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   چكیده
کار در  یروین یوربهره شیوساز به منظور افزاو ساخت یمهندس ،یمعمار یهااطالعات ساختمان در پروژه یسازمدل

اطالعات  جادیساختمان، منبع مشترک دانش ا یو عملکرد یکیزیف یهایژگیبا و یتکنولوژ نیصنعت در حال توسعه است.ا

. پروژه ها کندیم جادیپروژه ا کیدر طول چرخه عمر  یریگمیتصم یمدل اطالعات معتبر، برا کیوساز است و ساخت

اطالعات موجود پروژه ها هنوز  انیگردند و موضوع ارتباط م یتر م دهیچیبزرگتر و پ ،یبشر یتوسعه درخواست ها لیبدل

 یماهنگه جادیدرا یکنون یو مدلساز یطراح یمانده است که با توجه به ناکارآمد بودن نرم افزارها یمشکل باق کیبصورت 

اطالعات  یمدلساز یساز ادهیپ بسترهای  پژوهش نیدر ا .شودیم یعوامل مختلف پروژها سبب بروز مشکالت فراوان نیب

 .ردیگ یقرار م یپرسشنامه مورد بررس عیتوز قیشرکت ها  ،درصنعت ساختمان استان کرمانشاه از طر نیساختمان در ا

 نییارپایکرمانشاه بساستان در  مدل سازی اطالعات ساختمان  دهد که سطح بلوغ از نظر یحاصل از پژوهش نشان م جینتا

 راتییهمچون مقاومت افراد در برابر تغ ییحل کردن چالشها لیدل نیدارد. به هم یادیمطلوب فاصله ز تیاست و با وضع

 برخوردار هستند یشتریب تیاز اولو یساز ادهیپ یافراد در خصوص چگونگ یو عدم آگاه
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 مقدمه  -1

و از  هشد ساختو  وژهپر مدیریت تبیاوارد اد گىزتا به که مفاهیمىاز یکی مدلسازی اطالعات ساختمان: 1-1

. دوـمىش دهینام BIM  1 رختصاا به که ستا نساختما تطالعاا زىسا لمد رود،مى رشما به شتهر ینا رـخیا ىاـپیشرفته

 رفاـمتع ىبعد سه لمد یکبا    BIM لمدى  هعمد وتتفا. ستا تحیا چرخه طىدر  نساختما تطالعاا مدیریتو  تولید یندآفر

  CAD 2 کل بین،  تطالعاا کمشتر منبع یک است، وبعنوانآن  اىجزا متما با ساخت یندآفر لـک مـمه تاـطالعى ا ذخیره 

 ت،ضایعاو  خطاها کاهش ،هماهنگى یشافز، ا تطالعاا زىسا چهریکپا ینى ا نتیجه.مىکند عمل ن،ساختما اىجرو ا حىاطر تیم

 ،ینـپیش نتىـس روش فخال بر که ستا ینا ح،طر به نسیدر جدید روش ویژگیمىباشد. رکا یشکیفیتافزا نهایتاو 

 حطرگونه  دینـبو ددنمىگر لعماا د،مىشو تیم ادفرا بین زمال هماهنگى معدو  تمشکال وزبر باعث هگا که دىفرىاـلیقههـس

 مدیریت تبیاادبه   مدلسازی اطالعات ساختمان ممفهوورود  اىبر. گرددمى رداربرخو زمال ی ها بینى پیش بیشینه یاز  پایانی

 به توجه باو  قرار گیرد سىربر شرکت ها مورد در  دموجو یطاشر باید ابتدا شرکت ها،درآن در  زىسا دهپیاو  ساختو  وژهپر

 .ختداپر ها شرکت هادر اطالعات ساختمان  یمدلساز زىسا دهپیا به دموجو یطاشر

 

پردازد. از  یم یفن ای یتخصص یها هیرائه توصاشود که به  یگفته م یدر واژه نامه ها، مشاور به کس شرکت مشاور: 2-1

 یر نظام فندپردازد  یبه کارفرما م یتخصص یحق الزحمه به ارائه خدمات مهندس یاست که در ازا یرو، مهندس مشاور کس نیا

ه خدمات و ارائ یمطالعات، طراح ،یانجام خدمات پژوهش یاست که برا یقیحق ای یکشور مهندس مشاور شخص حقوق ییو اجرا

رداد به کار گرفته در اسناد و مدارک قرا نشدهییتع اراتیدر چارچوب اخت ،یتیریارائه خدمات مد ایکار  یو نظارت بر اجرا یفن

 کیاز تکن صنعت ساخت یپروژه ها یدگیچیکشور، مهندسان مشاور به واسطه وسعت و پ یزیو برنامه ر تیریشود سازمان مد یم

 ادیفوق العاده ز وعکنند تا خدمات خود را ارائه دهند. وجود تن یاز افراد متخصص استفاده م ییسطح باال التیو تشک دیجد یها

ات خود را به نحو شود که مشاوران نتوانند خدم یسبب م یقرارداد طیدر پروژه در کنار شرا ریدر کارها ،متخصصان و افراد درگ

 .موجود استفاده نکنند یها تیظرف بیشینه یدر ارائه خدمات خود از  ایو  ندیمطلوب ارائه نما

 

مشاور خواهیم  ینمهندس شرکته های این بخش به معرفی عناوین و زمینه های خدمات در:مشاوران یخدمات مهندس

مطالعات (3طرح  هیو ته یهیمطالعات توج ش،یدایمطالعات پ (2ییو اجرا یلیتفص ه،یپا ،یمفهوم یطراح (1( : 1شکل )پرداخت: 

و  یفن یارهایاستانداردها، ضوابط و مع میو تنظ هیته( 4یو توسعه ا یراهبرد ،یکاربرد ،یادیبن ،یقاتیتحق ،یپژوهش

( 9یمطالعات اقتصاد( 8ی کنترل مهندس( 7ی و توسعه منابع انسان یآموزش یزیبرنامه ر(6 و کنترل پروژه یزیبرنامه ر(5ییاجرا

نظارت بر اجرا، نصب و بهره (  11یطیمح ستیز یابیمطالعات ارز (10 ها ستمیس تیریو مد یطراح ،یامکان سنج

و  ینگهدار ،ینصب، راه انداز ،یساز ژهیو(13ییایاطالعات جغراف یستمهایس جادیو ا ینقشه برداری( **مطالعات آماریبردار

                                                 
1 Building information modeling 

2 Computer-aided design 
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 ادهیساخت، پ ،یمطالعه، طراح ،یطرح، استانداردساز تیریمد ،یامکان سنج ،یزیبرنامه ر(14ینرم افزار یها بسته یبانیپشت

انتقال،  ،یساز ادهیپ ،یسیبرنامه نو ،یسیاطالعات، برنامه نو یمعمار(15اطالعات یفناور ینظام ها یزیو مم یابیارز ،یساز

 .یسفارش ینرم افزارها یدارو نگه یبانیپشت

 
 

 مشاوران یخدمات مهندس :1شكل 

 

 BIMضرورت بررسی پیاده سازی -2

تمان و اجزای آن داده برای ساخفرآیند مدلسازی اطالعات ساختمان یکی از روشهایی است که به دلیل امکان ایجاد پایگاه 

زی را بوجود می اتخاذ تصمیم های به موقع و کاهش چشمگیر تغییرات به دلیل یکپارچه سا و ارائه شناسنامه اطالعاتی، امکان

لیل ازه میدهد تا با تحپروژه و در مراحل آغازین آن به تیم پروژه اج آورد.استفاده از مدلسازی اطالعات ساختمان در برنامه ریزی

ه این طریق به ریزی های مرتبط بزند و ب فضا و فهم پیچیدگیهای مختلف محیطی و آگاهی از قوانین و مقررات دست به برنامه

پژوهش شود. روژهپها و تناقضات  تواند باعث کاهش دوباره کاری شکل موثری از زمان و هزینه ها برای پروژه کاسته، و نیز می

انجام شده  چالش های بکارگیری فرآیند مدلسازی اطالعات ساختمان در شرکت های ساختمانیفراوانی در مورد مزایا و  های

دسی مشاور در مورد مزایا و چالش هایی برای شرایط پیاده سازی این فرآیند در شرکت های مهنها پژوهش  است ولی کمبود

ور نیاز به ت ساختمان در شرکت مهندسی مشابراساس فرآیند مدلسازی اطالعا مشاهده می شود . برای پیاده سازی یک پروژه

ع وتدارکات به موقع، تعیین عوامل تاثیرگذار ، ارایه مناب برقراری ارتباط موثر بین بخشهای مختلف و شناسایی خطرات در پروژه،

خت و ساز سا فرآیند در صنعت این پژوهش در مورد پیاده سازی.و مدیریت منابع در دسترس برای ایجاد چارچوبی مناسب است 

 .تمرکز دارد
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 BIM ابعاد  -3
در  1الودن  یدر نظر گرفته شود. و طبق گفته کنت س یاطالعات ستمیس کیتواند به عنوان  یم BIM همانطور که گفته شد

 زین BIM یساز ادهیبه منظور پ نیبنابرا.هستند تیریسازمان و مد ،یشامل سه بعد فناور یاطالعات یها ستمیس  2009سال 

اشاره  BIM یساز ادهیسه بعد در پ نیا تیمختلف به اهم نیبه عناو زین گرید سندگانیسه بعد توجه کرد. نو نیبه ا دیهمواره با

درک بستر موجود در  نیو همچن ندیسازمان ، فرآ ،یفناور ابعادتعادل در  ازمندین BIM ندیموفق فرآ یساز ادهیپ .کرده اند

 : شده است انیدر نظر گرفته شود،ب دیکه در هر بعد با یموارد ریاست.در ز یساز ادهیمرحله پ

 یعد فناورب : 

 یو نرم افزار یسخت افزار یها یازمندیو کامل ن قیمشخص کردن دق (1

 .مشخص کردن اهداف و موارد استفاده مدل (2

 عد سازمانب : 

 آن یساخت و ساز و سبد پروژه ها یپروژهها تیریمد یبرا یساختار سازمان یبازنگر

 .یدیکل نفعانیتمام ذ هیاول یریدرگ(1      

 . یهمکار یافراد برا(2      

 ندیبعد فرآ :  

 .ها تینقش ها و مسئول قیدق فیتعر(1      

 مدون. یبرنامه کار جادیا (2      

 

 PMBOK 2 و  BIM انیارتباط م -4
بزار ا کیتواند بعنوان  یم BIM .مطابقت دارد PMBOK دانش یساخت و ساز به حوزه  یدر حوزه  BIM و نقش تیماه      

 یکار یزه هامختلف پروژه از حو یبخش ها بیپروژه و صنعت ساخت و ساز در نظر گرفته شود.ترک تیریموثر و قدرتمند در مد

BIM است که از اصول PMBOK یها. از کاررودیبه شمار م BIM باشد یم افراد کارگاه ییادغام اسناد، نقشه ها وامور اجرا. BIM 

 رشاخهیز یو آن را در گروه ها یعناصر مختلف ساختمان را طبقه بند تواندیاست که م یبر مدل سه بعد یمبتن طیمح کی

 تیرین در مدآ ییتوانا BIM اتیاز خصوص گرید یکیشود.  یمحدوده پروژه مطرح م تیریآنچه که در مد د،مانندینما یدسته بند

  BIM ز کارکردحوزه ا نی. اندیگویم  یپنج بعد یو مدل ها یچهاربعد یمدل هاپروژه ها خواهد بود که به آن  نهیزمان و هز

 .باشدیپروژه ها م نهیهز تیریزمان و مد تیریمربوط به مد

دهد اما خطرات مربوط به ساخت و ساز را کاهش داده  یساخت و ساز را پوشش نم سکیمربوط به ر یتمام جنبه ها BIM گرچه

منابع  تیریبعنوان مفهوم مد BIMدر  یمیو ساختار ت یهمکار نیابزار قدرتمند مطرح خواهد شد .همچن کینظر بعنوان  نیو از ا

پروژه  ریمختلف پروژه از جمله مد یاجزا نیارتباط ب BIM یاصل یها یژگیاز و یکیپروژه مطرح خواهد شد.  تیریدر مد یانسان

                                                 
1 Lovden 
2 Project Management Body of Knowledge 
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 یموثر یارتباط ها میمستق یکانال ها قیاجزا از طر نیباعث خواهد شد که ا BIM، طراحان و مهندسان کارگاه خواهد بود که 

 خواهدبود. ریامکان پذ BIM میاستفاده از مفاه قیتدارکات از طر تیریمد تیداشته باشند.در نها گریکدیبا 

 

 اطالعات ساختمان یمدل ساز یساز ادهپی -5
توان  یم اتیببه اد یفکر شده است. با نگاه یو به خوب قیبا چارچوب دق یاستراتژ کیبه  ازمندیموفق ن یساز ادهیپ کی

 یکه برا ییمدل ها برنامه ها و نهیکنند. در زم یکمک م یساز ادهیپ یانجام شده و چگونه به سازمان ها برا ییچه کارها دیفهم

می مه در این پژوهش به بررسی سه برناشد که  افتیشاخص  مهبرنا شش برنامه ی شاخص شده است  شنهادیپ یساز ادهیپ

 : عبارتند ازپردازیم 

 BIMکرد که شامل مراحل  شنهادیپ BIM یبرا یچار چوب2017و در ادامه در سال 2009در سال  : 1ساکار مدل پیشنهادی 

کرده است. او سه  ییشناسا BIMبلوغ  یرا برا یشود. در قسمت مراحل ساکار مراحل یم BIM یها یو عدس BIM یها نهی،زم

 یمراحل  نقاط عطف نیکند. ا یم ییهدف بلند مدت بعد از مرحله سوم شناسا کیرا به عنوان  IPDو  BIM یمرحله بلوغ را برا

به  یزیساکار چ کنند ادهیرا پ BIM میها و مفاه یتکنولوژ خواهندیکه م یکند که سازمان ها و افراد هنگام یم فیرا تعر یمهم

 استیو س ندیفرآ ،یکه تکنولوژ BIM یها نهیزم یکند که از همان طبقه بند یم فیتعر BIM یها تینام مجموعه صالح

 یابیو ارز یساز ادهیاست که به منظور پ یبه صورت سلسله مراتب یفرد یها تیاز صالح یمجموعه ا نهایکند. ا یم یرویاست پ

BIM است. یها ضرور تیاز صالح یمرحله به مرحله بعد وجود برخ کیاز  رفتن یشده اند. که برا ییشناسا 

 

ارائه کرد، و  BIMو گسترش  یساز ادهیپ یبرا یشرکت اتودسک راهنما و چارچوب 2010در سال   : راهنما 2 شرکت اتودسک

در سطح سازمان  BIM یزیبرنامه ر یچگونگ انیاست در بخش اول خود به ب یدر حال بروزرسان زیبعد ن یکماکان در سال ها

راهنما از شش  نیکنند. ا یساز ادهیپ یدر سطح سازمان ار BIM یکند که تکنولوژ یبرنامه به شرکت ها کمک م نیپردازد .ا یم

پردازد  یم یاست، بخش دوم به برنامه مدل ساز BIM یچشم انداز سازمان فیشود. بخش اول مرتبط با تعر یم لیبخش تشک

با برنامه  ابطهها ،بخش پنجم در ر ستمیس یساز ادهیچهارم برنامه پشود، بخش  یکارکنان ارائه م یبرا ی،در بخش سوم برنامه ا

 .شوند یداده م حیتوض ریدر ز بیسازمان است که به ترت یسازمان و بخش ششم برنامه فن یهمکار

 

 قصد هنمارا ین.ا دکررمنتشاطالعات ساختمان   یمدلساز یبرا ییراهنما BCAدر سنگاپور   2013در سال   :BCA 3 لمد

 کمک د،گیر ارقر شپذیر ردمو نمازساو آن را در  گیرند رکا به دخو ىها وژهپررا در  BIM هدامیخو که هایى شرکت بهدارد 

 شپذیر سمت به ندابتو نمازسا تا دشو حصالو ا بینىزبا شدار مدیریت  توسط باید نمازسا یکدر  BIM شپذیر برنامه. کند

 .دشو تنظیم نمازسا ازهندا به توجه با نداتو مى دمیشو تعیین که حرکت کند .چارچوبی  BIM میزآ موفقیت

 
                                                 
1 Succar 
2 Autodesk 
3 Building and Construction Authority 
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 ىیزر برنامه اىبر هنمایىرا نیااپنسیلو هنشگادر دا  یس یآ یس تحقیقاتى وهگر 2013 لسادر :   1 نیااپنسیلو هنشگامدل دا

BIM  و  تژیکاسترا ىها برنامه نندابتو که ستا مناسب فرمایىرکا ىها شرکت اىبر هنمارا ینو ا ندا دهکر منتشر ها نمازسادر

 : ستا هشد ئهارا مرحلهدر دو  ىیزر برنامه. هندد توسعه دخو نمازسادر  BIM مغااد اىبررا  دخو زىسا دهپیا

 افهدا ستایىاهمر مانىزسا فعلى یطاشر یابىارز اىبر تژیکاسترا ىیزر برنامه BIM  رنتظاردامو غلوب سطحو با کاربردها 

BIM  زىسا دهپیا اىبر ضعیتو تغییر برنامه یک توسعهو BIM . 

 نمازسا تعملیادر  تجزئیا با زىسا دهپیا برنامه توسعه اىبر زىسا دهپیا ىیزر برنامه. 

 

  دارد. دجوو BIM ىیزر برنامه عناصر انعنو به هسته 6 دشو مى نبیا هنمارا یندر ا که حلىامر متما در

 دموجو منابعو  مدیریت حمایت به توجهو  تغییر اىبر گىدماآ یابىو ارز BIM افهدا تعریف:ىتژاسترا.1

 تطالعاا ریتمدیو  اجر،ا تتباطاار ارىبرقر دازش،پر ،تولید برایBIMدر آن  که هایىروش  شناسایی:   BIMىهادبررکا.2
 .شد هداخو دهپیا فرمارکا تتسهیال با بطهدر را

 ىها ندیآفر حىاطر ،فعلى ىهاروش مستندسازی   BIMىهادبررکا نساندر منجاا به رمنظو به سایلىو توصیف:يندآفر.3

 ضعیتو تغییر برنامه توسعهو  جدید

 تطالعاو ا توسعه سطح ل،مد ىها نلماا تجزیه شامل ن،مازسا طالعاتىا ىها ىمندزنیا زىسا مستند: تطالعا.ا4

 .تتسهیال

 ،ىکامپیوتر ارفزا منرو  ارفزاسخت  شامل  BIMاز  حمایت رمنظو به فنى ىها یرساختز دنکر مشخص:يرساخت.ز5

 فیزیکى رىکا ىفضاو  ها شبکه

 

 .BIM ىها یندآفردر  لفعا نکنندگا شرکت زشموآ ،ها مسئولیتو  ها نقش تعیین:پرسنل.٦

 

و  مرجع ناعنو به نیااپنسیلو هنشگادا لمد نهایتدر  و شد معرفى ندا هشد حىاطر BIM زىسا دهپیا اىبر که لمدشش 

 . شد بنتخاا بخش های آینده اىبر لگوا

 

  پژوهشمطالعات  -٦
ب که حول مکتو یدادهها از پرسشنامه استفاده شده است، که به صورت مجموعه سواالت یگردآور یپژوهش، برا نیدر ا     

 . استاز نوع محقق ساخته  ق،یتحق نیدر ا یریگ ابزار اندازه نیشده است. بنابرا میتنظ پژوهش مسأله

 

 آن جينتا یپرسشنامه و بررس یطراح 1-٦

هدف مدار که  یاز پرسشها یاطالعات عبارت است از مجموعه ا یابزار جمع آور نیاز متداول تر یکیپرسشنامه به عنوان     

شده،  هیارا ایلوانیبلوغ که توسط دانشگاه پنس یابیارز سیدهد,ماتر یفرد پاسخگو را مورد سنجش قرار م کی نشیو ب دگاهینظر، د

                                                 
1 University of Pennsylvania 
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 BIMبلوغ شرکت در رابطع با  زانیبه عنوان پرسشنامه به شرکتها داده شد تا م یتخصص واالتس یو اضافه کردن بعض یراتییبا تغ

چند صفت  ای کیکه در  شودیاطالق م یو امور دادهایمکان ها ، رو اء،یاز اش یبه مجموعه ا یجامعه آمار شود. یریاندازه گ

، کارشناسان  پژوهش نیا یشود. جامعه آمار یآن مشخص م یاعضا نیب با  صفات مشترک یمشترک باشند. هر جامعه آمار

که از افراد خبره و کارشناسان صورت گرفت ، و  یقاتیباشند. با توجه به تحق یپروژه ها  م رانیشرکتها و مد رانیخبره، مد

 50 یو برا میتنظ ییپرسشنامه ها نان،یاطم بیو با در نظر گرفتن ضر طیبه افراد متخصص واجد شرا یدسترس تیمحدود

 8پرسشنامه جواب داده شد. که تعداد  39از طرف شرکت ها به  یول دیارسال گرد طیواجد شرا یو حقوق یقیحق تیشخص

جواب  یبر رو لیو تحل هیتجز جهی. درنت دیگرد یآن خوددار زیجواب داده نشده بود، که از آنال یبا دقت کاف ایپرسشنامه ناقص و

 BIMقرار گرفته در مفاهیم مربوط به سش رپ شنایی افراد موردآشایان ذکر است با توجه به عدم پرسشنامه صورت گرفت 31 یها

با بیان مثال  ،نظرمورد  پرسش نامه به افراد تحویلدر هر مرحله از  ،ی این مفهومگی هاژوهشگر برای مشخص شدن ابعاد و ویژپ

 .کرد شتال،در جهت بهتر شناخته شدن موضوع مورد بحث

 پرسش نامه يیروا 2-٦ 

 ،بسنجد رامطالعهردمو عموضوو  متغیرها قیقاد ار،بزدر ا رجمند تالاسو با اربزا اىمحتوو  سمقیا که ستا ینا یىاز روا رمنظو     

 زنیا ردمو ىهاداده  از بخشى هیچ ینکها همو  نباشد تحقیق زنیا بر زادما ار،بزا طریقاز  هشد دآورىگر ىهاداده  هم ینکها یعنى

 در. دـهد ناـنش خوبى بهرا  قعیتوا عین ،یگرد رتعبا به یا باشد هنشد فحذ اربزا اىمحتودر  اـمتغیره نجشـس اـب هـبطدر را

 پرسشنامه حىارطاز  قبل رمنظو بدین. تـسا هدـش دهتفاـسا اوـمحت یىاز روش روا پرسشنامه یىروا تعیین رمنظو به هشوپژ ینا

 یىاز روا ادفرا ینا تایید با ،پرسشنامه حىاطراز  پسو  ستا هشد دهتفاـسا ممحتر ساتیدو ا ان،نظر صاحب ن،متخصصا اتنظراز 

 . ستا هدـش لـحاص ناـطمینا پرسشنامه

 

  مهنا پرسش پايايى 3-٦

 اىبر که ىگیر ازهندا کـی رـگا هـک یناز ا ستا رتعبا د،مىشو تعبیر نیز ىپذیردعتماا قتد ر،عتباا بهاز آن  که اربزا پایایى      

 حاصلاز آن  مشابهى نتایج د،گیر ارقر دهستفاا ردوـم رـیگد ناـمک اـی نمادر ز مشابه یطاشردر  ساخته صفتىو  متغیر سنجش

 رکاو  مرسرا ینا با هشد دیا ممفهو. ستا( پرسشنامه) ىگیرازهندا اربزا فنى ىیژگىهااز و ىـیک د،عتماا قابلیت یا پایایى. دشو

 پرسشنامه ایىـپای ىـسربر صخصودر .هددمى ستد به یکسانى نتایج ازهندا چه تا نیکسا یطاشردر  ىگیرازهندا اربزا کهدارد 

 یک ىعضاا مثبت همبستگى انمیز خنباوکر ىلفاآست ا هشد دهستفاا خنباوکرى لفاآ ضریباز  تحقیق یندر ا دهستفاا ردمو

 ههندندنشا 6/0از  کمتر ىلفاآ یردمقا. باشد ننوسادر  یکو  صفر بین ندامىتو ضریب ینا ارمقد. مىکند منعکس هم بارا  مجموعه

 پرسشنامهیى رمنظو بدین.ستا ىگیرازهندا اربزا بخو پایایى 8/0از  بیشو  لقابلقبو پایایى 8/0و  7/0 بین منهدا ،ضعیف پایایى

 AVE  1از  دهستفاا با شاخصها پایایىو  یىروا تا گرفت اررـق نوـمآز ردوـم،  دوـش لساار پاسخ یافتدر اىبر یددگر رمقر که

 اىرـب خاـنبوکر ىاـلفآ ریبـضو  CCR 2 ىـیاهمگر ضریب ریز ولجد. دشو سىربر خنباوکر ىلفاو روش آ یىاهمگر ضریبو

 .هددمى نمایش ىگیرازهندارا در  ههاـمؤلفاز  کـهری

                                                 
1 Average Variance Extracted 
2   Computerized Cognitive Rehabilitation 
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 تطالعاا تحلیلو  تجزيهروش   ٦-3

 منر با حاصل نتایج ،تسا همدآ ستد به نیااپنسیلو هنشگادا لمداز  دهستفاا با که شرکتهادر  BIM غبلو یابىارز با بطهدر را     

داده  ننشا وبىخ به تبیادر اد هشد یهارا بمطلو ضعیتو با مقایسهها در  شرکت ضعیتو تا،  یددگر تحلیلو تجزیه  SPSS ارفزا

 هاابجو ،یددگر یافتدر هـشنامـپرس طـتوس اـرکتهـشاز  زىاـس دهاـپی ىچالشها صخصودر  که پاسخهایى به توجه با.دشو

آن  با تشرک که هایى چالش مهمترینو  مشخص  BIM غوـبل انزـمی اـت وندـمىش ىبند لویتداده و او ننشا دارنموروى  بر

 . ددگر ائهآن ار اىبر مناسب رىاـهکرا تـنهایو در  ،معلوم  هستند وبررو

 

   سنجى رعتباا 4-٦

 :ستا هشد طى یرز ىهامگا پژوهشاز  همدآ بدست نتایجو  تطالعاا صحتاز  نطمیناا برای            

 چند بااز آن  پسو  هشد بنتخاا اـمبن لمد انبهعنو نیااپنسیلو هنشگادا لمد،  دموجو ىهالمد مطالعهو  سىربر پس از 

 .یددگر تایید مطالبو  گرفته رتصو ورهاـمش ،تندـشدا هـمطالع ردمو یندرا که متخصصانىو  ساتیداز ا تن

 به،  ها پرسشنامه یىو روا پایایىاز  نطمینااز ا پسو  تنظیم نیاایلوـپنس هگاـنشدا لدـم ىاـمبن بر یىاپرسشنامه 

 .یددگر زىسا دهماآ تحلیلو  نالیزآ جهت هاداده نهایتدر  ،هاابجو یافتاز در سـپ. دـیدگر لساار فهد ىشرکتها

 

 

 سواالت یفیآمار توص-7
 جدول ها بر اساس پرسشنامه  فراوانی بدست آمد کهنتایج  spssه نرم افزارلی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه بوسیپس از بررس     

  :زیر را شمال می شود  مواردتشکیل شد که نتایج مختلفی از 

  کاربردBIM مرتفع یدر سازه ها   

 ریتاث BIM ساختمان یدر طراح 

 ریتاث BIM پروژه تیریدر مد 

 تتناقضا دجوو لیلد به وژهپر نماوز ها هزینه یشافزا 

 اتتغییر برابردر  نکنارکا متومقا انمیز  

 دموجوى هاارفزم انردرچگى ریکپات مشکال 

 مرتبط با  ینرم افزارها یریکارکنان با نحوه به کارگ ییآشنا زانیمBIM 

 تاثیر BIM نساختما حىاطردر 

 حاضر اولمتد ىهاروش به توجه با حىاطردر دموجو تمشکال 

 

 :هیم کرداون ها را مشاهده خآماری و نمودار های مربوط به آو مهم از نتایج اشاره و جداول یتم مشخص آادامه به سه در 
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 BIMمرتبط با  ینرم افزارها یریکارکنان با نحوه به کارگ يیآشنا زانیم 2جدول                      

 

 

 

 

 

 
 4شكل                                           3شكل                               2شكل                                        

 BIMمرتبط با  ینرم افزارها یریکارکنان با نحوه به کارگ يیآشنا زانیم : 2شكل 

 نساختما حىاطردر BIM تاثیر : 3شكل 

 حاضر اولمتد ىهاروش به توجه با حىاطردر دموجو تمشكال : 4شكل 
 

نرم  یریبا نحوه بکارگ شان ییناآش زانیدگان مخ دهندرصد از پاس  54 که ست ا عوضوم نینشان دهنده ا 2و شکل  2جدول 

 نیکه ا،است  ادیز یلیدرصد خ 4/6و  ادیز درصد 6/9ط، سود متدرص 3/19م ،درصد ک 6/9کم ، یلیخ BIM مرتبط با یافزارها

 است. نییپا اریدر پاسخ دهندگان ، بس BIMمرتبط با  یافزارها نرم یریارگکبا نحوه ب ییآشنا زانیم دهد، ینشان م
 

 نساختما حىاطردر BIM تاثیر:  3جدول                        

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

کم
10%

متوسط
19%

زیاد
32%

خیلی 
زیاد
39%

کم
3%

متوسط
32%

زیاد
29%

خیلی
زیاد
36%

خیلی 
کم
55%

کم
10%

متوسط
19%

زیاد
10%

خیلی 
زیاد

6%

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 8/54 8/54 17 خیلی کم

 6/64 6/9 3 کم

 7/83 3/19 6 متوسط

 6/93 6/9 3 زیاد

 100 4/6 2 خیلی زیاد

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 2/3 2/3 1 کم

 4/34 2/32 10 متوسط

 4/٦3 29 9 زياد

 100 5/35 11 خیلی زياد
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 حاضر اولمتد ىهاروش به توجه با حىاطردر دموجو تمشكال :4جدول               

  

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری بحث و-8

 کنند مى دهستفاا خوبى بهآن  ىیاامزو از  ستا هشد شناخته مفهومى نیاد ىهارکشواز  برخىدر   زی اطالعات ساختمانامدل س

. نیستند شناآن آ ىیاامزاز  دهستفاو ا ىگیر رکا به چگونگىروش و  ینا با دىیاز ادفرو ا ستا ىجدید عموضو انیرا رکشودر  لىو

 ها نمازسا لسا یک فظر که شتدا رنتظاا نبایدو  ستا ساله چندین تالشى مندزنیا انیردر ا BIM زىسا دهپیا سدر مى نظر به

موضوع در صنعت ساخت  نیامده توزیع پرسشنامه ها آمار بدست آپس از بررسی نتایج و تحلیل .کنند اپید ستد باالیى غبلو به

 زىسا دهپیا اىبرمشاور  یدر شرکت ها قیقىد ىها ىیزر برنامه باید رمنظو ینا بهقابل مشاهده است.  بشدت استان کرمانشاه

روى  پیش ىچالشهاو  عـنامو ىـسربر مینهدر ز هشد منجاا وهش هایژپ مطالعه همچنین، و  BIM ورىفنا شناخت. دگیر منجاا

 تمشکال  ىبند طبقه وهش اخیرژی پنامهها شـپرساز  لـحاص ایجـنتو  BIM زىاـسدهپیاو  ىگیر رکا بهدر  ساخت صنعت

 : است یلذ حشر به همیتو ا لویتاو ترتیب به دموجو

 اتبر تغییرابردر پرسنل ن و کنارمت کاومقا 

 زى ساده جهت پیازم الى هاارفزم استرسى به نرم دعدBIM 

 زى ساده پیاى هزینه هااز گاهى م آعدBIM 

 زىسا دهپیا حلامر چگونگى صخصودر ادفرا گاهىآ معد BIM 

 دموجو ىهاارفزا منردر  چگىریکپا تمشکال BIM 

 زى ساده پیااى جرامناسب جهت ى هاارفزاسخت د جوم وعدBIM 

 با مرتبط ىهاارفزا منر با رکا پیچیدگى BIM 

 

ده جهت پیادر هایى م گا اند دهکرش تال این شرکت هاگرچه انتیجه گرفت که ان مى تو شرکت های مختلفسى ربا برهمچنین 

شاغل اد فررى از اسد بسیاربه نظر مى .رى داردفاصله بسیا بخش بررسی مدل هاب در ضعیت مطلوولى با دارد وبر BIMزى سا

ه غافل شدى آن یندآبعد فرو از ست ار افزم ایک نر BIMمى کنند که ر تصوو نمى شناسند را  BIMستى دربه  در این شرکت ها

ده جهت پیادر  در آن هاى یندآهیچ فرده و صفر بو شرکت هاغ یند سطح بلوآبعد فراز لیل باشد که تنها دشاید به همین  ند.ا

قعیت منطبق نیست واکه کامال با رى دارد تصود هن خودر ذ BIMاز  فردی سد هر رست. به نظر مى ه انوشته نشد BIM زىسا

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 ٦/9 ٦/9 3 کم

 8/29 2/20 ٦ متوسط

 ٦2 25/32 10 زياد

 100 7/38 12 خیلی زياد
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با را  شرکت هاکه د چالش هایى بواز یکى د خوع ین موضوداد و انها شناخت کافى آ بهد و کره گااد را آفرامینه زین در اباید و 

 .است دکرو بررومشکالتى 

  اده سازیپیگام های اصلی  1-8

 ندیفرآا افراد ب ییآشنا یبرا یآموزش یدوره ها جادیا BIM  

 یند آفراستفاده از یبرا یفرهنگ سازBIM  نآ یایمزا انیب قیاز طر.  

 یندآرف ستمیس نیاستفاده از ا یبسترساز یمشاور برا یها مقام ارشد شرکت تیحما  

 یسخت افزار یمربوطه، بروزرسان ینرم افزارها دیآموزش و خر یبرا یمال یشامل کمک هاشد می تواند مقامات ار  تیحما

 باشد. رند،یگ یفرا م ستمیس نیا یافراد یبرا قیتشوو  شرکت ها ستمیس

و  ستا هشد زىسا دهپیا مهنگادر  رىبسیا تمشکال دیجاا باعث مطالعه ردمو یدر شرکت ها فنى ىها ساخت یرز دجووعدم 

 معد الیلاز د یکى سدر مى نظر به .دبو شده  BIM  زىسا دهپیا با ادفرا برخى مخالفت سبب که دبو ملىاعواز  یکى مرا همین

 دهپیا چگونگىو  حلامر با بطهدر را ادفرا گاهىآنامشاور صنعت ساخت کرمانشاه،  یها شرکتدر  BIM زىسا دهپیادر  موفقیت

 ىیزر رنامهزمینه  در این بو  کنند طى زسا دهپیا اىبررا  حلىامر چه باید که دانند ینم ابتدشرکت ها از ا ساساا.ستا دهبو زىسا

 د.نندار مشخصى

 بستر های الزم برای  پیاده سازی  2-8

لطالعات  یمدلساز ندیفرآ یساز ادهیپ یبرا ایالزم مه یبسترها دیپژوهش انجام شده، ابتدا باو بر اساس ,مشاور  یشرکت ها رد

 هدیاز ناد یو مشکالت ناش یکپارچگی تیارتقا دانش و فرهنگ افراد مورد نظر درباره اهم (الف  ساختمان شود که عبارت است از 

 پروسه. نیدر ا یهمکار یمشاور برا یها شرکت گرید یمتقاعد کردن اعضا (بگرفتن آن 

از  بهو . دوش دپیشنهااى  برنامهشرکت، در  هشد منجاا تمطالعا به توجه با ابتددر ا زىسا دهپیا اىبر هایى مگا ئهارا رمنظو به 

 تىداپیشنها نهاآ مرحله ینو در ا هشد ئهدارند ارا BIM با بطهدر را سایرین به نسبت ىبیشتر نشو دا گاهىآ نظر به که افرادی

 .دهند . رکا دبهبو جهترادر 

و  باشد شتهدا دجوو باید مستمر ربطودر شرکت ها  ادفرا زشموآ که دشو مى رهشاا نکته ینا به  نیااپنسیلو هنشگادا لمددر   

 کمک ادفرا گاهىآ سطح دنبر باال به نداتو مىدوره اى  ىهارسمینا ارىبرگزو  نددار نگه روزب همیشهرا  دخو نشدا باید ادفرا

  .کند رىبسیا

 ىبیشتر هنگیزا شوند مى رکا گیردر دخو ادفرا که مادامی . است اجرای عملیات در نیروها دنکر گیردر هارهکارا یگراز د یکى      

 . باشد نداتو مى نیز تغییر برابردر  متومقا بر غلبه اىبر هىرا نوعى بهو  کنند مى اپید رکا منجاا اىبر

 زنیا ردمو منابع صخصودر  کافى نشو دا گاهىآ معد به هم زبا که ستا ىیگرد چالش زىسا دهپیا ىها هزینهاز  گاهىآ معد    

 اىبرو  باشد جدید ارفزا منر رکا اىبتددر ا ستا ممکن کهداد  ادفرا بهرا  گاهىآ ینا باید.ددگر مىزبا زىسا دهپیا چگونگىو 

 شد هداخو منجاا تر نساآ رکا هینددر آ لىو دشو شتهاگذ نماز بایدآن  ىگیردیا

  BIMيند آمزيت هايی پیاده سازی فر 3-8
 .ست ه هاژپرواز اطالعات  یکپارچگی جادیا ییتوانابدست آمده  یاصل تیمزش .هوژپن ایمده از آاساس تحلیل نتایج بدست بر 

در زمان  شایداست که  یینها یدر طرح ها فراوان راتییو تغ یناهماهنگ جادیاطالعات باعث ا یکپارچگیعدم  شزایط کنونیدر 
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اطزالعات  یمدل ساز یها تیمز گریباشد .از د ریاشتباهات د اصالح یراشوند که آن زمان ب یادیمشکالت ز جادیاجرا باعث ا

 ینیب شیپ ان،یکارفرما نانیو جلب اطم ییاز کارا نانیو حصول اطم هیاول یابیجامع تر، ارز یها لیبه تحل توانیساختمان  م

 هیدر ته عیدر پروژه، تسر ریدرگ گرید یگروهها یو برطرف کردن تعارضات با کارها هیاول یکردن مشکالت و موانع کار در فازها

بهتر  تیفیو  ک یطیمح راتیطول عمر پروژه و تاث نهیبر هز قیتر و ساده تر، کنترل دق عیپروسه سر ،یینها یو ارجاع نقشه ها

 محصول اشاره کرد.

 شنهاداتپی 3-8

  زىسا دهپیا اىبر غبلو سطح نظراز  یکدیگر با نهاآ مقایسهو  نمازسا چندروى تحقیق BIM  

  زىسا دهپیادر  نگیزشىا ملاعوو بررسی تعریف BIM یندآفر بر اساس نیاز های افراد درگیر در اجرای 

  پیاده سازی بررسیBIM نساختما صنعتدر  نمازسا یکدر  وژهپر مدیریت بر اساس معیارهای تعریق شده ی 

 زىسا دهپیا پیشرفت بر ارگذ تاثیر ملاعوی روش های بهبود رائه ا BIM  انیرا رکشو زىسا نساختما صنعتدر 
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