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چکیده:
روش هــای نویــن اجــرای پروژه هــای ســاخت جهــت افزایــش کیفیــت، کاهــش زمــان و در نتیجــه کاهــش هزینــه همــواره مــد نظــر مهندســین ســاخت و ذینفعــان در پــروژه بــوده 
ــات  ــازی اطالع ــل روش مدل س ــي و تحلی ــق، بررس ــن تحقی ــدف ای ــد. ه ــاختمان )BIM( می باش ــات س ــازی اطالع ــن مدل س ــای نوی ــا و فناوری ه ــن روش ه ــی از ای ــت. یک اس
ســاختمان )BIM( و اولویت بنــدی عوامــل مؤثــر بــر ایجــاد چالــش در اســتقرار ایــن سیســتم در کشــور می باشــد. بدیــن منظــور، ضمــن تعییــن عوامــل شکســت در پیاده ســازي 
سیســتم مدل ســازی اطالعــات ســاختمان طبــق نظــر متخصصیــن و خبــرگان و از طریــق پرســش نامه، وزن و اهمیــت ایــن عوامــل بــا اســتفاده از مــدل فراینــد تحلیــل شــبکه ای 
)ANP( تعییــن و عوامــل مــورد نظــر اولویت بنــدی گردیــد. نتایــج به دســت آمــده بــا توجــه بــه نظــرات خبــرگان و طبــق مقایســه دودویــی معیارهــای اصلــی مــورد مطالعــه نشــان 
ــع انســانی و زمــان می باشــد. ســایر  ــی، مناب ــی می شــود به ترتیــب شــامل مشــکالت فنــی، مال ــی کــه موجــب عــدم تحقــق BIM در پروژه هــای عمران داد کــه بیشــترین عوامل
نتایــج نشــان داد کــه چهــار زیــر معیــار پراکندگــي اطالعــات و نبــود سیســتم یکپارچــه بــا وزن 0/2277، فضــاي پیچیــده برنامــه هــا بــا وزن 0/1634، بــاال بــودن هزینــه طراحــي 
بــا نرم افزارهــاي BIM بــا وزن  0/1578 و نیــاز بــه نیرو هــای مختلــف مقیــم دفتــری بــرای پــروژه بــا وزن 0/1352 بــه ترتیــب بیشــترین  اهمیــت و در نتیجــه بیشــترین تأثیــر 
ــري از  ــراي جلوگی ــر پیشــگیرانه ب ــوان تدابی ــروز چالش هــای عــدم تحقــق BIM مي ت ــر در ب ــل مؤث ــا شناســایي عل ــدی عوامــل عــدم تحقــق BIM را داشــته اند. ب را در اولویت بن
ــوان  ــوده اســت، می ت ــی ب ــع تحقــق BIM در پروژه هــای عمران ــی کــه مان ــه عوامل ــا توجــه ب ــه پروژه هــا و قــرار دادن آنهــا در مســیر موفقیــت را فراهــم نمــود. ب شکســت این گون
اظهــار داشــت مدل ســازی اطالعــات ســاختمان در پروژه هــای عمرانــی نیــاز بــه حمایــت مدیــران ارشــد از اجــرای آن دارد کــه ایــن امــر نیــز خــود بــه دالیلــی کــه ذکــر شــد وابســته 

اســت. چــرا کــه بــا برطــرف نمــودن موانــع پیــش روی آن، بــه منظــور مدیریــت بهینــه منابــع و زمــان و ...، چــه بســا مدیــران راغــب بــه اســتفاده از آن شــوند
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1- مقدمه 

ــد  ــود فراین ــت بهب ــر جه ــتفاده از کامپیوت ــوژی، اس ــرفت تکنول ــا پیش ــروزه ب ام
طراحــی و اسنادســازی بیــن معمــاران و ســایر رشــته های مهندســی مرتبــط بــا 
 BIM ــوم ــن، مفه ــن بی ــت. در ای ــته اس ــم گیری داش ــش چش ــاختمان افزای س
ــد در  ــوان رویکــردی جدی ــه عن ــا سیســتم مدل ســازی اطالعــات ســاختمان ب ی
ــر مبنــای داده هــای  ــر مدل ســازی اجــزای ســاختمانی ب اسنادســازی مبتنــی ب
آن هــا بــه عنــوان یــک رویکــرد نویــن در ســطح کشــورهای توســعه یافته مطــرح 
اســت. مــدل اطالعــات ســاختمان یــک مــدل ســه بعدی اســت کــه خصوصیــات 
فیزیکــی و عملکــردی بنــا را به صــورت دیجیتــال نمایــش می دهــد. ایــن مــدل 
یــک پایــگاه داده مشــترک و قابــل اتــکا بــرای اخــذ تصمیمــات مناســب در طــول 
ــاوری مدل ســازی اطالعــات ســاخت  ــا محســوب می شــود. فن چرخــه عمــر بن
ــران، معیارهــای موفقیــت  ــزاری قدرتمنــد در دســت مدی ــه عنــوان اب )BIM( ب
پــروژه را بهبــود می بخشــد. معیارهایــی چــون هزینــه، زمــان و کیفیــت، بــا وجــود 
ــره ای قراردادهــای  ــه دلیــل ماهیــت جزی مزایــای بســیار ایــن فنــاوری نویــن، ب
ــد.  ــدون اســتفاده می مان ــه در آن ب مرســوم، بخــش عمــده ای از پتانســیل نهفت
نیــل بــه پایــداری در پروژه هــای عمرانــی بــدون اصــالح فراینــد طراحــی، 

ــد. ــر نمی باش ــروژه امکان پذی ــوالت پ ــت محص ــود کیفی ــاخت و بهب س
ــزار مــدرن و کارآمــد در  ــک اب ــوان ی ــه عن ــوژی BIM ب در حــال حاضــر، تکنول
ــوالت  ــش تح ــب پیدای ــه موج ــده ک ــناخته ش ــاختمان ش ــی س ــه مهندس عرص
ــاوری  ــه ســاخت  و  ســاز شــده اســت. فن ــادی در تمامی حوزه هــای وابســته ب بنی
مدل ســازی اطالعــات ســاختمان یــک فنــاوری نســبتًا جدیــد در صنعــت 
ســاخت  و ســاز محســوب می شــود و می توانــد پاســخی جامــع بــه بســیاری 
مشــکالت پیــش رو در صنعــت ســاخت باشــد. ایــن سیســتم کــه بــا اســتفاده از 
جدیدتریــن متدهــای مدل ســازی اطالعاتــی و رایانــه ای بــه طراحــی، پــردازش 
و ســاخت پرونده هــای نرم افــزاری بــرای ســاختمان ها می پــردازد، موجــب 
ــد  ــن تولی ــه ضم ــده ک ــاختمان ها ش ــرای س ــش ب ــای دان ــدن پایگاه ه ــد آم پدی
فضــای دیجیتالــی مجــازی، موجــب دســتیابی بــه بانک هــای اطالعاتــی بــرای 
ــر و  ــا تعمی ــر ی ــه تغیی ــدن هرگون ــادی ش ــهولت و اقتص ــت س ــاختمان ها جه س
ــود  ــرداری آن می ش ــره ب ــده و در دوران به ــاختمان در آین ــی س ــالح احتمال اص
)غمخــوار، 1391(. ایــن فراینــد بــر اســاس شــروع طراحــی در فاز هــاي اولیــه و 
همــکاري افــراد مختلــف دخیــل در پــروژه بــر اســاس اصولــی از جملــه اعتمــاد، 
ــا  ــر ب ــم براب ــروزي تی ــی، پی ــاز اطالعات ــتراك ب ــد، اش ــات کارآم ــفافیت، ارتباط ش
پیــروزي پــروژه، خطــر و پــاداش برابــر، تصمیم گیــري بــر اســاس ارزش هــا 
پشــتیبانی، شــکل  و  تکنولوژیــک  توانمندي هــاي  تمــام  از  اســتفاده  نیــز  و 
ــر« ضمــن  می گیــرد. در نهایــت نیــز، امــکان اجــراي »بهتــر، ســریع تر و ارزان ت
ــد  ــود خواه ــروژه وج ــول پ ــه در ط ــان و هزین ــت زم ــا و هدررف ــش خطاه کاه
ــه  ــتر جنب ــاختمان بیش ــات س ــازی اطالع ــتفاده از مدل س ــم اس ــت. تصمی داش
ــازار  ــی در ب ــت رقابت ــاء موقعی ــا ارتق ــت و ی ــب و  کار دارد. حفاظ ــی و کس تجارت
ــتند  ــی هس ــه دالیل ــاري، از جمل ــاي تج ــت فعالیت ه ــازي و تقوی کار، هم سو س
ــاع از اســتفاده ي سیســتم مدل ســازی  ــًا در دف ــران کســب و کار عموم کــه مدی
اطالعــات ســاختمان بیــان می دارنــد. بــراي موفقیــت اســتفاده از سیســتم 
ــق  ــت تطاب ــدات الزم جه ــت، تمهی ــاختمان می بایس ــات س ــازی اطالع مدل س
متناظــر بیــن ایــن سیســتم و فرهنــگ جامعــه در قالــب یــک اســتراتژي 

ــف، 2007(.  ــمیت و تاردای ــود )اس ــیده ش ــی اندیش ــی فرهنگ دگردیس
ــازی  ــه مدل س ــد ک ــي دریافته ان ــه خوب ــا ب ــازمان ها و پروژه ه ــق س ــران موف مدی
ــردن بهــره وري  ــاال ب ــد در ب ــروژه چــه تأثیــري مي توان اطالعــات ســاختمان در پ
ــراي اجــراي موفــق  ــذا ب ــروژه ایجــاد کنــد، ل در ســازمان و تســریع در اجــراي پ
اســتقرار چنیــن سیســتم هایي و بهره منــدي از آنهــا از هیــچ کوششــي فروگــذار 
ــب  ــب در قال ــه اغل ــزرگ ک ــاي ب ــراي پروژه ه ــاختار اج ــه س ــه ب ــد. توج نکرده ان
ــراي  ــرح در اج ــازمان هاي مط ــرکت ها و س ــیومي از ش ــط کنسرس EPC و توس
ــرورت  ــت ض ــا، اهمی ــراي پروژه ه ــدي اج ــدل فراین ــرد و م ــام مي گی ــروژه انج پ
اســتفاده از چنیــن سیســتم هایي را بــراي مــا روشــن مي ســازد. صرف نظــر 
پروژه هــا،  و  ســازمان ها  در  سیســتم هایي  چنیــن  جایــگاه  و  دســتاوردها  از 
ــدازه نشــان داده  ــن ان ــي خصوصــًا در ای ــه اســتقرار سیســتم هاي اطالعات تجرب
شــده اســت. اســتقرار چنیــن سیســتم هایي همیشــه بــا موفقیــت همــراه نبــوده 
ــي را  ــاي گزاف ــته اند و هزینه ه ــار گش ــت دچ ــا شکس ــوارد ب ــیاري از م و در بس
بــه ســازمان و پــروژه متحمــل نموده انــد. لــذا بررســي علــل و عوامــل مؤثــر بــر 

ــت  ــي اس ــي از راه حل های ــا یک ــن پروژه ه ــراي چنی ــت در اج ــت و موفقی شکس
کــه مي توانــد الگویــي مناســب بــراي دیگــر ســازمان ها در جهــت اســتقرار 
و  )عابدینــی  باشــد  موفــق ســامانه های مدل ســازی اطالعــات ســاختمان 
ــت پروژه هــاي سیســتم هاي  ــاالي شکس ــرخ ب ــن، ن ــون، 1393(. همچنی مکن
اطالعاتــي کــه در حــوزه اجــراي پروژه هــا نیــز واقــع مي گــردد بســیاري از 
ــت  ــر شکس ــر ب ــل مؤث ــل و عوام ــه عل ــت ک ــته اس ــر آن داش ــران را ب صاحب نظ
ــتجو  ــود را جس ــا ش ــد مهی ــا بای ــت آنه ــراي موفقی ــه ب ــرایطي ک ــا و ش پروژه ه
ــتم هاي  ــتقرار سیس ــاي اس ــت پروژه ه ــاره شکس ــق درب ــن رو تحقی ــد. از ای کنن
اطالعاتــي بخــش قابــل توجهــي از ادبیــات مدیریــت سیســتم هاي اطالعاتــي 
به ویــژه ســه دهــه اخیــر را تشــکیل مي دهــد و ایــن موضــوع از دیــدگاه و ابعــاد 
مختلــف مــورد توجــه بســیاري از شــرکت هاي توســعه یافتــه واقــع شــده اســت. 
تحقیقــات شاه حســینی و همــکاران )1392( در ایــن زمینــه حاکــي از موفقیــت 
ــام  ــي انج ــتم هاي اطالعات ــتقرار سیس ــاي اس ــر 20% از پروژه ه ــل حداکث کام
ــالوه  ــت و ع ــالدي اس ــا 2000 می ــه 1980 ت ــي دو ده ــازمان ها ط ــده در س ش
ــردي  ــداف کارب ــه اه ــات ب ــاوري اطالع ــرمایه گذاري هاي فن ــر آن، 90% از س ب
خــود نرســیده اند. ارزاقــی و ســادات فر )1393(، در مطالعــه ای مفاهیــم و 
کارکردهــای ایــن فنــاوری در ســطح کشــور و برخــی پروژه هــای داخلــی را مــورد 
بحــث و بررســی قــرار دادنــد. خسروشــاهی و آرائیســی )2012(، در تحقیق خود، 
بــه بررســي چالش هــا و موفقیت هــا در اســتقرار ســامانه اطالعــات مدل ســازی 
ســاختمان عمرانــي وزارت بهداشــت پرداختــه اســت. میگیلیــن کاس و همکاران 
در  اطالعاتــي  سیســتم هاي  کلیــدي  عامــل   22 مطالعــه ای  در   ،)2013(
شــرکت ها را در چرخــه حیــات پــروژه مــورد بررســي قــرار داده اســت. مورل هــان 
و همــکاران )2014(، نحــوه موفقیــت و عوامــل کلیــدی در ســامانه اطالعــات 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند  ــد و ب مدل ســازی ســاختمان را مــورد بررســی قــرار دادن
کــه بــرای بهبــود وضعیــت اجــرای چنیــن ســامانه ای، می بایســت ســطوح 
ــه شــاخص های  ــه ارائ ــوان نســبت ب ــا بت ــه شــود ت ــوغ در نظــر گرفت ــف بل مختل
کلیــدی عملکــرد اقــدام نمــود. هیوجــو و همــکاران )2015(، در تحقیــق خــود 
ــر در پذیــرش و اســتفاده مناســب از ســامانه اطالعــات  ــه بررســی عوامــل مؤث ب
ــف،  ــل مختل ــن عوام ــه در بی ــان داد ک ــه و نش ــاختمان پرداخت ــازی س مدل س
ــود  ــا و وج ــا نیازه ــق ب ــرف، تطاب ــاد ع ــت، ایج ــت مدیری ــا حمای ــن آنه مهم تری
نرم افــزار کاربــردی می باشــد. دانگپیــن و همــکاران )2015(، در تحقیقــات 
خــود بــه بررســی اهمیــت و ضــرورت اســتفاده از ســامانه اطالعــات مدل ســازی 
ــن نتیجــه رســیدند کــه موفقیــت  ــه ای ــد و ب ســاختمان در کشــور چیــن پرداختن
اســتفاده از چنیــن ســامانه ای اواًل بــه خــود پــروژه وابســته اســت و ثانیــًا حمایــت 
ــا متقاضــی، در دســترس بــودن و نــوع نرم افــزار میــز در کشــور چیــن  مالــک ی

بســیار بــر موفقیــت ایــن سیســتم اثرگــذار بــوده اســت.
هــدف ایــن تحقیــق، بررســي و تحلیــل روش مدل ســازی اطالعــات ســاختمان 
ــی،  ــروژه مي باشــد. به طــور کل ــرت پ ــا مدی ــاط آن ب ــز نحــوه ي ارتب )BIM( و نی
ــاد  ــر ایج ــر ب ــل مؤث ــي عوام ــا بررس ــا ب ــت ت ــر آن اس ــعي ب ــق س ــن تحقی در ای
 )BIM( ــاختمان ــات س ــازی اطالع ــتم هاي مدل س ــتقرار سیس ــش در اس چال
بــا بهره منــدي از تجربیاتــي کــه در اســتقرار آن در شــرکت های مشــابه حاصــل 
شــده اســت وزن و اهمیــت عامل هــاي شناســایي شــده نیــز مــورد توجــه قــرار 
ــري  ــد به-کارگی ــه قص ــابه ک ــازمان هاي مش ــر س ــراي دیگ ــي ب ــا الگوی ــرد ت گی
ــر  ــل مؤث ــایي عل ــا شناس ــه ب ــرا ک ــد. چ ــم آی ــد فراه ــتم هایي را دارن ــن سیس چنی
ــت  ــري از شکس ــراي جلوگی ــگیرانه ب ــر پیش ــوان تدابی ــا مي ت ــروز چالش ه در ب

ــود.  ــم نم ــت را فراه ــیر موفقی ــا در مس ــرار دادن آنه ــا و ق ــه پروژه ه این گون

2- مواد و روشها 

- روش تحقیق

تحقیــق حاضــر، از نظــر نــوع، کاربــردي و از نظــر روش اجــرا، توصیفــي و 
پیمایشــي اســت. هــدف ایــن تحقیــق، بررســي عوامــل مؤثــر بــر شکســت 
اســتقرار مدل ســازی اطالعــات ســاختمان در ســازمان هاي پــروژه محــور 
ــل  ــن عوام ــن ای ــا تعیی ــد ب ــه مي توان ــت ک ــردي اس ــق کارب ــک تحقی ــوده و ی ب
ــاختمان  ــات س ــازی اطالع ــتم مدل س ــازي سیس ــزایي در پیاده س ــه س ــش ب نق
در ســازمان هاي پــروژه محــور ایفــا کــرد. همچنیــن، ایــن تحقیــق از نــوع 
اکتشــافي اســت و از روش کتابخانــه اي و میدانــي )تکمیــل پرســش نامه( 
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جهــت گــردآوري اطالعــات و داده هــاي مــورد نیــاز اســتفاده شــد. از مصاحبــه 
ــت  ــز جه ــاختمانی نی ــای س ــت پروژه ه ــات مدیری ــتم اطالع ــرگان سیس ــا خب ب
شــناخت عوامــل شکســت اســتقرار مدل ســازی اطالعــات ســاختمان اســتفاده 
گردیــده و ســپس یافته هــاي حاصــل مــورد توصیــف قــرار گرفتــه و بــا اســتفاده از 
ابــزار ســنجش طراحــي شــده و ارســال آن بــراي خبــرگان، نســبت بــه اســتخراج 
عوامــل مؤثــر بــر ایجــاد چالــش اســتقرار سیســتم مدل ســازی اطالعــات 
ســاختمان اقــدام گردیــد. جهــت رتبه بنــدي عوامــل مــورد توافــق خبــرگان نیــز، 
ــن  ــی، ای ــور کل ــد. به ط ــتفاده ش ــبکه ای ANP اس ــل ش ــد تحلی از روش فرآین
ــتم  ــازي سیس ــت در پیاده س ــل شکس ــی عوام ــه بررس ــت ب ــدد اس ــق درص تحقی
ــه  ــک ANP ب ــک تکنی ــه کم ــه و ب ــاختمان پرداخت ــات س ــازی اطالع مدل س
تعییــن وزن و اهمیــت عوامــل شکســت پیاده ســازی BIM در کشــور پرداختــه 
ــل  ــد تحلی ــدل فراین ــق م ــل از طری ــک از عوام ــر ی ــن وزن ه ــا تعیی ــع ب و در واق
شــبکه ای ANP، بــه الویت بنــدی هــر یــک از عوامــل از لحــاظ درجــه اهمیــت 

ــردازد. بپ

- گردآوري داده ها و اطالعات مورد نیاز

ــری  ــای تصمیم گی ــري تکنیک ه ــر از س ــی دیگ ــبکه ای یک ــل ش ــد تحلی فراین
اســت و اگــر معیارهــا مســتقل از هــم نباشــند از ایــن روش اســتفاده می گــردد و 
هنگامــي کــه عمــل تصمیم گیــري بــا چنــد گزینــه رقیــب و معیــار تصمیم گیــري 
روبروســت مي توانــد بــه کار گرفتــه شــود. معیارهــاي مطــرح شــده در روش 
ــر  ــري ب ــن روش تصمیم گی ــاس ای ــند. اس ــي باش ــي و کیف ــد کم ــور مي توان مذک
 AHP ــم ــه تعمی ــبکه ای ک ــل ش ــدل تحلی ــت. م ــه اس ــي نهفت ــات زوج مقایس
اســت، اولیــن بــار بــه وســیله پروفســور ســاعتی در ســال 1997 میــالدی 
مطــرح شــد. در مــواردی کــه ســطوح پایینــی روی ســطوح باالیــی اثــر گذارنــد 
ــه  ــتند، ب ــم نیس ــتقل از ه ــد و مس ــرار دارن ــطح ق ــك س ــه در ی ــری ک ــا عناص و ی
ــا  ــت، ام ــری از آن اس ــکل کلیت ــود و ش ــتفاده می ش ــای AHP از  ANPاس ج
ــر بیــن  ــدارد و در نتیجــه روابــط پیچیده ت ــاز ن ــه ســاختار سلســله مراتبــی آن نی ب
ســطوح مختلــف تصمیــم را بــه صــورت شــبکه ای نشــان می دهــد و تعامــالت 
و بازخوردهــای میــان معیارهــا و آلترناتیوهــا را در نظــر می گیــرد. فراینــد تحلیــل 

ــد از: ــه عبارتن ــد ک ــی می باش ــه اصل ــار مرحل ــامل چه ــبکه ای ش ش
1( ساختن مدل و ساختاربندی مسئله.

ــز  ــت کــه در روش تحلیــل شــبکه ای نی 2( مقایســات زوجــی و بردارهــای اولوی
ــا  ــمت ب ــر قس ــم در ه ــر تصمی ــی عناص ــله مراتب ــل سلس ــون روش تحلی همچ
توجــه بــه اهمیــت آنهــا در کنتــرل معیــار بــه صــورت زوجــی مقایســه می شــوند 
ــا  ــه صــورت زوجــی ب ــه تأثیرشــان در هــدف ب ــا توجــه ب و خــود قســمت ها نیــز ب

ــوند. ــه می ش ــم مقایس ه
3( تشکیل ابر ماتریس.

4( انتخاب بهترین گزینه.

- متغیرهاي مورد بررسي و نحوه اندازه گیري متغیرها

علــل و عوامــل شکســت و موفقیــت اســتقرار پروژه هــاي ســازماني شــامل 
تحقیــق  متغیر هــاي  ســازماني  بیــرون  عوامــل  و  ســازماني  درون  عوامــل 
ــات  ــتم اطالع ــون سیس ــات پیرام ــس از مطالع ــر، پ ــق حاض ــتند. در تحقی هس
ــر  ــل مؤث ــی عوام ــه بررس ــاختمان ب ــات س ــازی اطالع ــروژه و مدل س ــت پ مدیری
ــایی  ــس از شناس ــت. پ ــه اس ــده پرداخت ــر ش ــث ذک ــون مباح ــش پیرام ــر چال ب
ــرکت های  ــاختمان در ش ــات س ــازی اطالع ــت مدل س ــر شکس ــر ب ــل مؤث عوام
ــرگان و مدل ســازی  ــا نظــر خب ــر ب ــی عوامــل مؤث ــروژه محــور، اســتخراج نهای پ
اطالعــات ســاختمان از طریــق پرســش نامه بــه بررســی ارتبــاط معنــا دار عوامــل 
مطــرح شــده بــا شکســت مدل ســازی اطالعــات ســاختمان پرداختــه و ســپس 
 ،)ANP( ــبکه ای ــل ش ــد تحلی ــدل فراین ــق م ــل از طری ــدی عوام ــا الویت بن ب
ــده در  ــع آوری ش ــای جم ــده و داده ه ــام ش ــر انج ــورد نظ ــل م ــدی عوام رتبه بن
ــت. ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی ــی و تجزی ــورد بررس ــزار Super Decision م نرم اف

- روش ها و ابزارهای گردآوري اطالعات

مصاحبــه،  کتابخانــه اي،  مطالعــات  از  اطالعــات  گــردآوري  به منظــور 

ــن  ــده اســت. جامعــه آمــاري در ای ــی اســتفاده گردی ــد میدان پرســش نامه و بازدی
تحقیــق، شــامل مدیــران و خبــرگان حــوزه اســتقرار مدل ســازی اطالعــات 
ســاختمان در ســازمان هاي پــروژه محــور ســاختمانی بــوده کــه به صــورت 
هــدف دار )غیــر احتمالــي( و زنجیــره اي و بــا مشــارکت افــرادي انجــام پذیرفــت 
کــه در موضــوع پژوهــش داراي دانــش و تخصــص باشــند. همچنیــن، داده هــا 
ــرای  ــدند و ب ــي ش ــه اي کم ــورت فاصل ــه ص ــرت ب ــف لیک ــتفاده از طی ــا اس ب
ــروژه اجــرا شــده  ــن پ شناســایی و اولویت بنــدی اقدامــات انجــام شــده در چندی
ــری به صــورت تصادفــی ســاده انجــام گرفــت.  ــی نمونه گی در پروژه هــای عمران
ــه،  ــوي اولی ــه الگ ــس از تهی ــات و پ ــل اطالع ــه و تحلی ــف و تجزی ــرای توصی ب
بــرای ســنجش اعتبــار آن، از پرســش نامه و اظهــار نظرهــاي تخصصــي افــراد 
خبــره انتخــاب شــده، اســتفاده گردیــده و توســط روش فراینــد تحلیــل شــبکه ای 
ــاختار  ــه س ــور، مصاحب ــن منظ ــت. بدی ــرار گرف ــر ق ــال نظ ــي و اعم ــورد بررس م
 یافتــه اي از 10 نفــر از متخصصیــن صــورت پذیرفــت و بــا بررســی نظــرات آنــان، 
ــل  ــرای تحلی ــه شــد. ب ــن عوامــل مطــرح شــده پرداخت ــه دســته بندي مهم تری ب
ــراي  ــن ب ــرگان و متخصصی ــر از خب ــز از نظــر 15 نف ــه کمــک روش ANP نی ب
ــش  ــی پژوه ــد کل ــد. رون ــتفاده گردی ــل اس ــن وزن عوام ــي و تعیی ــه زوج مقایس

ــت. ــده اس ــه ش ــکل 1 ارائ ــه در ش ــور خالص ــر، به ط حاض

شکل 1- مراحل و روند کلی تحقیق حاضر
3- نتایج

3-1-تعیین عوامل عدم تحقق BIM در پروژه های عمرانی

بــا توجــه بــه بررســی های انجــام شــده و نظارت هــای متخصصیــن مربوطــه در 
ایــن پژوهــش، عوامــل شکســت و عــدم تحقــق BIM در پروژه هــای عمرانــی 
بــه دو قســمت معیار هــای اصلــی و زیــر معیارهــا تقســیم شــد کــه در جــدول 1 

آورده شــده اســت.

زیر معیارهامعیارهای اصلی

باال بودن هزینه طراحی با نرم افزارهاي BIMمالی

هزینه آموزش افراد کلیدي و مرتبط درون کارگاه

پراکندگي اطالعات و نبود سیستم یکپارچهفنی

باال رفتن ریسك پروژه در فاز اجرا و پایین آمدن دقت تصمیم گیري

فضاي پیچیده برنامه ها

ورود تکنولوژی های نوین در عرصه ساخت  و ساز

افزایش تنش های میان کارفرما و پیمانکار

نیاز به نیرو های مختلف مقیم دفتری برای پروژهمنابع انساني

نیاز به نیروهای مدیریتی و کنترل پروژه

کاهش سرعت گزارش گیري، بررسی وضعیت و تأخیرات پروژهزمان

جدول 1- معیار های اصلی و زیرمعیارهای عدم تحقق BIM در پروژه های عمرانی
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3-2- تعیین معیارها و محاسبه وزن و رتبه معیارها

پــس از تعییــن و مشــخص نمــودن معیارهــا اصلــی و زیرمعیارهــای عــدم تحقــق 
BIM، الزم اســت ارتبــاط بیــن ایــن عوامــل )معیارهــای اصلــی و زیرمعیارهــا( 
ــرگان  ــان و خب ــرات کارشناس ــن کار، از نظ ــرای ای ــه ب ــود، ک ــخص ش ــز مش نی
اســتفاده می شــود. برخــالف فرآینــد تحلیــل سلســله مراتبــی AHP کــه ارتبــاط 

بیــن معیارهــا، زیرمعیارهــا و گزینه هــا، سلســله مراتبــی و یــک ســویه اســت، در 
فرآینــد تحلیــل شــبکه ای، افــزون بــر ارتبــاط سلســله مراتبــی، در بخش هایــی 
ــاط و وابســتگی  ــا یکدیگــر ارتب از مــدل ممکــن اســت معیارهــا و زیرمعیارهــا ب
متقابــل داشــته باشــند، هماننــد ایــن مثــال کــه در آن معیارهــا و زیرمعیارهــا بــا 

یکدیگــر ارتبــاط و وابســتگی متقابــل دارنــد.

Super Decision شکل 2- ارتباط و وابستگی های بین معیارها و زیرمعیارها در نرم افزار                                                              

3-3- تعیین معیارها و محاسبه وزن و رتبه معیارها

بــا توجــه بــه نظــرات خبــرگان و بررســی های انجــام شــده در ایــن تحقیــق طبــق 
مقایســه دودویــی معیارهــای اصلــی )جــداول 2 و 3(، به ترتیــب بیشــترین عاملــی 
کــه موجــب عــدم تحقــق BIM در در پروژه هــای عمرانــی می شــود، مشــکالت 
فنــی می باشــد )معیــار فنــی(. به عنــوان مثــال نبــودن سیســتم یکپارچــه و 
از  پیمانــکاری  شــرکت های  کلیــه  در   BIM نرم افزارهــای  نبــودن  فراگیــر 
ــل  ــت. عام ــی اس ــای عمران ــق BIM در پروژه ه ــدم تحق ــل ع ــن عوام اصلی تری
تأثیرگــذار بعــدی، مشــکالت مالــی )معیــار مالــی( نظیــر هزینه هــای باالیــی کــه 
ــد،  ــت می کنن ــای BIM دریاف ــا نرم افزاره ــی ب ــرای طراح ــانی ب ــای انس نیروه

عمرانــی،  پروژه هــای  در   BIM تحقــق  عــدم  عامــل  ســومین  می باشــد. 
ــال  ــوان مث ــانی(. به عن ــع انس ــار مناب ــد )معی ــانی می باش ــع انس ــکالت مناب مش
 ،BIM کمبــود نیروهــای متخصــص و حرفــه ای در کار کــردن بــا نرم افزارهــای
کــه زیرمعیــاری از معیــار اصلــی منابــع انســانی اســت از چالش هــای پیــش روی 
تحقــق BIM می باشــد. پــس از اولویت بنــدی فــوق و تعییــن ارجحیــت عوامــل 
ــای  ــق BIM در پروژه ه ــش در تحق ــاد چال ــکالت و ایج ــروز مش ــذار در ب تأثیرگ
عمرانــی، عامــل بعــدی و اولویــت چهــارم طبــق دســته بندی انجــام شــده 
ــودن  ــر ب ــل زمان گی ــان( از قبی ــار زم ــان )معی ــکالت زم ــق، مش ــن تحقی در ای

یکپارچه کــردن اطالعــات در بخش هــای مختلــف طراحــی می باشــد.
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وزن کرانداروزن نرمال شدهوزن ایده آلزیرمعیارها
 BIM 0/692860/1578060/157806باال بودن هزینه طراحي با نرم افزارهاي

0/213170/0485510/048551افزایش تنش هاي میان کارفرما و پیمانکار
0/392830/0894710/089471باال رفتن ریسک پروژه در فاز اجرا و پایین آمدن دقت تصمیم گیري

0/71760/163440/16344فضاي پیچیده برنامه ها
0/180080/0410140/041014نیاز به نیروهاي مدیریتي و کنترل پروژه

0/594020/1352930/135293نیاز به نیرو های مختلف مقیم دفتری برای پروژه
0/235570/0536530/053653هزینه آموزش افراد کلیدي و مرتبط درون کارگاه
0/108120/0246250/024625ورود تکنولوژي هاي نوین در عرصه ساخت وساز

10/227760/22776پراکندگي اطالعات و نبود سیستم یکپارچه
0/256360/0583870/058387کاهش سرعت گزارش گیري، بررسي وضعیت و تأخیرات پروژه

)M( بردار ویژهزمانفنیمالیمنابع انسانیهدف
0/180×××1منابع انسانی

0/309××1/91→مالی
0/381×1/31→2/2→فنی
2/710/129↑2/3↑1/6↑زمان

جدول 2- نتایج مقایسه دودویی معیارهای اصلی مورد مطالعه

جدول 3- اولویت بندی معیارهای اصلی مورد مطالعه در تحقیق حاضر

جدول 4-  وزن دهی معیارهای عوامل عدم تحقق BIM در پروژه های عمرانی   

در پروژه های عمرانی BIM درجه اولویت تأثیر در عدم تحقق)M( بردار ویژهمعیار و هدف تحت بررسی
0/1803منابع انسانی

0/3092مالی
0/3811فنی
0/1294زمان

-1جمع کل

ــزار  ــه از نرم اف ــه ک ــورد مطالع ــای م ــده زیرمعیاره ــال ش ــاي نرم ــق وزن ه طب
ــن  ــت و تعیی ــر اهمی ــدي از نظ ــد، الویت بن ــتخراج گردی Super Decision اس
ــورد  ــق BIM، م ــدم تحق ــور در ع ــای مذک ــذاری زیرمعیاره ــت و تأثیرگ ارجحی
ــور  ــت. همان ط ــده اس ــه ش ــدول 5 ارائ ــج آن در ج ــه و نتای ــرار گرفت ــی ق بررس
کــه در بــاال نیــز بیــان گردیــد، مطابــق بــا نتایــج حاصــل )جــدول 5(، زیرمعیــار 
ــر  ــم و مؤث ــت مه ــن اولوی ــه، اولی ــتم یکپارچ ــود سیس ــات و نب ــي اطالع پراکندگ

در عــدم تحقــق BIM در پروژه هــای عمرانــی می باشــد. لــذا ایــن چالــش 
ــای  ــاختمان )BIM( در پروژه ه ــات س ــازی اطالع ــتم مدل س ــش روی سیس پی
عمرانــی بایــد مــورد بررســی بیشــتر قــرار گرفتــه و نســبت بــه مرتفــع نمــودن ایــن 
ــورت  ــات الزم ص ــدی، اقدام ــای بع ــا ارجحیت ه ــکالت ب ــایر مش ــکل و س مش

گیــرد.

بــر اســاس نتایــج بررســی های صــورت گرفتــه در زمینــه تعییــن و اولویت بنــدی 
ــه  ــا توج ــی و ب ــای عمران ــق BIM در در پروژه ه ــدم تحق ــل ع ــای عوام معیاره
ــر  ــار زی ــداول 4 و 5(، چه ــه )ج ــورد مطالع ــای م ــی معیاره ــج وزن ده ــه نتای ب
بــا وزن 0/2277،  نبــود سیســتم یکپارچــه  معیــار پراکندگــي اطالعــات و 

ــا  ــه طراحــي ب ــودن هزین ــاال ب ــا وزن 0/1634، ب ــده برنامــه هــا ب فضــاي پیچی
نرم افزارهــاي BIM بــا وزن  0/1578 و نیــاز بــه نیرو هــای مختلــف مقیــم 
دفتــری بــرای پــروژه بــا وزن 0/1352 بــه ترتیــب بیشــترین  اهمیــت و در نتیجــه 
بیشــترین تأثیــر را در اولویت بنــدی عوامــل عدم تحقــق BIM را خواهند داشــت.
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5- بحث و نتیجه گیری 

بــا توجــه بــه عواملــی کــه از دیــد خبــرگان و متخصصیــن در مــورد عوامــل عــدم 
موفقیــتBIM  در ایــن تحقیــق مطــرح شــد، بــا برطــرف نمــودن موانــع پیــش 
ــران  ــا مدی ــه بس ــاختمان )BIM(، چ ــات س ــازی اطالع ــتم مدل س روی سیس
ــد  ــع و زمــان و ... خواهن ــه مناب ــت بهین ــه اســتفاده از آن جهــت مدیری راغــب ب
بــود. در ایــن تحقیــق، موانعــی از جملــه موانــع مالــی، منابــع انســانی، زمــان و 
مســائل فنــی مــورد ارزیابــی و گزینــش از متخصصیــن و خبــرگان قــرار گرفــت 
و بــه الویت بنــدی عوامــل پرداختــه شــد. بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از بررســی 
زیرمعیارهــای مؤثــر در عــدم تحقــق BIM و تعییــن درجــه اهمیــت هریــک از 
ــود سیســتم یکپارچــه  ــع BIM، پراکندگــی اطالعــات و نب ــن مان ــا، بزرگتری آنه
می باشــد کــه بیشــترین تأثیرگــذاری را در عــدم تحقــق BIM می گــذارد. در 
ــه  ــودن هزین ــاال ب ــا و ب ــده برنامه ه ــای پیچی ــب فض ــدی به-ترتی ــای بع رده ه
طراحــي بــا نرم افزارهــاي BIM از عواملــی هســتند کــه تأثیــر بســزایی در 
عــدم تحقــق BIM می گذارنــد. در اولویت هــای بعــدی به ترتیــب نیــاز بــه 
ــروژه  ــك پ ــن ریس ــاال رفت ــروژه و ب ــرای پ ــری ب ــم دفت ــف مقی ــای مختل نیرو ه
ــه  ــد ک ــی بودن ــزو عوامل ــري ج ــت تصمیم گی ــدن دق ــن آم ــرا و پایی ــاز اج در ف
تأثیرگــذاری باالیــی در عــدم تحقــق BIM داشــتند. همچنیــن، کاهــش ســرعت 
ــراد کلیــدي و مرتبــط درون کارگاه، افزایــش  ــه آمــوزش اف گزارش گیــري، هزین
ــرل  ــي و کنت ــاي مدیریت ــه نیروه ــاز ب ــکار، نی ــا و پیمان ــان کارفرم ــاي می تنش ه
ــب  ــروژه به ترتی ــاز پ ــاخت  و س ــه س ــن در عرص ــاي نوی ــروژه، ورود تکنولوژي ه پ
در رتبه هــای بعــدی قــرار گرفتــه اســت. لــذا جهــت ارتقــا سیســتم مدل ســازی 
اطالعــات ســاختمان می بایســت به منظــور تقلیــل موانــع چــاره ای اندیشــید. بــا 
توجــه بــه عواملــی کــه مانــع تحقــق BIM در پروژه هــای عمرانــی بــوده اســت 
و تعییــن مهم تریــن عوامــل از دیــدگاه متخصصیــن و خبــرگان در زمینــه مــورد 
ــوان اظهــار داشــت مدل ســازی اطالعــات ســاختمان در پروژه هــای  نظــر می ت
ــز  ــن امــر نی ــران ارشــد از اجــرای آن دارد کــه ای ــت مدی ــه حمای ــاز ب ــی نی عمران
ــودن  ــرف نم ــا برط ــه ب ــرا ک ــت. چ ــته اس ــد وابس ــر ش ــه ذک ــی ک ــه دالیل ــود ب خ
موانــع پیــش روی آن، بــه منظــور مدیریــت بهینــه منابــع و زمــان و ...، چــه بســا 

ــه اســتفاده از آن شــوند ــران راغــب ب مدی
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جدول 5- الویت بندي زیرمعیارهای عوامل عدم تحقق BIM در پروژه های عمرانی
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