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   چکیده 
ترين رويکردهای رايج در صنعت ساختمان  )بیم( يکی از جديدترين و نوآورانه  1اين روزها، مدلسازی اطالعات ساختمان

دهد. از همین رو،  تری را نسبت به رويکردهای سنتی ارائه میاست، که اجرای آن فرآيندهای کاری متفاوت و يکپارچه
  تواند میاسايی و آگاهی بر آنها  سازی فناوری بیم مواجه است که شنها و موانع گوناگونی در پیاده صنعت ساختمان با چالش

باشد. در  تا حد زيادی   انجام شده در راستای شناسايی چالشاين مقاله ضمن مرور پژوهشکاربردی و مفید  های  های 
  . سپس، است  شدهبندی  اولويت بندی و در پنج حوزه دسته  ،وسه چالش شناسايیسی ،المللیبکارگیری بیم در عرصه بین 

متخصصین مدلسازی اطالعات ساختمان ايران به منظور  ساختاريافته با  ی نیمهمصاحبه  هشتکیفی    ردرويک   با استفاده از
با روش تحلیل آوری شده  های جمعشده است. دادهانجام  های صنعت ساخت ايران در مواجهه با اين فناوری  شناسايی چالش

گذاری مناسب و  معلول فقدان سیاستبکارگیری بیم  ی  هاترين چالشو مشخص شد که مهم  هتحلیل قرار گرفتمورد    تم
اقتصادی و فرهنگی  زيرساختضعف در   نهايت، تالش شدهای  از میان    کاهشبه منظور    هايیتا راهکار  ههستند. در  يا 

 شده پیشنهاد شود.  ها و موانع شناسايیبرداشتن چالش
 

 مدلسازی اطالعات ساختمان  ،  ، صنعت ساختمان ايرانراهکارها،  بیم، چالشواژگان كلیدی: 

 
 -1 Building Information Modelling (BIM)  
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 مقدمه -1
. به عبارت ديگر صنعت  شودصرف می  (AEC)1ی کشورها در صنعت معماری، مهندسی و ساختزيادی از سرمايهحجم  

های  وری پايین صنعت ساختمان و حجم عظیم پروژهکشور ايران، بهرهکند. در  نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ايفا میساختمان  

 در که گزارشی در مجلس هایپژوهش  است. مرکز  وری از اين فرصت شدهساختمانی ناتمام و ناموفق در طی سالها مانع بهره

 هایسال طی مرانیع  هایطرح خاتمه روند تحقق کهکرد   اعالم ،ساخت منتشر  1391  سال بودجه یاليحه بررسی راستای

 برسند پايان به کشور در ساالنه  بايد که طرح عمرانی  473از   متوسط طور به ها سال اين طی دهدمی نشان 1391 تا  1381

 بودجه  قوانین بینیپیش بر مازاد تومان میلیارد هزار  75/95معادل  ایهزينه و رسیده اتمام به طرح  134معادل   درصد، 28تنها  

بر می   5/2عمرانی معادل   طرح هر تر،ساده عبارت  به. است شده تحمیل کشور اقتصاد بر آن هزينه  واقعی  قیمت  دارد  برابر 

   .( 1391, ی)همشهر

وری در صنعت ساختمان ايران شناخته  ی بهرهترين عوامل بازدارندهبه عنوان يکی از اصلی  های سنتیکارگیری روشبه

  . (Ghoddousi and Hosseini, 2012)  شودهای سنتی منجر به تاخیرات زمانی و اتالف منابع میروشغالبا  ، چرا که  شده است

که    شود،اطالق می  های مرسوم متعارف و جاافتاده در صنعت ساختهای سنتی، به روش، روش(pbctoday, 2019)طبق تعريف  

برآيندهای دقیقی از زمان و هزينه ارائه دهند، در  آنالیزهای مختلف پشتیبانی کرده و  ی پروژه و مستندات يکپارچهاز توانند نمی

شوند  ی پروژه میها و طبیعتا افزايش زمان و هزينهاعتماد از حجم متريالنتیجه منجر به تداخالت طراحی، برآوردهای غیرقابل

(Hamada et al., 2016) . 

مقرون سازگارتر و    تر،های يکپارچهاستفاده از رويکردها و فناوریای به  ها، نیاز عمدههای پروژهبا توجه به افزايش پیچیدگی

،  AECدر صنعت ها   یفناورو شکوفاترين  نيپر رونق تر ، يکی ازامروزهشود. احساس میکل چرخه عمر پروژه  یبه صرفه تر برا

  متحده  االتياطالعات ساختمان ا  سازیاستاندارد مدل  ی مل  تهی کمطبق تعريف  ،   BIM.است (BIM) اطالعات ساختمان  یمدلساز

 مجموعه   کياطالعات    از  اشتراکی  یمنبع دانش  BIMاست.    مجموعه  کي  یو عملکرد  یکيزیاز مشخصات ف   یتالیجيد   یشينما"

  زمان تا اولیهطرح ايده و  گیریزمان شکل ازآن،  حیات رخهدر طول چ  یریگمیمصت یبرا اعتمادیقابل  یکه مبنا  دهدارائه می

. (Silva et al., 2016) بسیار مورد توجه قرار گرفته شده    در سالهای اخیر  BIMاجرا و بکارگیری     (2016 ,(NIBS))".است  بيتخر

BIM  اند ارائه گرفتهرا صنعت  اين در ینوآوری که جلوی گريکم در ساخت و ساز و موانع د یورغلبه بر بهره یبرا یراهچرا که

اين  (Teicholz, 2004)کند  می مزا  یعیوس  فیط  یفناور.  غ   میمستق  یاياز    فرآيندهای   مجموعهو    کردهرا فراهم    میرمستقیو 

 . (Lee et al., 2012) کرده است ترفمختلف ساده تر و شفا یاخت را از جنبه هاو س یطراح

نوآورانه   ایدهيا  کنند،یم   تیفعال  ت ساخت که در صنع  يی اکثر شرکتها   یبرا  مدلسازی اطالعات ساختمان،  اين اوصاف  تمام با  

  ی، حت. از اينرودهد   یارائه م  ساتیاز تاس  یو نگهدار  ی، ساخت، بهره برداریطراح  یرا برا  نوينی  یالگوچرا که  است.    و جديد 

 Criminale and)  سازمان دچار مشکل شوند  ايپروژه    درآن    یاجرا  نی ح  است  ممکننیز    نفعانيذ  ترين و متعهدترينایحرفه

 
2- Architecture, Engineering, and Construction (AEC) 

3- Qualitative Data Analysis 
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Langar, 2017).  های جديد مقاومت دارد  از طرفی، صنعت ساختمان ذاتا در مقابل پذيرش فناوری (Martínez-Aires et al., 

2018). 

به   رانيدر ا  BIMبر    یمبتن  ی هاپروژه  اماسالهاست در بازار جهانی صنعت ساختمان حضور دارد،    BIMبا وجود اينکه  

در سطوح   BIMناآشنا هستند و بخش قالب فعال در حوزه    BIMمتخصصان ايرانی اين صنعت با استفاده از  .  شوندندرت ديده می

استفاده   BIMاصال از  8/56اند، %سازی کردهرا پیاده BIMاز سازمانها تا حدودی   5/29%پايین بلوغ قرار دارند. به اين شکل که 

 .  (Ghoddousi and Hosseini, 2012)ی نزديک ندارند در آينده BIM ای برای استفاده ازبرنامهنیز  4/36اند و %نکرده

 ی مدلسازی اطالعات ساختمان شده اجرایبندتيشده و اولویبندطبقههای  چالش  بر  مروری(  1مقاله:    ني، هدف انيبنابرا

؛  رانيساخت ا  صنعتدر    ساختمانمدلسازی اطالعات    یاجرا   ی هاچالش شناسايی    ( 2  ؛و در حال توسعه  افتهي توسعه    یدر کشورها

  پژوهش  نيا  ی هاافتهي رود که    ی . انتظار ماست  ها برای رويايی با اين چالش   صنعت ايرانمناسب    یشنهادیپ ی هاحلراهارائه  (  3و  

 باشد.  د یمف حوزه نيدر ا ریدرگ و فعاالن محققان  ،فعال در صنعت ساخت ی ها، سازمانگذاران استیس یبرا

 

 ادبیاتمرور -2

ها  نامهها، مقاالت ژورنالی و کنفرانسی و پايانهای انجام شده در کتابشود از بررسی پژوهشاطالعاتی که در ادامه ارائه می

ايران شناسايی شد    دنیا از جمله مالزی، آلمان، عراق وهای مختلف  در زمینه اجرای بیم در کشورچالش    33اند.  گردآوری شده

های فنی و تکنولیژيکی، آموزشی و فرهنگی، مديريتی و فرآيندی، قانونی و سیاست و  به پنج گروه چالش   بندی که قابل تقسیم

سندی تحت عنوان   نیز  1397در سال    ه با جزئیات بیشتر شرح داده خواهد شد. الزم به ذکر است کهدر ادام  کههزينه ای بودند، 

به چهار  متفاوتای در به گونهرا ايران  در  BIM یاجرا یهاچالش  (IranBIM, 2018)  1400افق  در   BIM یسند توسعه فناور

ه، و شرح مختصری از عوامل تاثیرگذار بر هر گروه را  کرد  یطبقه بند  یو فناور  ی، اجتماع ی، اقتصاد یاسیموانع س:  یگروه اصل

 است. ارائه کرده

ها به تعدادی زير گروه که شرحی از موانع عنوان شده  ( نشان داده شده است، هر گروه از چالش1همانطور که در جدول )

های  ها از منظر اهمیت آنها تعداد تکرار موانع در پژوهش بندی چالشوند و به منظور اولويتشدر منابع مختلف هستند، تقسیم می

 مختلف قید شده است.  

 
 سازی و اجرای بیم های پیادهای از مرور ادبیات موانع و چالش( خالصه1جدول شماره )   

تعداد   منابع چالش ها و موانع 

 تکرار 

فنی و 

 تکنولوژيکی 

بیم و منحنی   پیچیدگی 1

 يادگیری آن 

(Eastman et al., 2011, Hatem et al., 2018, Jamal 

et al., 2019, Liu et al., 2015,  ,محسن,  1394پگاه ,

1396, Both, 2012, Oesterreich and Teuteberg, 
2019, Tan et al., 2019, Gerges et al., 2017)   

10 

های  عدم سازگاری و محدوديت 2

ها )و  بین نرم افزار عملکردی

گذاری  تاثیر بر به اشتراک

 اطالعات( 

(Chan et al., 2019, Criminale and Langar, 2017, 

Hatem et al., 2018, Jamal et al., 2019, 

Migilinskas et al., 2013,  ,1394پگاه , Both, 2012, 
McArthur, 2015, Costin et al., 2018) 

9 
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      ها و و نقشه کمبود اطالعات 3

(LOD)   سطح جزئیات پايین 

اجرای پروژه برای فاز   

(Chan et al., 2019,  ,1396محسن , Costin et al., 

2018) 
3 

برای پروژه   مناسب نبودن بیم 4

ها مناسب  ی پروژه)برای همه

 نیست( 

(Criminale and Langar, 2017, Gerges et al., 

2017) 
2 

-کمبود قابلیت دسترسی و ابزار 5

ای بکارگیری بیمه  

(Oesterreich and Teuteberg, 2019, Tan et al., 
2019) 

2 

تاثیرات بیم  گیری دشواری اندازه 6  (Chan et al., 2019) 1 

آموزشی و  

 فرهنگی

و مقاومت در   مسائل فرهنگی 7

 برابر تغییر 

(Chan et al., 2019, Eastman et al., 2011, Gerges 

et al., 2017, Hatem et al., 2018, Jamal et al., 

2019, Matarneh and Hamed, 2017,  ,1394پگاه  ,
1396محسن,  , Costin et al., 2018, Oesterreich and 

Teuteberg, 2019, Tan et al., 2019, ی اسکندر  ,

1396)  

12 

يا پیمانکار   کارفرماعدم تقاضای  8

)به عنوان هزينه اضافه به آن  

( نگاه می کنند  

(Gerges et al., 2017, Hatem et al., 2018, Jamal et 

al., 2019, Matarneh and Hamed, 2017,   ,پگاه

1396, محسن, 1394 , Hosseini et al., 2015)   

7 

نسبت به بیم و   کمبود آگاهی 9

 مزايای آن 

(Criminale and Langar, 2017, Hatem et al., 2018, 

Matarneh and Hamed, 2017,  ,محسن,  1394پگاه ,

1396, Gerges et al., 2017, Hosseini et al., 2015, 
1396, یاسکندر  )   

8 

آموزشی ضعیف  خدمات 10  (Chan et al., 2019, Hatem et al., 2018, Jamal et 

al., 2019, Matarneh and Hamed, 2017,   ,محسن
1396, Gerges et al., 2017, Hosseini et al., 2015)  

7 

 

11 

ابزار جديد   عدم تمايل صنعت به

  به دلیل اينکه تنکنولوژی در

 دسترس پاسخگوی نیاز است  

(Criminale and Langar, 2017, Gerges et al., 2017, 

Hatem et al., 2018, Migilinskas et al., 2013, 
1396محسن,  )  

5 

-نگرش منفی نسبت به اشتراک 12

ذاری اطالعات  گ  

(Costin et al., 2018, McArthur, 2015, Oesterreich 
and Teuteberg, 2019, Tan et al., 2019, 

Migilinskas et al., 2013, Criminale and Langar, 

2017) 

4 

ها شکست و ناشناخته  ترس از 13  (Criminale and Langar, 2017, Migilinskas et al., 
1394پگاه,  ,2013 ) 

3 

آنقدر ملموس   منافع بیان شده  14

را   از بیمنیستند که استفاده 

 تضمین کنند

, 1394)پگاه,  Oesterreich and Teuteberg, 2019, 

( 1396 ,یاسکندر   
3 

ای و  کمبود تعامل حرفه  15

سترده گی استفاده  

(McArthur, 2015, Tan et al., 2019) 2 

کمبود پژوهش علمی در اين   16

 حوزه 

(Tan et al., 2019) 1 

مديريتی و  

 فرآيندی 

کمبود نیروی متخصص و آگاه به   17

سیر تکامل مدل و دارای  

شناخت درست از بیم )مديريت  

 منابع( 

(Chan et al., 2019, Criminale and Langar, 2017, 

Eastman et al., 2011, Gerges et al., 2017, Hatem 
et al., 2018, Jamal et al., 2019, Liu et al., 2015, 

Matarneh and Hamed, 2017, Migilinskas et al., 

1396, محسن, 1394پگاه,  ,2013 , Oesterreich and 
Teuteberg, 2019, Tan et al., 2019, Hosseini et al., 

1396, یاسکندر  ,2015 )  

15 
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در   مشکالت فرآيندی و تغییر 18

و عدم   ساختار و قواعد سازمانی

 تثبیت فرآيند بیم 

(Bryde et al., 2013, Chan et al., 2019, Eastman et 

al., 2011, Hatem et al., 2018, Jamal et al., 2019, 

Liu et al., 2015, McArthur, 2015, Tan et al., 
1396, یاسکندر  ,2019 )  

9 

های همکاری بین اعضای  چالش 19

و نگرش   مختلف  تیم و ذينفعان

 منفی نسبت به کار گروهی 

(Chan et al., 2019, Criminale and Langar, 2017, 

Eastman et al., 2011, Hatem et al., 2018, Jamal et 
al., 2019, Costin et al., 2018, Oesterreich and 

Teuteberg, 2019, Tan et al., 2019)  

8 

ر جريان  ای دنیاز به تغییرات پايه 20

ها و متفاوت  های کاری و رويه

 بودن فرآيند بیم 

(Criminale and Langar, 2017, Eastman et al., 
2011, Matarneh and Hamed, 2017,  ,1394پگاه , 

Both, 2012, Costin et al., 2018, Tan et al., 2019, 

Hosseini et al., 2015, 1396, یاسکندر ) 

9 

و نیاز به   اطالعاتمديريت  21

همساز کردن حجم زياد  

 اطالعات 

(Criminale and Langar, 2017, Hatem et al., 2018, 

Migilinskas et al., 2013, Costin et al., 2018, 

McArthur, 2015)  

5  

نبودن مسئولیت   مشخص 22

و   مديريت کل مدل و پايداری

مدل سازیيکپارچه  

(Criminale and Langar, 2017, Eastman et al., 

2011, Costin et al., 2018) 
3 

قانونی و  

 سیاست 

-حمايت از طرف سیاست عدم 23

تنظیم ذاران صنعت در گ

ی  استانداردها و نبود پروسه

ارزيابی و اطالع از استانداردهای  

المللی بین  

(Chan et al., 2019, Criminale and Langar, 2017, 
Eastman et al., 2011, Hatem et al., 2018, Jamal et 

al., 2019, Liu et al., 2015, Matarneh and Hamed, 

2017, Migilinskas et al., 2013,  ,1394پگاه , Both, 
2012, Costin et al., 2018, Oesterreich and 

Teuteberg, 2019, Tan et al., 2019, Gerges et al., 

2017, Hosseini et al., 2015, 1396, ی اسکندر ) 

51  

مسائل قانونی و قراردادی )فقدان   24

فرمت مشخص قراردادی( و  

عدم قطعیت مديريت ريسک و   

(Criminale and Langar, 2017, Eastman et al., 

2011, Hatem et al., 2018, Jamal et al., 2019, 

Migilinskas et al., 2013,  ,1394پگاه , Costin et al., 
2018, McArthur, 2015, Oesterreich and 

Teuteberg, 2019, Tan et al., 2019) 

10 

عدم حمايت از طرف مراجع   25

 ذيصالح و مديران ارشد 

(Hatem et al., 2018, Jamal et al., 2019, Liu et al., 

2015, Migilinskas et al., 2013,  ,محسن,  1394پگاه ,

1396, Oesterreich and Teuteberg, 2019, Tan et 

al., 2019)    

8 

مالکیت اطالعات، امنیت   26

 اطالعات و مالکیت معنوی 

(Chan et al., 2019, Criminale and Langar, 2017, 

Tan et al., 2019, Eastman et al., 2011, Hatem et 

al., 2018, Jamal et al., 2019, Liu et al., 2015, 
Costin et al., 2018) 

8 

مرز بین   مشخص نبودن  27

مسئولیت ها و مسئولیت  

و تغییر نقش ها  اشتباهات   

(Criminale and Langar, 2017, Jamal et al., 2019, 

Liu et al., 2015,  ,1394پگاه , Costin et al., 2018) 
5 

 ,Criminale and Langar, 2017, Liu et al., 2015) مسائل مجوز  (license) و بیمه  28

1394پگاه,  , Costin et al., 2018, Tan et al., 2019) 
5 

اولیه ی باال برای پیاده    هزينه 29 هزينه 

سازی و نرم افزار ها و سخت  

و متخصصین  افزار های بیم  

(Gerges et al., 2017, Matarneh and Hamed, 2017, 

Liu et al., 2015, Criminale and Langar, 2017, 

Hatem et al., 2018, Jamal et al., 2019, 
Migilinskas et al., 2013, Chan et al., 2019, 

Eastman et al., 2011,  ,1396محسن,  , 1394پگاه , 

Both, 2012, Costin et al., 2018, Oesterreich and 
Teuteberg, 2019, Tan et al., 2019, Hosseini et al., 

1396, یاسکندر  ,2015 )  

17 
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ی زياد مورد نیاز  زمان و هزينه 30

و استخدام نیروی   برای آموزش

 انسانی )اتالف منابع( 

(Criminale and Langar, 2017, Eastman et al., 

2011, Gerges et al., 2017, Hatem et al., 2018, 

Jamal et al., 2019, Migilinskas et al., 2013, 
Costin et al., 2018, Tan et al., 2019, یاسکندر  ,

1396) 

9 

ی زياد مورد نیاز  زمان و هزينه 31

برای طراحی مدل با سطح  

سازی   جزئیات باال و يکپارچه

و افزايش بار   مدل های پیچیده 

ی مدلکاری برای توسعه  

(Criminale and Langar, 2017, Jamal et al., 2019, 
Costin et al., 2018, McArthur, 2015, Tan et al., 

2019, Gerges et al., 2017)   

6 

ابهام توجیه اقتصادی و غیر قابل   32

بینی بودن هزينه   پیش

)نرخ بازگشت    بکارگیری بیم

 سرمايه 14ی نامشخص( 

(Hatem et al., 2018, Tan et al., 2019, Gerges et 

al., 2017, Hosseini et al., 2015,  1396, یاسکندر )  
5 

های جديد و عدم اطالع  فعالیت 33

های جديد از دستمزد  

(Criminale and Langar, 2017,  ,1394پگاه)  2 

 
ی باالی آموزش ( هزينه1ها وجود دارد. )شکل  های مختلف چالشی علت و معلولی بین گروهنوعی رابطه  که  رسد به نظر می

به عالوه،  .  دهد می   افزايش  را  سازمانی  هایکشمکش  وو کمبود نیر  شودمی  منجر  متخصصان  کمبود  به  کارکنان و افراد مستقیماً

  مالکیت  ،حقوقی  مسائل   ايجاد  منجر به  که  کنندمی  ايجاد   هاداده   و   اطالعات  گذاری  اشتراک  به  مشکالتی در  ناقص  استانداردهای

  پرسنل  آموزش ولو قابل قب يکپارچه سطح فقدان معنای به و بومی  ملی استاندارد نبود همچنین،.  دشومی ها داده به دسترسی و

 .استمتخصص  کمبود افزايش و

 

 
 -4  ROI: Return of Investment 
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سازی و اجرای بیم های پیاده( موانع و چالش1شکل )  

 

 های فنی و تکنولوژیکیچالش  1-2

توافق   بر اين موضوع  افراد  های فنی بسیار شايع هستند. اغلب، چالششودمحسوب می  یازآنجا که بیم نسبتا فناوری جديد 

ی اهتاما نک.  (Jamal et al., 2019)خواهد داشت    ناآشنا هستند  بیم که با    یکسان  یرا برا  یداربیش  یریادگي  یمنحن بیم  که  دارند

  ،تند و کسانی که کاربر بیم نیستندکه کاربر بیم هساست  کسانی    منظرهای فنی از  گیرد تفاوت چالشکه بايد مورد توجه قرار  

-محدوديتاما هر دو دسته بر    کند.بینند مشکلی برای کاربران بیم ايجاد نمیچراکه در بسیاری از مواقع موانعی که افراد عادی می

 . (Both, 2012)  توافق دارند مربوط به قابلیت همکاریو مسائل   های مبتنی بر بیمافزارنرمهای عملکردی 

است ساختمان صنعت  یرو شیپ   یهاچالش نيتراز مهم ی کيهنوز  یهمکار  تیقابل کمبود،  ی فن یهاتمام چالش از میان

یت همکاری  قابلبا    یهاستمیسدر    چراکه،کنند.    برطرفدر تالش هستند تا آن را    یو دولت  یقاتیتحق  یهااز پروژه  یاديکه تعداد ز

  کيتبادل داده  ، و از آنجايی که  افتداتفاق نمیرفتن اطالعات    نیاز ب  ا يشده  حذف  ، خطا  افزارهانرم  بینهنگام انتقال اطالعات    باال 

 . (Costin et al., 2018)  کنداين موضوع اهمیت بسیاری پیدا می ، بزرگ است  اطالعاتی یهامدل جاديالزام مهم در ا

 

 های آموزشی و فرهنگی چالش  2-2

عدم آگاهی ذينفعان مختلف نسبت به    توانند معلول آموزش نادرست يا ناکافی باشند. های فنی میاز چالش  بخش بزرگی 

 دارد. سازی اطالعات محروم میجمله يکپارچههای تکنولوژی بیم از  های مختلف سازمان را از بسیاری از مزيتافزارهای نرمقابلیت

 Becerik-Gerber et)  است  شده  در صنعت ساختاز بیم  مانع اجرا و استفاده    یو امکانات آموزش  بیم  متخصصان  کمبود

al., 2011)  به  ی با توجه کمو تمرکز کرده خاص  یافزارنرم یهاموجود تا به امروز بر استفاده از بسته یآموزش های برنامه اغلبو

 . (Liu et al., 2015) دارند  یکاربرد  یهابرنامه

منابع بر آن تاکید شده  مقاومت  از  بسیاری  شود و در  بیم می  رشيمانع از پذ  یقابل توجه  میزانبه  يکی از موانع مهمی که  

به دلیل  ها  از افراد و گروه  دهیچیاما پ   طبیعیرفتار    کي، مقاومت  های اطالعاتیسیستم  اتیدر ادباست.    سازمان در برابر تغییر
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  و اينرسی به استمرار  لياست. تماتغییرات موجود(  تی)به عنوان مثال ، از دست دادن وضعی عواقب منف  نسبت به نانیعدم اطم

از دست دادنافرا اشکال متنوع یمموجود    تیشغل و وضع  د و ترس  به  اجرا  یتواند  برابر  در  اطالعات و    یفناور  یاز مقاومت 

 .(Oesterreich and Teuteberg, 2019) منجر شود  های اطالعاتیسیتم

 

 های مدیریتی و فرآیندیچالش  3-2

 Liu et)  دارد  ها سازمان  یکار  ی ندهايو فرآ  یتيريدر ساختار مد  یراتیتأث  بلکه  ستین  یفن  موضوع  کي  يکارگیری بیم تنها 

al., 2015)  گیری بهرهمنظور    به  ی بیماجرا   یحرکت به سو  در مسیرها  ه يو رو  عملیاتدر گردش کار،    یاساس   راتییتغبه    ازین  و

   .نددار همراه به رابسیاری  سازمانی هایچالش ،اتتغییر  نوع اين .(Matarneh and Hamed, 2017) استناپذير انکارآن   یاياز مزا

، و است  ی اعتمادو مسئله  يندیفرآ  مشکالت  ای،حرفهو وظايف    مسئولیت  عدم شناخت  شامل  اجرای بیم  سازمانی  مسائل

  یالزمه  مديريت  پشتیبانی  که  حالی  در  ندارد،   سازمان  به  جديد   فرآيندهای  و   ها فناوری  معرفی  به  تمايلی   ارشد  مديراناينکه  

  به وضوح به  شود، انجام  ها کار اجرایمسیر سنتی  از تغییر برای بايد  آنچه مورد  در آگاهی  عدم همچنین،  است.  بیم  موفق اجرای

 . (Liu et al., 2015)شود می شناخته اجرای بیم برای  مانعی عنوان

 

 های قانونی و سیاستچالش  4-2

روبرو    گوناگونی که درگیر پروژه هستند  نفعانياز طرف ذ  یمختلف هایمسائل و چالشممکن است با    بیم  یاز آنجا که اجرا 

 ,Oesterreich and Teuteberg)  کندینم  نیآن را تضم  اجرای  تیموفق  به تنهايی   یو منطق  یفن  نظر داشتن و رعايت اصولمد ،  شود

 در نظر گرفته شود.  بیم  توسعه  قانونی  جوانب  به  و با پرداختن  آورالزام   نديآفر  کيبه عنوان    دي با  اين فناوری  اتخاذ  بلکه  ،(2019

  یه ياست. بدی  ها و مقررات دولتانندهزیو عدم وجود انگ  یقرارداد  تیعدم قطعدر منابع مختلف،    یموانع قانون  پرتکرارتريناز    یکي

  قيطر  نياز ا  است تا  شفافکامالً مشخص و    بندهای قراردادیو    یمقررات قانون   ها وارائه چارچوب  ها دولت  فياوظ از    که يکی  است

 ,Oesterreich and Teuteberg)  شکل دهد   متقاضیان صنعت را  ی فن  های و قابلیت  ها د که فرصتنجاد کنيرا ا  ی اقتصاد کالن   طیمح

2019).  

  مالکیتبه ويژه  ،  (Liu et al., 2015)  است  بیماطالعاتی  های  داده  مالکیت  به  مربوط  قانونی   هایريسکترين  از مهمديگر  يکی  

ا  نفعيذ  نيکه چند  یمدل  شيرايو از عدم وجود   نانیاطم  شرايطی  نیدر چن؛  کنندمیمشارکت    آن  شيرايوو  توسعه  ،  جاديدر 

  جاديا  یتیو مسئول  ی، قراردادیقانون  حساسیت  اين موضوع  و  مسئول دشوار است  نفعيذ  شناسايی  در صورت وجود،  اشتباه و

 .(Criminale and Langar, 2017)  کند یم

 

 ای های هزینهچالش  5-2

بر  نهيآن هز  یاجرا   ديگری  د يجد  یکند، مانند هر فناورمی  جاديا  ساختمانصنعت    یبرابیم  قابل توجه    یايمزادر کنار  

  هاافزاربه نرم  بیم  یاجرا  .منابع مختلف شناسايی شده استيکی از موانع مهم برای اجرای بیم در  به عنوان  خواهد بود، و اين هزينه  

با اجرای   .(Liu et al., 2015)  است.  سازمان  کي  یبرا  یقابل توجه  نهيهز  یدارد، که به معن  ازین  بخصوصی  ی هاداده  یسازرهیو ذخ

ابزارها  یندهايفرآ بیم  کارهچند  یکارآمد و  اما    يیجوصرفه  نهيزمان و هز  در  توانیمی  قابل    هیاول  یگذارهيسرمامند  ازی نکرد 

 ی زارهافاو نرم  بیم  استفاده از  یآموزش و استخدام کارمندان برا  نهيشامل زمان و هز  هیاول  یهایگذارهيسرما  ني. ااست  یتوجه
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با آن   افزارو  مرتبط  ا  .تر استقوی  هایسخت  برامنابع مالیمنابع )زمان و    ني در دسترس بودن  تر و  کوچک  یهاسازمان  ی( 

 Criminale)   شودمی اجرای بیمنسبت به   اه سازمانانفعال    اين موضوع منجر به  جهیباشد، در نت  رممکنیممکن است غ   ترکارتازه

and Langar, 2017) . 

 

 روش تحقیق -3
از طر  یهاداده از  با هشت    افتهيساختارمهین  یهاو مصاحبه  اتیادب  مرور  قيپژوهش  اطالعات    ینمتخصصتن  مدلسازی 

 دارای   ، همگی شده است. مصاحبه شوندگان  یآور جمع  ايران  ساختصنعت  در    شرویپ   یهاسازمان  یتيريمد   یهابا نقشساختمان  

را   رانياصنعت در بیم  گیریکاربتوسعه و  یتمسئول ا يند  اهبودبیم  با  طمرتب های زمینهدر  پژوهش ا يحداقل پنج سال سابقه کار 

 (2)جدول  اندداشته

 
 ( مشخصات مصاحبه شوندگان 2جدول )                               

 میزان اجرای بیم  ی پروژه مرحله پروژه بیم  مصاحبه شوندگان

 گسترده  باًيتقر اجرا  بیمارستان  Aمصاحبه شونده 

 مجتمع مسکونی  Bمصاحبه شونده 

 بیمارستان 

 متوسط  برداری بهره 

 هتل  Cمصاحبه شونده 

 مجتمع تجاری 

 اجرا 

 برداری بهره 

 متوسط  

 گسترده ريزی/ اجرا يرنامه  مجتمع تجاری  Dمصاحبه شونده 

 

 گسترده  باًيتقر ريزی يرنامه  هتل  Eمصاحبه شونده 

 

 هتل  Fمصاحبه شونده 

 مجتمع تجاری 

 اجرا 

 برداری بهره 

 متوسط  

 گسترده ريزی/ اجرا يرنامه  مجتمع تجاری  Gمصاحبه شونده 

 

 ی کم مقدار  برداری بهره  مجتمع مسکونی  Hمصاحبه شونده 

 

پس از هر    ماًیکه مستق  یادست نوشته  یهاادداشتي و توسط    د یساعت به طول انجام  کيهر مصاحبه به طور متوسط  

 AEC  صنعتدر  بیم    یاجرا  ی ها، موانع و چالش سؤاالت مصاحبه متمرکز بر مشکالت  ، مستند شد. شدندیم   یسيمصاحبه رونو
 بود.  رانيا

  و  "مشکالت"،  "موانع"مانند    ی، بر اساس اصطالحات تم  لیتحلروش  با استفاده از  بیم    ی اجرا  ی هامرحله دوم، چالش   در

  در صنعت ساخت   ی مدلسازی اطالعات ساختماناجرا  ی هاعمده چالش  لیدو دلارائه  و به  های متنی شناسايی  دادهدر    "هاچالش"

 .منجر شد رانيا

 



 

 

10 

 

 تحلیل تم   1- 3

 شده شناسايی  دهایک شد. کدگذاری تحلیل، انجام جهت و گشت مرتب شده گردآوری هایداده ها،مصاحبه انجام از پس

 ساسا بر شده شناسايی مفاهیم  ا. نهايتدگردي استخراج مفهوم 30  و شده ترکیب  و بندیدسته مفهومی، تشابه میزان ساسا بر

 اصلی هایتم  سپس و فرعی هایتم قالب در مفاهیم، ک  ترااش هوج هب هتوج اب و یبررس وردم  وعض مو از محقق درک و شهود

تم بقال در یفرع هایتم بندیدسته سپس و فرعی هایتم به مفاهیم کلیه  تخصیص از پس تحقیق  اين در  .شدند بندیدسته

 .آمد دست به( 3شماره ) جدول شرح به اصلی تم 2 و فرعی تم 6 مفهوم، 30 اصلی، ایه

 
 ها ها اصلی و فرعی و مفاهیم حاصل از تحلیل مصاحبهتم( 3)جدول شماره                     

های اصلی تم های فرعیتم   مفاهیم 

-فقدان سیاست 

 گذاری مناسب 

 سازی بیم آور برای پیاده های الزامضوابط و دستورالعملفقدان  قانونی و سیاسی 

 فقدان مبنای قراردادی و تعرفه و قیمت واحد 

 فقدان مبنا و معیاری برای تحويل پروژه 

 عرضه بیش از تقاضای خدمات مهندسی 

 نازل شدن خدمات مهندسی 

شده  سازی فقدان انگیزه برای تولید استاندارد و ضوابط شخصی

 ها توسط سازمان

ها به  گذاری منابع و دادهاحتکار اطالعات و امتناع از به اشتراک اجتماعی 

 عنوان مزيتی رقابتی 

تر  الوصولدر صنعت که از کار سیستماتیک سهل هايیوجود فرصت

 و سودآورتر هستند

 بدبینی اجتماعی نسبت به فناوری جديد 

 بیم و تعداد کم پروژه های موفق ديد تشريفاتی صنعت نسبت به  

ضعف در  

های   زيرساخت

اقتصادی و  

 فرهنگی  

 مراکز آموزشی ضعیف و آموزش مباحث غیرکاربردی آموزشی و فرهنگی 

 کمبود آگاهی و دانش عمومی نسبت به بیم

 فقدان درک مشترک از اهداف و رسالت بیم

 ملموس نبودن مزايای بیم برای کارفرما 

 مقاومت در برابر تغییر 

 عدم تمايل به شفافیت اطالعات 

 سازی فناوری جديد  عدم توجیه اقتصادی برای پیاده هزينه 

گذاری و اجرای بیم در فاز  عدم توجیه اقتصادی برای سرمايه

 و استفاده از بیم فقط در فاز اجرا و مهندسی  طراحی

 هزينه اجرای بیم بايد نسبت کمی از هزينه کل پروژه باشد  

 باالی آموزش پرسنل   هزينه مالی و زمانی

 کیفیت با دستمزد کم وفور خدمات بی

 افزايش زمان، هزينه و دوباره کاری )به دلیل اجرای نادرست بیم( 



 

 

11 

 

های  اطالعات در حوزهسازی چالش در مديريت ارتباطات و يکپارچه  مديريتی و فرآيندی 

 مختلف 

 تعداد باالی ذينفعان 

 استفاده از گردش کاری سنتی حتی پس از اجرای بیم 

 های کار گروهی چالش

 ی مراحل کمبود نیروی متخصص در همه

شناسی،  فقدان بانک های اطالعاتی بیم )مانند بانک اطالعاتی زمین 

 شهرسازی، مصالح و تجهیزات( 

 در محیط شبکه  فقدان زيرساخت اينترنتی برای کار  تکنولوژيکی 

 افزاری افزاری و نرمهای سختچالش

 

 نتایج و بحث -4
 های اجرای مدلسازی اطالعات ساختمان در ایران ترین چالشمهم  1- 4

و    گذاراناستینقش س  ايرانای چون  در حال توسعه  کشور  در  ديجد  یهایوراگسترده فن  بکارگیریقابل توجه در    ینکته

  یهااست، دادهنشان داده شده  (2)که در شکل    انطور، همعبارتیساخت است. به    صنعت  ی درو فرهنگ  یاقتصاد  یهارساختيز

شده    يیشناسا  یهاچالش  هید که کلندهیقرار گرفته و نشان م  لیو تحل  هيمورد تجز  ، علت  يیشناسا  کرديروبا    شده  یآور جمع

 ی ها  رساختيزضعف در و  مناسب گذاریاستیس فقداندو چالش اصلی  ی مستقیم و غیر مستقیمنتیجه رانيدر ا BIM یاجرا 

  محرک   یعمران  یهاپروژهبودجه به    اختصاص  با به سادگی    توانندیمگذاران  سیاست  راي(؛ ز2)شکل  هستند  یو فرهنگ   یاقتصاد

حل خود  خودبه  موانعو    یسازمان   درون  یهاچالش  بخش عظیمی از،  به اين مسئله رسیدگی شود  . اگرباشنداين صنعت    یاصل

ی بیش از تقاضای خدمات مهندسی و در  مناسب منجر به عرضه  گذاری( فقدان سیاست2به عنوان مثال )شکل    د شد.نخواه

است که ديد    کیفیت و با دستمزد کم بوده شدن خدمات بیی آن نازل شدن اين خدمات شده که يکی از آثار آن زياد  نتیجه

 است. های جديد در صنعت ساخت را نیز منفی کردهاجتماعی نسبت به اجرای فناوری

  ت یبه شفاف  ل يعدم تماتند از:  در ايران عبار  BIM  یاجرا  پرتکرارنشان داد که شش مانع مهم و  همچنین    های پژوهش يافته

  اهداف  از ی و آگاه  ، عدم درک متقابلیقرارداد استاندارد  ی مبان فقدان ، است(  BIM ج ياز نتا یک ي که اطالعات ) گذاریو اشتراک

BIMریی در برابر تغها سازمانو مقاومت  کمبود نیروی متخصص ، یافزار و نرم یافزارسخت یها، چالش.  
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 ها و علل آن رانیدر ا BIM ی اجرا یهاچالش نیمهمتر( 2شکل )

 

 های پیشنهادی حلراه  4-2

آموزش مناسب   قياز طر   یبخش  ی ها، آگاهچالش   نيرفع ا  یبرا  لحراهترين  اصلیو    نیاند که اولنشان داده  متعدد  مطالعات

و    BIM  یریادگي  یتواند منحنیآموزش مناسب م   آن است.  یرساختيجامعه و نقاط ضعف ز  ازیبر اساس ن  ده سازی شبومیو  

 "تخصصم  کمبود نیروی"و چالش    برداشتهاز میان  را    یفن  یهااز چالش   یاری، بسکند  عيتسر  یبه طور قابل توجهرا  تکامل آن  

 . دکاهش ده نیز را 

الزام  و    تيبه حما  رانيصنعت ساخت ای  سنت  طیدر مح  یالمللنیبا سطح ب  شدنو همگام    دي جد  یفناور  یاجرا   نیهمچن

از   BIM  یاجرا  ی هااز چالش  یاریبس  چراکهدارد،    یبستگ  ی درون سازمان   یاز مشوق ها  شی گذاران باستیدولت و س  از سوی

  ی اقدامات کالنجهیکارفرما در نت  از سوی  و عدم تقاضا  رییدر برابر تغ  ت، مقاوممتیقتعرفه  و    یقرارداد  قالب يکسان  فقدانجمله  

خواه بنابرانحل  شد.  سوی    ،نيد  از  تجربه   مسئوالنالزام  به کسب  منجر  زمان  گذشت  بیشتربا  نتیجه  و    ی    موانع کاهش  در 

 . روندیم نیاز ب خودخودبه یفناور شرفتیپ گذشت زمان و  با نیز  از آنها  بخش بزرگی ، چراکهخواهد شد یکيتکنولوژ

-تحمل ی با . فرهنگ سازمانباشد   گذارریتأث  BIM اجرای برتواند یاست که م مهمی  یاز عوامل گريد  یک ي یفرهنگ سازمان 

 رش يدر پذ  تیموفق  یبرا  یعملکردو چندو ارتباط متقابل    یاز همکار  يیو سطح باال  هاريسکو    راتییدر برابر تغ  ی باالريذپ 

   خواهد بود. دیمف بسیار  های جديدفناوری

ها با توجه به  آن یسازیو شخص یالمللنیب یهااستانداردها و دستورالعمل بکارگیریها، حلراه نيتریاز کاربرد گري د یکي

ه در سال  نيچندی  تجربهاند که  شده  تنظیم  ایافتهيتوسعه    یتوسط کشورها  اين استانداردها  شتریب  چراکه  ،سازمان است  ازین

  AIA E202-2008به عنوان مثال،    . اندشدهتر  یکاربردو  اصالح شده    داشته و اين استانداردها در طول زمان  BIM  یفناور  یاجرا 
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  باياند و تقرافتهيمتحده توسعه    االتيهستند که در ا  یقرارداد  ی هاقالب  نيتریاز کاربرد  مورد  دو  Consensus Docs 301و  

استفاده    قرارداد عقد برای خود  شخصی هایقالب  از و نیستند مطلع استاندارد قراردادی های  قالب   نياز ا BIM  کاربران  از  40٪

 ی زيربرنامه ی از مسائل سازمان یاری. بسشوند میروبرو  یمختلف قرارداد یهاو با چالش (1396,  اني مهد and جاللی)پرچم  ندکنیم

BIM  مختلف مانند   یراهنماهاهای پیشنهادی در  هيبا اعمال رو  "Guides Messner et al. :2011،"  AEC (UK) BIM 

Technology Protocol:2015""  و"Singapore BIM Guide:2013"   ،یاجرا   یز يرکه مراحل برنامه  BIM  دندهیرا ارائه م  ،

 BS 1192: 2007""  ريتانیايی ب  هایدر استاندارد  یهمکارمسائل مربوط به    ت يريمدبرای    ی يهاحلراه  نی. همچنشوند یبرطرف م

بسیاری   ند نتواید که مندهیم  ارائهرا    اطالعات  تيريمد  یبرا  يیهاو روش  فيشده است که تعار  انیب  "PAS 1192-2: 2013"و  

 د. نرا کاهش ده هاداده اطالعات و تبادل  سازیيکپارچهموانع  از

 

 گیری تیجهن-5
در حال  آن شماریب  یايمزا لیبه دل  ديجد یفناور کي به عنوان   BIM یبه اجرا ليتماتقاضا و ، از آنجا که طور خالصهبه 

  ران ياشرايط  مناسب    یهاحلراهارائه    و  BIM  رشيموانع مرتبط با پذ  يیشناسا  اساسی  ازیبه ن  یپاسخ  پژوهش  نيگسترش است، ا

ژيکی، آموزشی  فنی و تکنولوند:  دش  میکه به پنج گروه عمده تقس  است  کشورهای مختلف  در  BIM  یاجرا  یهاچالش  یو بررس

ای. هزينه  و  و سیاست  قانونی  فرآيندی،  و  فرهنگی، مديريتی  پنج چالش  بعالوه  و  و مهم،  فقدان  "،  منابع مختلفدر    پرتکرار 

  کمبود نیروی "،  "  BIMهای  و سخت افزار  هانرم افزار  یباال برا  هیاول  نهيهز"،    "گذاراناستیتوسط س  الزام از سویاستاندارد و  

 . بودند "سکير تيريو مد   یو قرارداد  یمسائل حقوق" و "در برابر تغییر و مقاومت  ی مسائل فرهنگ"، "تخصص )کمبود منابع(م

عدم تمايل به  "  شوندگانمصاحبه  پاسخ    توجه به  را با  ايران  صنعت ساخت  ترين موانع موجود دراين مقاله همچنین، مهم

-چالش"، "BIMفقدان درک متقابل و آگاهی از اهداف  "،  "ی قراردادیهای دولتی و مبنافقدان محرک"  ،"در اطالعات  شفافیت

  اصلی  چالشدو    ی مستقیم و غیرمستقیمها نتیجهدهد که چگونه آنو نشان می  کردهمعرفی    "و نرم افزاری  ای سخت افزاریه

 . هستند  "های اقتصادی و فرهنگی ضعیفزيرساخت "و"ری صحیح فقدان سیاست گذا "

نسبت   یآگاه   شيافزا  ، که عبارتند از: شودیم  شنهادیشده پ   يی و رفع موانع شناسا  وضعیتبهبود    یبرا  يیراهکارها  ،تيدرنها

  تيريانعقاد قراردادها، مد  یبرا  یالمللنیب  یهااستانداردها و  از دستورالعمل  گیریبهرهو    یدولت  هایالزامآموزش،    قياز طر  BIMبه  

 . یسازمان  یهاناسازگاری و کاهش یری جلوگ به منظور یهمکارفرآيندهای اطالعات و  

و محققان   دارندرا  BIM  بستن  به کارکه قصد    هايی و سازمان   ها شرکت  یبرا  یاز موانع احتمال  مقدماتی   ینشیب  مقاله  نيا

محدود  ی  آوری اطالعات از جامعهجمع  از طريقپژوهش حاضر    یهاافتهياين امر بايد مد نظر قرار گیرد که    اما کند.  یفراهم م

ها شود.  تواند منجر به بلوغ بیشتر يافتهتر میوسیع  وامعجدر    شتریب  قاتیتحق  و  ستبه دست آمده ا  رانيدر ا  BIM  متخصصان

بايست های موجود میبرای يافتن راهکارهای مناسب به منظور غلبه بر چالشتر به صورت مطالعه موردی  همچنین مطالعات عمیق

 در دستور کار قرار گیرد.
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