجه به 
حجم  ایران  در   BIM بودن  نوظهور  و  پیشین  پژوهش های  نمونه  حجم 
مناسبی برای انجام این پژوهش تلقی می گردد. جدول 1 حاوی مشخصات 

پاسخ  دهندگان است.

بزار تحقیق- 2- 3
در این پژوهش به دلیل وجود تحقیقات مشابه، برای دسترسی سریع تر 
به نظرات پرسش  شوندگان بهترین روش به  منظور جمع آوری اطالعات مورد 

1  Kaiser-Meyer-Olkin
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نظر و سنجش متغیرها، پرسش  نامه تشخیص داده شد. پرسش نامه ی تحقیق 
حاضر که در بخش پیوست آمده است، متشکل از سه بخش اصلی می  باشد. 
الزم به ذکر است که تمامی سواالت پرسش نامه از نوع سواالت بسته هستند. 
بخش اول به توضیح هدف تحقیق و توضیح برخی مفاهیم موجود در سواالت 
و  دهندگان  پاسخ  مشخصات  درباره  دوم  بخش  در  است.  یافته  اختصاص 
مهم ترین  که  سوم،  بخش  است.  شده  پرسش  آن ها  فعالیت  محل  شرکت 
چالش های  و  موانع  اهمیت  میزان  بررسی  به  است،  پرسش نامه  این  بخش 
پیاده سازی BIM و میزان مسئولیت سطوح تصمیم گیری در برابر رفع این 

موانع و چالش ها اختصاص یافته است. 
ادبیات موضوع  بر روی  جهت شناسایی موانع و چالش ها مرور جامعی 
صورت گرفت. این موانع که در گروه های مختلف اجتماعی-سازمانی، قانونی-

قراردادی، تکنیکی و اقتصادی دسته بندی شده اند، مبنای ساخت بخش سوم 
پرسش نامه مذکور بودند. استفاده از روشی چون مرور سیستماتیک و انتخاب 
موانع و چالش هایی که فراوانی باالیی در مقاالت مشابه داشتند، اعتبار ابزار 

تحقیق را افزایش می دهد. الزم به ذکر است که موانع گردآوری شده پیش 
این  در  متخصصان  از  چندتن  توسط  درآیند،  پرسش نامه  به شکل  اینکه  از 
زمینه بررسی و تصحیح شدند تا بومی سازی شده و به وضعیت کنونی صنعت 
ساخت ایران نزدیک شوند. در این بخش، پاسخ  دهندگان اهمیت هر یک از 
موانع را در قالب مقیاس هفت گزینه ای لیکرت از یک به معنی خیلی کم تا 
هفت به معنی خیلی زیاد مشخص نمودند. همچنین، درباره مسئولیت رفع 
و حل موانع و چالش ها، با توجه به گزینه های ارائه شده، نظر خود را اعالم 
نمودند. گزینه های ارائه شده برای هر مانع، چهار گزینه دولت، انجمن ها و 
اصناف، سازمان و بین سازمانی بودند و پاسخ  دهندگان مجاز به انتخاب یک 

یا چند گزینه در این بخش بودند.
پس از پایان جمع آوری اطالعات، جهت سنجش کفایت نمونه گیری از 
آزمون KMO  استفاده شد و ضریب کفایت نمونه  گیری در این آزمون برابر 
با 0/525 محاسبه گردید. این ضریب به این معناست که نسبت تعداد پاسخ 

 دهندگان به تعداد موانع کفایت می کند.

جدول  . اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

Table 1. Profiles of respondents

 دهندگان اطالعات جمعیت شناختی پاسخ . 1 جدول
Table 1. Profiles of respondents 

 
 درصد فراوانی  فراوانی  اطالعات پاسخ دهندگان 

 میزان تحصیالت
 7/24 18 کارشناسی

 4/64 47 کارشناسی ارشد 
 11 8 دکتری

 سابقه فعالیت در صنعت ساخت

 4/27 20 سال  5زیر 
 4/38 28 سال  10تا  5بین 
 26 19 سال  20تا  10بین 

 2/8 6 سال  20از  بیش 

 BIMسابقه فعالیت در حوزه 

 5/57 42 سال  2زیر 
 5/20 15 سال  4تا  2بین 
 1/15 11 سال  6تا  4بین 

 8/6 5 سال  6بیش از 

 حوزه فعالیت شرکت 

 2/19 14 کارفرما 
 37 27 مشاور

 5/20 15 پیمانکار 
 3/23 17 سایر
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آلفای  شاخص  از  استفاده  پایایی،  سنجش  مرسوم  روش های  از  یکی 
اندازه گیری  ابزار  برای محاسبه هماهنگی درونی  این روش  کرونباخ1 است. 
از جمله پرسش نامه  ها یا آزمون  هایی که خصیصه  های مختلف را اندازه  گیری 
می کند به  کار می رود. در صورتی  که ضریب آلفای کرونباخ متغیرها باالتر از 
0/7 باشد، پایایی درونی محقق می شود، البته در مطالعات علوم اجتماعی اگر 
این ضریب از 0/5 بیشتر باشد، برازش مناسب سازگاری بین سوال ها فراهم 
است ]32[. این ضریب برای کل پرسش نامه 0/744 به دست آمد که نشان  

دهندۀ پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود.

روش تحلیل داده ها- 3- 3
برخی از مطالعات مشابه، جهت رتبه  بندی موانع و چالش  ها، از شاخص 
این  باشند،  ناپارامتریک  داده ها  که  زمانی  اما  جسته اند.  بهره  نسبی  اهمیت 
ارائه  داده  ها  از  دقیقی  نمای  است  شده  ابداع  میانگین  پایه  بر  که  شاخص 
نمی  کند. بدین جهت در این تحقیق از روش دیگری بهره جسته شده است. 
با  موانع  اولویت بندی  و  پاسخ  دهندگان  میان  نظر  اتفاق  میزان  تعیین  برای 
توجه به این میزان اتفاق نظر، مي توان از آزمون کندال W استفاده کرد. این 
ضریب، عددی بین صفر یعنی عدم توافق و یک به معنای توافق کامل است 
]33[. همچنین از دیگر نتایج این آزمون، رتبه بندی بر اساس رتبه میانگین2 

است که در این تحقیق موانع و چالش ها توسط آن رتبه بندی شده است.
سطوح  از  یک  هر  مسئولیت  میزان  سنجش  برای  تحقیق  این  در 
تصمیم گیری در قبال هر یک از موانع، از روش تحلیل ریسک سنتی استفاده 
شد. یکی از روش های ارزیابی ریسک استفاده از ماتریس ریسک است. در 
این ماتریس از دو مولفه »احتمال وقوع ریسک« و »شدت پیامد ریسک« 
ابتدا میزان شدت  باید  ارزیابی ریسک  برای  این روش  استفاده می شود. در 
پیامدهایی که وقوع یک ریسک به دنبال دارد، بررسی شود. سپس احتمال 
وقوع آن ریسک تخمین زده شود. با در دست داشتن این دو مولفه، »شاخص 

ریسک« از فرمول 1 قابل محاسبه است ]34[.
)1(

*R I P=

احتمال   P و  ریسک  پیامد  I شدت  ریسک،  R شاخص   ،1 فرمول  در 
با  موانع  رتبه بندی  از  حاصل  امتیاز  حاضر،  تحقیق  در  است.  ریسک  وقوع 
یک  اختصاص  فراوانی  و  ریسک  پیامد  شدت  به  عنوان   ،W کندال  روش 
مانع به یکی از سطوح تصمیم گیری )دولت، انجمن ها و اصناف، سازمان و 

1  Cronbach’s Alpha
2  Mean Rank

بین سازمانی( توسط پاسخ دهندگان، به  عنوان احتمال وقوع آن ریسک برای 
از  استفاده  با  سپس،  و  شد  گرفته  نظر  در  تصمیم گیری  سطح  آن  متولیان 
فرمول 1، شاخص ریسک محاسبه گردید. با این شیوه، ریسک های با اولویت 

باالتر برای هر یک از سطوح تصمیم گیری قابل تعیین است.

 بحث و تحلیل نتایج - 
میزان  و  پرداخته  تحقیق  داده های  تجزیه    و   تحلیل  به  بخش  این  در 
می دهیم.  قرار  آزمون  مورد  را  ایران  در   BIM پیاده سازی  موانع  اهمیت 
IBM SPSS Statis-  داده های جمع آوری شده، توسط نرم  افزار آماری

tics نسخه ی 25 تحلیل شده  اند. نرم  افزار آماری SPSS، یکی از شناخته   

علوم  تحقیقات  در  داده ها  تحلیل  برای  نرم  افزار ها  مناسب ترین  و  شده ترین 
اجتماعی می باشد.

 -1 -4W رتبه بندی موانع و چالش ها توسط کندال 
میزان اولویت هر یک از موانع، با در نظر گرفتن میزان اتفاق نظر پاسخ  
دهندگان به صورت یک رتبه میانگین در شکل 2 به صورت نمودار میله ای 
نمایش داده شده است. در این شکل هر یک از موانع در دسته های اجتماعی-

سازمانی، تکنیکی، قانونی-قراردادی و اقتصادی جای گرفته و این دسته ها با 
رنگ های متمایز نشان داده شده اند.

با توجه به شکل 2، مانع »فقدان سیاست گذاری و نقشه راه در سازمان« 
با میانگین رتبه 27/51، باالترین رتبه را کسب کرده  است. همان طور که در 
از  این شکل قابل مشاهده است، مانع »عدم آگاهی و حمایت مدیریت ارشد 
BIM« تفاوت محسوسی با مانع پیشین ندارد و دومین رتبه را داراست. پس 

از آن، موانع »آماده نبودن صنعت ساخت«، »فقدان توجه به جنبه های مختلف 
BIM در قراردادهای کنونی« و »فقدان راهنماها و استانداردهای کاربردی« به 

ترتیب رتبه های سه تا پنج را به خود اختصاص داده اند. 
دسته  موانع  که  داشت  اظهار  می توان   ،2 شکل  به  اجمالی  نگاه  یک  با 
اجتماعی-سازمانی در سراسر نمودار به صورت پراکنده توزیع شده  اند. یکی از 
دالیل این مسئله می تواند بیشتر بودن تعداد موانع این دسته نسبت به سایر دسته ها 
باشد. پس از آن، موانع دسته قانونی-قراردادی از اهمیت باال تا متوسط برخوردارند. 
این در حالی است که موانع اقتصادی در اواسط نمودار و موانع تکنیکی در اواخر 
نمودار تجمع کرده اند. الزم به ذکر است که استثناهایی هم در این نمودار وجود 
دارد. برای مثال، مانع تکنیکی »فقدان بانک اشیاء پارامتریک« برخالف سایر موانع 

این دسته از اهمیت باالتری برخوردار بوده و رتبه دهم را کسب نموده است.
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از  که  تحقیق  این  در  شده  شناسایی  موانع  و  چالش ها  مقایسه  جهت 
اهمیت ویژه ای برخوردارند، دو تحقیق معتبر مشابه که در کشورهای تایوان 
این  اصلی  نتایج  مقایسه  شدند.  انتخاب  شده اند،  انجام   ]14[ چین  و   ]35[
 ،2 جدول  طبق  است.  شده  آورده   2 جدول  در  حاضر  تحقیق  و  تحقیقات 
موانع مشترکی در میان نتایج تحقیق حاضر و دو تحقیق دیگر وجود دارند. 
در میان 10 مانع پراهمیت در ایران، 7 مانع از جنس اجتماعی-سازمانی، 2 
مانع از جنس قانونی-قراردادی و یک مانع تکنیکی می باشند، در حالی که 
موانع اجتماعی-سازمانی و تکنیکی در تایوان و موانع اجتماعی-سازمانی و 
اقتصادی در چین از اهمیت ویژ ه ا  ی برخوردار بودند. همان طور که در بخش 
متفاوت  مختلف  کشورهای  در  پراهمیت  موانع  شد،  اشاره  پژوهش  پیشینه 
صنعت  بر  حاکم  شرایط  در  بارز  تفاوت های  دلیل  به  تفاوت ها  این  و  است 

ساخت کشورهای مختلف قابل توجیه است.

رزیابی ریسک موانع و چالش ها برای سطوح تصمیم گیری- 2- 4
همان طور که در بخش روش تحلیل داده ها توضیح داده شد، با استفاده 
از فرمول 1، شاخص ریسک هر یک از موانع و چالش ها برای چهار سطح 
تصمیم گیری دولت، انجمن ها و اصناف، سازمان و بین سازمانی محاسبه و 

ریسک های با اولویت باالتر برای هر یک از این سطوح تعیین گردید.

سطح تصمیم گیری دولت- 1- 2- 4
با بهره گیری از فرمول ریسک، شاخص ریسک برای هر یک از موانع 
محاسبه شد که در شکل 3 نمایش داده شده است. در این شکل دسته بندی 
داده  نشان  مخصوص  رنگ  با  و  شده  انجام  آن ها  ماهیت  دیدگاه  از  موانع 
تغییر در  نیازمند   BIM به شکل 3، مانع »پیاده سازی  با توجه  شده است. 
رویه های قانونی است« با امتیاز 19/71 باالترین رتبه را کسب کرده است 

جدول  . مقایسه رتبه بندی موانع با تحقیقات مشابه

Table 2. Comparison of barriers ranking to similar studies
 بندی موانع با تحقیقات مشابهمقایسه رتبه. 2 جدول

Comparison of barriers ranking to similar studies Table 2. 
 

 ایران  [14] چین [35] تایوان کشور هدف 

نامه )استفاده از طیف لیکرت  پرسش ابزار تحقیق 
 ای( نقطه 5

نامه )استفاده از طیف  پرسش
 ای( نقطه  5لیکرت 

  7نامه )استفاده از طیف لیکرت پرسش
 ای( نقطه

روش 
 بندی موانعرتبه

و روش  DEMATELتحلیل ریسک 
 Wکندال  RIIشاخص  تحلیل ریسک سنتی 

موانع به 
 ترتیب اهمیت 

 BIMهای عدم کفایت تجربه پروژه  •
 افزارهاناسازگاری نرم  •

سازی و مدیریت  مشکالت پیاده •
 فرایندها

ها مشکالت تبادل داده بین دیسیپلین •
(Interoperability ) 

در میان   BIMنقصان دانش تخصصی  •
 کاربران

کمبود راهنماها و استانداردهای   •
 کاربردی

 

 BIMارزیابی منافع و کاربردهای  •
 کافی نیست.

 پذیرش از سوی مدیران ارشد •
 پذیرش از سوی مدیران رده متوسط  •

 عدم درخواست از سوی کارفرما •
 فقدان قوانین دولتی  •
 افزار هزینه ارتقای سخت •

 BIMافزارهای هزینه خرید نرم •
 کنانپذیرش از سوی کار •

 آموزش موثر •

گذاری و نقشه راه در فقدان سیاست •
 سازمان

ارشد از   عدم آگاهی و حمایت مدیریت •
BIM 

 آماده نبودن صنعت ساخت  •
  BIMهای مختلف فقدان توجه به جنبه •

 در قراردادهای کنونی
 فقدان راهنماها و استانداردهای کاربردی •
در میان   BIMنقصان دانش تخصصی  •

 کاربران
 مدل ناقص یا اشتباه مسئولیت داده/ •
فقدان مدل فرایندی مناسب جهت   •

 BIMسازی پیاده
از جمله   BIMفقدان درک صحیح از  •

 BIMتعاریف اشتباه 
 فقدان بانک اشیاء پارامتریک  •
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آماده   ،BIM کاربران  اصلی  دغدغه های  از  یکی  هنوز  می دهد  نشان  که 
است  نوین  فناوری  این  الزامات  با  متناسب  قانونی  زیرساخت های  نبودن 
حوزه  این  در  جدید  قوانین  تدوین  به  اهتمام جدی تری  می بایست  دولت  و 
نماید. پس از آن، موانع »آماده نبودن صنعت ساخت«، »فقدان راهنماها و 
استانداردهای کاربردی« و »عدم پوشش جنبه های قانونی کار مشارکتی در 
بیمه«، اولویت های بعدی برای سطح تصمیم گیری دولت می باشند که باید 
توسط سازمان ها و وزارت خانه های مرتبط با هر یک از این حوزه ها مورد توجه 

جدی قرار گیرند.

سطح تصمیم گیری انجمن ها و اصناف- 2- 2- 4
از موانع محاسبه  برای هر یک  با سطح دولت، شاخص ریسک  مشابه 
شد که در شکل 4 نمایش داده شده است. با توجه به شکل 4، مانع »فقدان 
راهنماها و استانداردهای کاربردی« با امتیاز 18/48 باالترین رتبه را کسب 
کرده است. معموال انجمن های علمی و صنفی مرتبط با صنعت ساخت در هر 
کشور، نقش اصلی و کلیدی در تدوین راهنماها و استانداردهای کاربردی در 
آن صنعت را بر عهده دارند. لزوم توجه به این امر در انجمن ها و اصناف کشور 
فعالیت می کنند کامال محسوس  با صنعت ساخت  مرتبط  در حوزه های  که 
اصناف  و  انجمن ها  تشکیل  می تواند  اقدامات  این  مهم ترین  از  یکی  است. 
تخصصی مرتبط با BIM در کشور باشد که بتواند ضمن شناسایی و ایجاد 
ارائه  آن ها  به  نیز  کاربردی  خدمات  کشور،  در  فناوری  این  کاربران  شبکة 
از آن، موانع »آماده نبودن صنعت ساخت«، »فقدان بانک اشیاء  دهد. پس 
 »BIM از جمله تعاریف اشتباه BIM پارامتریک«، »فقدان درک صحیح از
و »فقدان فرمت های استاندارد برای قراردادهای BIM« به ترتیب رتبه های 

2 تا 5 را به خود اختصاص داده اند که باید مورد توجه قرار گیرند.

سطح تصمیم گیری سازمان- 3- 2- 4
در این سطح نیز شاخص ریسک برای هر یک از موانع محاسبه شد که 
در شکل 5 نمایش داده شده است. با توجه به شکل 5، مانع »عدم آگاهی و 
حمایت مدیریت ارشد از BIM« با امتیاز 19/20 باالترین اولویت را برای 
سطح سازمان داراست که نشان می دهد تا زمانی که مدیران ارشد سازمآن ها 
آگاهی های الزم در مورد مزایای استفاده از BIM را پیدا نکنند و به  عنوان 
نمی توان  نکنند،  فعالیت  سازمان  در  فناوری  این  پیاده سازی  اصلی  حامی 
امیدی به رشد این فناوری در سازمآن ها داشت. متعاقبا، موانع »نقصان دانش 
تخصصی BIM در میان کاربران«، »مسئولیت داده/مدل ناقص یا اشتباه«، 

»فقدان سیاست گذاری و نقشه راه در سازمان« و »هزینه آموزش BIM به 
کارکنان« اولویت های بعدی را کسب نموده اند که باید ساماندهی آن ها در 

دستور کار سازمان ها قرار گیرد.

 سطح تصمیم گیری بین سازمانی4- 2- 4- 
در سطح بین سازمانی نیز شاخص ریسک برای هر یک از موانع محاسبه 
شد که در شکل 6 نمایش داده شده است. با توجه به شکل 6، مانع »مشارکت 
را در سطح  رتبه  باالترین  امتیاز 12/12،  با  پیمانکار«  بین مشاور و  ضعیف 
بین سازمانی کسب کرده است که نشان  می دهد شرکت های مشاور و پیمانکار 
بر  و همکاری  مشارکت  دادن  کافی جهت شکل  بلوغ  به  نتوانسته اند  هنوز 
پایة BIM دست یابند. تا زمانی که روال  های کاری و فرایندهای ارتباطی 
نمی توان  شود،  انجام  سنتی  روش های  قالب  در  پیمانکاران  و  مشاوران 
امیدی به اثربخشی استفاده از BIM در پروژه ها داشت. پس از آن، موانع 
به  نسبت  »بی میلی  کاربران«،  میان  در   BIM تخصصی  دانش  »نقصان 
اشتراک گذاری اطالعات«، »مسئولیت داده/مدل ناقص یا اشتباه« و »عدم 
توافق بر به اشتراک گذاری سود و زیان« به ترتیب موانع مهمی هستند که 

باید در سطح بین سازمانی چاره جویی شوند. 
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نتیجه گیری- 5
در   BIM پیاده  سازی  چالش  های  و  موانع  رتبه  بندی  به  مربوط  نتایج 
جدول 3 ارائه شده است. این جدول شامل 10 مانع مهم و دسته بندی مربوطه 

می باشد.
با توجه به نتایج ارائه شده در این بخش، اکثر موانع و چالش های مهم و 
اساسی متعلق به دسته های اجتماعی-سازمانی و قانونی-قراردادی می باشد. 
این نتایج نشانگر این مسئله است که صنعت ساخت ایران هنوز در مرحله 
صورت  به  سازمآن ها  در  آن  پیاده سازی  مرحله  به  و  بوده   BIM پذیرش 
ایجاد  نیازمند  ساخت  صنعت  در   BIM پذیرش  است.  نشده  وارد  کامل 
زیرساخت های قانونی مانند تعیین مالکیت مدل و مسئولیت نواقص مدل و 
خطاها، و ارائه قراردادهای استاندارد BIM از سوی دستگاه قانون گذار است. 
از جنس اجتماعی-سازمانی هستند،  همچنین، رفع موانع و چالش هایی که 
زمانی  تا  باز می کند.  پروژه های عمرانی  در   BIM پیاده سازی  برای  را  راه 
که آگاهی مدیران و کارکنان سازمآن ها درباره مزایای BIM افزایش نیابد 
فرآیندهای طراحی،  بر  تاثیرگذار  عنوان یک روش  به   BIM از  استفاده  و 
ساخت و بهره برداری در راستای اهداف سازمآن ها قرار نگیرد، صنعت ساخت 
از مرحله پذیرش BIM خارج نخواهد شد. مطالعاتی که در سال های اخیر 
در کشورهای هند ]15[، عراق ]16[ و نیجریه ]19[ صورت پذیرفته است نیز 
افراد سازمان  تاکید ویژه ای بر اهمیت تغییرات فرهنگی و آگاهی بخشی به 
دانش  بلند مدت، کسب  آگاهی بخشی و هدف گذاری  های  از  داشته اند. پس 
تخصصی مربوط به این حوزه و اعمال تغییرات الزم در فرآیندهای کاری از 

دیگر گام های ضروری است. این در حالیست که مطالعاتی که در سال های 
اخیر در کشورهای چین ]14[ و استرالیا ]2[ انجام شده نشانگر عبور آن ها 
پیش بینی  قابل  نهایت،  در  است.   BIM یادگیری  و  آموزشی  مشکالت  از 
اقتصادی و تکنیکی در مرحله  به دسته های  است که اهمیت موانع مربوط 
پیاده سازی کامل BIM افزایش یابد، چرا که صنعت ساخت هنوز در مرحله 
پذیرش قرار داشته و به صورت کامل با این دسته از چالش ها رو به رو نشده 

است.
هدف دیگر تحقیق حاضر، تعیین این مسئله بود که هر یک از سطوح 
از  یک  کدام  و  دارند  عهده  بر  را  موانعی  چه  رفع  مسئولیت  تصمیم گیری، 
به  دست یابی  برای  دارند.  سایرین  به  نسبت  باالتری  اولویت  موانع  این 
برای هر  اولویت های رفع موانع  از فرمول ریسک  بهره گیری  با  این هدف، 
یک از سطوح تعیین شد. سطح تصمیم گیری دولت مسئولیت رفع موانع و 
چالش های زیرساختی )مانند زیرساخت های قانونی و IT( را بر عهده دارد. 
مانع »پیاده سازی BIM نیازمند تغییر در رویه های قانونی است« باالترین 
رتبه در این سطح را به خود اختصاص داده است. پس از آن، موانع »آماده 
نبودن صنعت ساخت«، »فقدان راهنماها و استانداردهای کاربردی« و »عدم 
برای  بعدی  اولویت های  بیمه«،  در  مشارکتی  کار  قانونی  جنبه های  پوشش 
سطح تصمیم گیری دولت می باشند. سطح تصمیم گیری انجمن ها و اصناف 
وظیفه راهنمایی و جهت دهی به صنعت ساخت را بر عهده دارد. مانع »فقدان 
کسب  سطح  این  در  را  رتبه  باالترین  کاربردی«  استانداردهای  و  راهنماها 
کرده است. پس از آن، موانع »آماده نبودن صنعت ساخت«، »فقدان بانک 

جدول  . مهم ترین چالش ها و موانع پیاده سازی و پذیرش BIM در صنعت ساخت ایران

Table 3. Important barriers and challenges to BIM implementation in 
Iran

 در صنعت ساخت ایران BIMسازی و پذیرش ها و موانع پیادهترین چالش مهم. 3 جدول
Table 3. Important barriers and challenges to BIM implementation in Iran 

 
 متولی اصلی رفع مانع  بندیدسته مانع رتبه

 سطح سازمان  سازمانی-اجتماعی گذاری و نقشه راه در سازمانفقدان سیاست 1
 سطح سازمان  سازمانی-اجتماعی BIMعدم آگاهی و حمایت مدیریت ارشد از  2
 ها و اصناف سطح دولت و سطح انجمن سازمانی-اجتماعی آماده نبودن صنعت ساخت  3
 سطح دولت  قراردادی-قانونی در قراردادهای کنونی  BIMهای مختلف فقدان توجه به جنبه 4
 ها و اصنافسطح انجمن سازمانی-اجتماعی فقدان راهنماها و استانداردهای کاربردی 5
 سازمانی سطح سازمان و سطح بین سازمانی-اجتماعی در میان کاربران  BIMنقصان دانش تخصصی  6
 سطح سازمان  قراردادی-قانونی مسئولیت داده/مدل ناقص یا اشتباه  7
 سطح سازمان  سازمانی-اجتماعی BIMفقدان مدل فرایندی مناسب جهت پیاده سازی  8
 ها و اصنافسطح انجمن سازمانی-اجتماعی BIMاز جمله تعاریف اشتباه  BIMفقدان درک صحیح از  9
 ها و اصنافسطح انجمن تکنیکی  پارامتریک فقدان بانک اشیاء  10
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اشتباه  تعاریف  از جمله   BIM از  پارامتریک«، »فقدان درک صحیح  اشیاء 
BIM« و »فقدان فرمت های استاندارد برای قراردادهای BIM« به ترتیب 

رتبه های 2 تا 5 را به خود اختصاص داده اند. سطح تصمیم گیری سازمان نقش 
پررنگی در مقابل تمامی موانع و چالش ها دارد. این مسئله به این دلیل است 
که در نهایت این سازمآن ها هستند که مسئولیت اصلی پیاده سازی BIM را 
بر عهده دارند و متعاقبا باید در راستای حذف موانع گام بردارند. مانع »عدم 
آگاهی و حمایت مدیریت ارشد از BIM« باالترین اولویت را برای این سطح 
داراست. متعاقبا، موانع »نقصان دانش تخصصی BIM در میان کاربران«، 
»مسئولیت داده/مدل ناقص یا اشتباه«، »فقدان سیاست گذاری و نقشه راه در 
سازمان« و »هزینه آموزش BIM به کارکنان« اولویت های بعدی را کسب 
نموده اند. سطح تصمیم گیری بین سازمانی مسئولیت کمتری نسبت به سایر 
این دلیل باشد که این سطح  سطوح بر عهده دارد. این مسئله می تواند به 
تنها با موانع و چالش هایی که دو یا چند ذی نفع در آن دخیل هستند، رو به 
روست. مانع »مشارکت ضعیف بین مشاور و پیمانکار« باالترین رتبه را در این 
 BIM سطح کسب کرده است. پس از آن، موانع »نقصان دانش تخصصی
در میان کاربران«، »بی میلی نسبت به اشتراک گذاری اطالعات«، »مسئولیت 
داده/مدل ناقص یا اشتباه« و »عدم توافق بر به اشتراک گذاری سود و زیان« 
به ترتیب موانع مهمی هستند که باید در سطح بین سازمانی چاره جویی شوند.

همکاری  با  تنها  شده  شناسایی  چالش های  و  موانع  رفع  است  بدیهی 
صنعت  در   BIM کاربرد  است.  امکان پذیر  مختلف  تصمیم گیری  سطوح 
ایران زمانی فراگیر خواهد شد که سطح دولت و سطح انجمن ها و  ساخت 
اصناف در مرحله اول در راستای معرفی این روش نوین و آگاهی  بخشی به 
سازمآن ها عمل کرده و در مرحله دوم به قانون گذاری، تدوین استانداردهای 
صورت،  این  در  بپردازند.   BIM استاندارد  قراردادهای  و  مرتبط  کاربردی 
زیرساخت های مورد نیاز برای ورود به مرحله پیاده سازی BIM در سازمآن ها 
فراهم آمده است. پس از اتمام مرحله پذیرش، سطح سازمان که مسئولیت 
عظیمی در رویارویی با موانع دارد، برای پیاده سازی BIM وارد عمل خواهد 
پیاده سازی BIM در سازمآن ها، سطح بین سازمانی برای رفع  از  شد. پس 
به وجود می آید،  در هنگام مشارکت ذی نفعان  مشکالت و چالش هایی که 

اقدام خواهد کرد.
مدیران   ،BIM مشاوران  همچون  مخاطبانی  برای  تحقیق  این  نتایج 
ساخت  در صنعت  شاغل  پیمانکاران  و  مشاور  مهندسین  سازمآن های  ارشد 
کاربرد گسترده ای دارد. این مخاطبان می توانند با الهام از اولویت بندی موانع و 
چالش ها برای سطح سازمان و بین سازمانی، روند توسعه BIM در سازمآن ها 

پیاده سازی  ملزومات  فراهم آوری  و  آموزش  فناوری،  نظر  از  را  شرکت ها  و 
بهبود بخشند. همچنین، سند توسعه فناوری BIM موجود در سایت معاونت 
مسکن و ساختمان1 که توسط دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در افق 
1404 برنامه ریزی شده، نمونه ای از پاسخ به چالش های سطح دولت است؛ 
گر چه الزم است عالوه بر این اسناد، قوانین و مقررات الزم جهت پیاده سازی 
خط مشی های تعیین شده در این اسناد نیز توسط مراجع ذی ربط تدوین گردد. 
و نهایتا، انجمن های صنفی مرتبط با صنعت ساخت، مخاطبانی هستند که 
موظف به رسیدگی به موانع و چالش های مربوط به سطح انجمن ها و اصناف 
با  ایران،  پروژه  مدیریت  انجمن  حاضر،  حال  در  مثال،  عنوان  به  می باشند. 
تاسیس کارگروه تخصصی BIM، اقدامات ارزنده ای در زمینه آگاهی بخشی 
به شاغلین صنعت ساخت و برگزاری جلسات و کنفرانس های مربوطه انجام 
داده است که این اقدامات می تواند بر اساس نتایج این پژوهش توسعه یابد.

این  می پذیرد،  صورت  مختلف  علوم  در  که  تحقیقاتی  تمامی  همانند 
محدودیت ها،  این  رفع  برای  است.  محدودیت هایی  دارای  نیز  تحقیق 
پیشنهاداتی توسط محقق ارائه می شود. اولین محدودیت این تحقیق نمونة 
آماری نسبتا محدود آن می باشد که همانطور که توضیح داده شد، به دلیل 
نمونه ی  BIM در کشور می باشد.  کاربران  از اطالعات  بانک جامعی  نبود 
آماری بزرگ تر می تواند امکان به  کارگیری روش های تحلیلی مانند تحلیل 
عاملی را برای تایید عوامل اجتماعی-سازمانی، قانونی-قراردادی، تکنیکی و 
اقتصادی به عنوان متغیرهای زیربنایی فراهم آورد. همچنین، هر چه تعداد 
صحت  با  آماری  جامعه  به  تحقیق  نتایج  تعمیم پذیری  باشد،  بیشتر  نمونه 
تعریف سطوح  در  که  است  این  پیشنهاد  دومین  می پذیرد.  بیشتری صورت 
تصمیم گیری رفع موانع، سطح موسسات آموزشی، دانشگاه ها و شرکت های 
به  نقش  می تواند  نیز  سطح  این  زیرا  شود،  گرفته  نظر  در  نیز  دانش بنیان 
شناسایی  حاضر،  تحقیق  پیشنهاد  سومین  نماید.  ایفا  موانع  رفع  در  سزایی 
)برای  پروژه  مختلف  ذی نفعان  دیدگاه   از  چالش ها  و  موانع  اولویت بندی  و 
مثال کارفرما، پیمانکار، مشاور و مدیریت طرح( به صورت مجزاست، چرا که 
می تواند دغدغه های تخصصی هر یک از این دسته کاربران را شناسایی و 
اولویت بندی نماید. باالخره آخرین پیشنهاد برای تحقیقات آتی اینکه پس از 
شناسایی و اولویت بندی موانع و چالش ها برای سطوح مختلف تصمیم گیری، 
چالش های  و  موانع  برای  عملی  راهکارهای  یافتن  جهت  جداگانه  تحقیقی 
از  و  پژوهش کیفی  قالب یک  در  دارد که می تواند  شناسایی شده ضرورت 

طریق مصاحبه با خبرگان انجام پذیرد. 

1  http://inbr.ir/wp-content/uploads/2020/01/BIM.pdf 
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