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 چكیده 

نوين صنعت ساخت در کشور مورد توجه و    رويکردهایمدلسازی اطالعات ساختمان بعنوان يکی از  اخیراً    از آنجايی که     
يک  قرار گرفته است نیاز به تعريف و توسعه شايستگی های مورد نیاز هر يک از دست اندرکاران اين حوزه ويژه ای اهتمام  

  ظور به من  ت يو در نها  را کرده  انیب  تیاز موقع  ی نیع  جينتاتحلیلی،  -روش توصیفیلذا پژوهش پیش رو با  .  ضرورت است
به    قیتحق  ني مطلوب در ا  جيبدست آوردن نتا  یبرا   .کندبه صورت نظام دار ارائه    میمفاه  یمحتوا   ،یفیو ک  ینیع  فیتوص

هدف از اين پژوهش  .پرداخته شده است  ی معتبر علمیها  تيسا  زیکتب،رساالت، مقاالت و ن  قياطالعات از طر  یجمع آور 
شايستگی های  مولفه  اط   در  تبیین  سازی  ساختمان  مدل  و  به  و  العات  ها  نمونه  بررسی  طريق  از  آن  ضرورت  تحلیل 

مدل سازی  پژوهش های صورت گرفته در ارتباط با مسئله پژوهش بپردازد. نتايج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که   
صرفاً مربوط به تغییر در نحوه ساخت و بهره برداری از هر آنچه که ساخته و طراحی شده    (BIMاطالعات ساختمان )

نقش است، نمی ايجاد  بلکه در  نقشباشد،  تغییر در  و  تهای جديد  نیز  نقطه    ثیرگذار است.أهای موجود  تاثیر همان  اين 
 شروع ارتباط حوزه مدلسازی اطالعات ساخت با مفهوم شايستگی است. 

 
 ،ساخت کارفرما طراحی،مدلسازی اطالعات ساختمان، شايستگی،  :  لیدی واژگان ك
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 مقدمه  -1

 

ساخت  با صنعــت  امــا  اســت،  شــده  بهتــر  صنايــع  تغییــر  و  بهبــود  رونــد  فنــاوری،  هــم    و  رشــد  هنــوز  ســاز 

بــوده نقشــه  فشــرده  بــا  ســنتی،  فرآينــد  اســاس  بــر  معمارانو  پیمانــکاران ی  توســط  ســاختمان،  طراحــان  يــا 

می ســاختمان.شــود  ســاخته  کــه؛  اســت  حالــی  در  سیســتمايــن  بــا  تغییــر  ها  بــه  توجــه  بــا  و  جديــد  های 

هـا،  اين پیچیدگیشــدن  بینیــم بــا اضافهکــه می  اند، بــه طــوری   ـدهتــر شـ  های کارفرمــا، بســیار پیچیده  خواســته

با خـود  کـردن  سـو  هـم  بـرای  وپیمانـکاران  مالـکان  تحـوا  معمـاران،  پـساليـن  بهره  ت،  بــر  از  را  تغییراتـی  بـرداری 

اط  همــگام و جامــعدر صــورت    نمايند،ايــن مهــمی طراحــی وارد میپیکــره تزاحماتــی  النبــودن  عــات ســاختمان 

  های بیشـتری از سـوی معمـار نیـاز اسـت تـا بتواندآورد، پــس نقشـهبیــن عناصــر ديگــر ســاختمان هــم بوجــود مــی

برنامه بــا  را  تزاحمــات  تمامی  ایايـن  در  پیگیــری  قابــل  و  از  يکپارچــه  پیـش  در مرحلـه  کار  ايجـاد  برداریبهرهمراحـل 

افــزاری گونا گون،ايــن امــکان را  هــای نرمهــا و برنامهپردازی  عــات ســاختمان بــا اســتفاده از داده المــدل اطکنـد،  

مـی درفراهــم  تغییـر  در صـورت  کـه  بـودهآورد  میسـر  تغییـرات  ديگـر  بینـی  طراحـی،پیـش  از  مرحلـه  تغییـرات   يـک  و 

اطالعات ساختمان   یمدلساز  ک،ينزد  یا  ندهيدر آ  .(Zandieh  et al.2017)يابــدبــرداری کاهــش میاز بهره  ری پـسسـاختا

موضوع   نياستفاده خواهد شد که ا  تياطالعات بدون محدود   ی کپارچگي  تیفعال کردن قابل  یبه عنوان منبع منحصر به فرد برا

در حوزه  متخصصان    زیتجه  یبرا   Isikdug,2012)(.  ساختمان خواهد شد  اتیچرخه ح  یندهايفرآ  لیباعث تسه  یادي تا حد ز

آ  در حال حاضرصنعت  های مختلف   مهارت ها   نده يو  دانش و  برا  یبه  در حوزه مدل سازی  مشارکت در گردش کار    یالزم 

  اي   دهندآموزش    یسسات آموزشودر م  د يکه باافرادی    تیصالح  يیشناسا   تشخیص و  ،    کپارچهيمحصوالت    ليو تحو  اطالعات

  یازهایکه به ن  BIM  یری ادگي  دوره های ل توسعه  یتسه  ی، برا  نی. همچنضروری است  نندیآموزش بب  آن حوزه مورد نظردر  

فراگ انواع  مشترک  و  م  رانیخاص  بزرگ  یپرداخته  فهرست  به   ، شا  ی شود  ن  یها  یستگ ياز    ازی ساختارمند 

از تبیین مولفه های مربوط به مدلسازی اطالعات ساختمان و  .پژوهش پیش رو در  (Succar.2014)است. پی آن است تا پس 

اطالعات    ،شايستگی مدلسازی  مبانی  کارگیری  به  به جهت  مختلف  های  حوزه  در  متخصصان  شناسايی صالحیت  به ضرورت 

 ساختمان بپردازد.

 

 هدف تحقیق -2
 

هدف از پژوهش پیش رو تبیین مولفه های شايستگی در حوزه مدل سازی اطالعات ساختمان و همچنین تحلیل ضرورت وجود 

پژوهش های    (BIM)زه مدل سازی اطالعات ساختمان  صالحیت و شايستگی متخصصان در حو از طريق بررسی نمونه ها و 

 . صورت گرفته در ارتباط با مسئله پژوهش می باشد

 

 سواالت تحقیق -3
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 سوال اصلی   3-1

 تا چه میزان بر نتیجه نتهايی پروژه تاثیرگذار است؟  BIMوزه متخصصان حشايستگی 

 

 سواالت فرعی   3-2

 به چه معنا است؟ BIMشايستگی در حوزه  •

 چه مولفه هايی در حوزه شايستگی در ارتباط با مدلسازی اطالعات ساختمان می باشد؟  •

 روش تحقیق -4

در اين    تحلیلی می باشد. -اين پژوهش از نوع تحقیقات کیفی و هدف آن کاربردی می باشد. از منظر روش شناسی، توصیفی 

تحلیلـی« نیـز در بسـتر    -قـی« در فرآينـد بررسـی مبانـی اسـتفاده شـده و »روش توصیفـیاز »روش تحلیـل منط  ،تحقیق

بـرای مطالعـه مبانی نظـری موردنظـر بوده اسـت. ابزار گـردآوری داده هـا نیز »مطالعـات کتابخانـه و رجوع  »روش اسـنادی« 

 »تکنیک فیش بـرداری و اسـنادی« بـوده اسـت. به منابـع مطالعاتـی« در اين زمینه با اسـتفاده از 
 

 مروری بر مبانی نظری پژوهش  -5
 ریشه یابی مفهوم شایستگی  -1

گرفته    "2دارای اختیار اظهار نظر کردن"و يا    "1دارای حق قضاوت "به معنی    "Competentia"شايستگی از ريشه التین  

است   محدوده  (.IPMA. 2006. P. 6)شده  معنی  به  لغت  میدر  بکار  قابلیت  و  توانايی  و  دانش  مهارت،  از  مشخصی    رودی 

(Company, 2001  .) 
بعنوان قدرت، توانايی و ظرفیت انجام يک وظیفه تعريف می   (2003)فرهنگ آکسفورد   کند. موسسه نشنال  شايستگی را 

داند که به شخص ها در يک شغل خاص میو توانايی هامهارت،  ها ای از دانششايستگی را مجموعه ( 2004)پارک سرويس امپلويز 

 ی آمريکا شايستگی را در لغت به معنی محدوده  Heritageدهد که به موفقیت در انجام وظايف دست يابد. لغت نامه  اجازه می

در زبان پهلوی .  (The American Heritage Dictionary. 2001)کند  مشخصی از مهارت، دانش و توانايی و قابلیت تعريف می

shyisan=shayitan    به معنای توانستن و قادر بودن است. اين لغت از واژهxshay    ،گرفته شده و مشتقات آن شايست، شايد

 . ( 1341)دهخدا، شاينده، شايان و شايسته است 

از ساير حوزهمتخصصان صنعت و دانشگاهیان   های  مدلهای مرتبط با صنعت ساخت، عموماً  های مديريتی يا حوزهبه تبعیت 

ها با توجه به هدفشان در فرايند  اند. اين مدل ايجاد کردهساخت  در صنعت    BIMمتفاوت و متنوعی در حوزه    عملکرد  ارزيابی

پروژهارزيابی می افراد،  بندی شوند.  اصلی طبقه  به سه دسته  و سازمانتوانند  د.  (Giel & Issa,2013)  ها ها  ر دسته  همچنین 

تصوير زير، چهار دسته کلی برای ارائه  مطابق   BIMبه منظور ارتقاء در فهم هر چه بیشتر مفهوم شايستگی در بندی جامع تری 

 : (1-شکلها ارائه شده است )يک مدل بهینه در سازمان

 

 

 

 
1 is authorized to judge 
2 has the right to speak 
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 چهار دسته کلی برای ارائه يک مدل بهینه  :1شكل

 

 

از مولفهشود مولفهديده میهمانطور که   البته بر سه مولفه ديگر نیز  های فردی بعنوان يک دسته  است    تاثیرگذارها که 

صرفاً مربوط به تغییر در نحوه ساخت و بهره برداری از   (BIM)مدل سازی اطالعات ساختمان  مطرح بوده و حائز اهمیت است.  

ثیرگذار  أ های موجود نیز تهای جديد و تغییر در نقش باشد، بلکه در ايجاد نقشهر آنچه که ساخته و طراحی شده است، نمی

   م شايستگی است.واين تاثیر همان نقطه شروع ارتباط حوزه مدلسازی اطالعات ساخت با مفه است.

BIM های ديجیتال در بخش ساخت و ساز استی از نوآوریبیان  (kassem,2017)های چشمگیر مفاهیم  . علیرغم پیشرفت

BIM ظهور    نیزها )برنامه ريزی، طراحی، مهندسی، ساخت و ساز، نگهداری تأسیسات و ...( و  ثیر بر روی افراد در همه رشتهأ و ت

کمتر به آن توجه   در واقعو ...(،    BIM، مدير  BIMماهنگ کننده  )به عنوان مثال مدير اطالعات، ه  BIM  تخصصیهای  نقش

 باشد. می  BIMبررسی میزان شايستگی افراد متخصص در حوزه ، می توان به شده است

 

 یستگیشا  فیتعار  لی تحل -2
اند، اما از وحدت شايستگی ارائه شده که اگر چه از حیث دامنه مفهومی با هم متفاوت  واژه   خصوصتعاريف گوناگونی در  

تعريف از لحاظ لغات و مفاهیم بکار رفته مورد تحلیل قرار گرفته و   60حدود    وردارند. با جمع آوری اين تعاريفموضوعی برخ

مولفهرويکرد   شدهو  مشخص  تعريف  اصلی  اين  های  تحلیل  ضمن  سپس  اين  مولفهاند.  در  الزم  بندی  جمع  رويکردها  و  ها 

شده در جداول اين چنین نتیجه گیری شده که اغلب تعاريف به مواردی   ارائههای  از تحلیل آيتم  خصوص صورت گرفته است.

 دسته اصلی است:  3در بندی اشاره دارند که قابل جمع 

  "نگرش"و    "مهارت"،  "دانش"ها شامل    عمده اين مشخصههای فردی اشاره دارند و  تعاريفی که به مشخصه  :. دسته اول1

همان مفهومی است که قبال به آن اشاره کرديم:  در واقع  شايستگی، خصوصیات شخصیتی يک مدير است. اين  است. در اينجا  

 های فردی است. ای از ويژگیعنوان مجموعه ه  شايستگی ب

نرم افزار•

سخت افزار•

شبکه ارتباطی•

یتسیستم های اطمینان از کیف•

آموزش•

تحصیالت•

وظايف و مسئولیت ها•

BIMمهارت های •

ماموريت های سازمان•

BIMچشم اندازهای •

انتقال داده ها•

حمايت مديران•

استانداردها•

سلسله مراتب های سازمانی•

BIMتعهدات •

استراتژی افراد

فرآيندیتکنولوژ
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دوم2 دسته  نه  :.  عملکرد  به  مختلف  انحاء  به  که  نیز  تعاريفی  دسته  اين  دارند.  اشاره  البته   "مهارت"،  "دانش"ايی  و 

مولفه  "توانايی" بعنوان  میرا  مطرح  برتر  يا  مطلوب  عملکرد  تحقق  برای  نیاز  مورد  شايستگی  شايستگی،  سازند.  های  بعبارتی 

نمايش گذاشته و مشهود    شود. در نتیجه، شايستگی بايد به ها و توانايی در عملکرد قابل مشاهده فرد می منجر به بروز مهارت

شايستگی بايد    شايستگی نبايد استنتاج شود و يا از روی شواهد و قرائن برداشت شود، بلکه بايد کامالً عینی شود.در واقع  شود.  

فرد دارای شايستگی يعنی عملکرد  عالی شود.  به عملکرد  از فردیای  بايد بطور قابل مالحظه    ، منجر  فاقد آن    باشد که  بهتر 

 زند. شايستگی، به رفتاری اشاره دارد که موفقیت را رقم میدر واقع باشد. می شايستگی

سعی در    "به منظور"،  "پیش نیاز"،  "برای"تعاريفی که به هر دو جنبه باال اشاره کرده و با قیودی مانند    :. دسته سوم3

 به منظور تحقق جنبه عملکردی آن حائز اهمیت است.   در نهايتبیان اين مطلب دارند که جنبه فردی شايستگی 

دانسته و برخی ديگر عالوه بر آن،    "مهارت"و    "دانش"همانطور که بیان شد برخی پژوهشگران شايستگی را ترکیبی از  

برخی    "نگرش" نیز لحاظ کرده  "توانايی "و  تفاوت را  علیرغم  به نظر میاند.  تعاريف،  تعاريف    هایرسد برخی جنبهها در میان 

 اند. در اکثر تعاريف، شايستگی بايد: شايستگی نسبتاً ثابت

گیری شود. عملکرد خوب را از عملکرد بد تفکیک  به طور موثر قابل استفاده و از طريق رفتارهای قابل مشاهده اندازه  -

 . (1391)رعنايی،  ها مهم باشد با اهداف و نتايج سازمانی پیوند داشته و برای آن،  کند

از تعريف نگرش، دانش، مهارت و توانايی بعنوان مولفه - ابتدا  های تشکیل برای درک مفهوم شايستگی الزم است در 

 دهنده مفهوم شايستگی آگاهی يافت. سپس وجوه تمايز آن با مفاهیم مشابه بیان شود؛ که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد. 

دارد مفهوم شايستگی بسیار گیج کننده  بیان می  "اسطوره زدائی از شايستگی  "ای با عنوان  در مقاله  199۵آرمسترانگ در سال  

طرح موضوع نموده و عقیده دارد اين دو مفهوم   ""competencyو    ""competenceاست. در ادامه در خصوص تمايز دو واژه  

تفاوت میان اين دو    1CIPDموسسه  .  ( 49،  199۵)آرمسترانگ،    ايد با يکديگر اشتباه گرفته شوندکامالً از هم متمايز بوده و هرگز نب 

عموماً به عنوان رفتاری که کارکنان بايستی داشته باشند يا کسب نمايند    "Competency"نمايد:  مفهوم را اين گونه بیان می

موقعیت در  بتوانند  میتا  تعريف  شوند  نائل  عملکرد  از  بااليی  سطح  به  مقتضی  کههای  حالی  در  به   competence  گردد 

 (. CIPD, 2004)  شودها نشان داده میاستانداردهايی از سیستم اشاره دارد که توسط عملکرد و خروجی

"competency"  می احتماالً  رفتارهايی است که در صورت کسب آن  آرمانی است، در واقع  توان به سطوح يک مفهوم 

اما   شد.  نائل  عملکرد  از  ويژگی  "competence"بااليی  از بکارگیری  شايستگی  مفهوم  اينجا  در  است.  عمل  در  آرمانی  های 

 پتانسیل يا لیاقت به تحقق در عمل يا کفايت رسیده است.

( و همکاران  بیان می(  200۵برنان  زير  قالب شکل  در  را  اين دو مفهوم  تفاوت  آننیز  داشتند که داشتن کنند.  اشاره  ها 

کارگیری دانش و  های فردی جهت به ها با قابلیتبوده و تلفیق آن   "competency"از  زمینه برخورداری  دانش و مهارت پیش

مفهوم   نظر  مورد  شغل  و  نقش  نوع  به  توجه  با  و  عمل  حیطه  در  می  "competence"مهارت  شکل  واقع دهد.را    به 

Competence  می باشد.  يعنی توانايی اجرای دستورالعمل های استاندارد شده در يک شغل و جايگاه خاص  (Horton 2002 p-

25) . 
اين دو کلمه را مترادف  های لغت فارسی، معموالً هر دو اين واژهفرهنگ ها را با معنای شايستگی ترجمه کرده و عموماً 

طور که بیان شد تمايز مفهومی آشکاری میان اين دو واژه وجود دارد که در راستای توسعه کاربرد مفهوم اند، اما هماندانسته

استفاده از دو واژه لیاقت و کفايت به همراه لفظ شايستگی )متناسب با هر يک  شايستگی حائز اهمیت است. پیشنهاد نگارندگان  

 : شايستگی مبتنی بر کفايت Competence  یاقت: شايستگی مبتنی بر لCompetency   (:از اين دو واژه
 

1 The Chartered Institute Of Personnel And Development 
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 ( 2۰۰5همكاران، تفاوت شایستگی بعنوان كفایت و لیاقت )اقتباس از برنان و : 2شكل 

 

رفتارهايی که  "شايستگی ممکن است به عنوان    ؛نمودبرداشت  دو معنای متفاوت از اصطالح شايستگی  توان  می  BIMدر حوزه  

دارد نیاز  آن  دادن  نشان  برای  عنوان  "فرد  به  است  يا ممکن  عملکرد"بیان شود،  برای يک  استانداردهايی    بیان شود  "حداقل 

(Dakhil,2019).    در شايستگی  م  BIMمفهوم  اجرای  بر  تاثیرگذار  و  مهم  عوامل  کلیه  تحقق  برای  کاربران  توانايی  ؤثر بیانگر 

BIM  محصول/خدمات مورد انتظار از ديدگاه  يا  ها  به منظور دستیابی به ارزشBIM    است. قبل از مشخص کردن شايستگی-

کند،  که میزان شايستگی را تعیین می  تکامل يافتههای  در يک سازمان، الزم است مدل  BIMهای اصلی سازمانی برای اجرای  

تواند با داشتن می  BIMزيابی توانايی يک سازمان برای مديريت موثر فرايند اجرای  برای ار  تکاملیهای  اتخاذ مدل  شود.  تبیین

اين   .(Giel & Issa,2013)  ايجاد کند   BIMرا برای کاربران    متفاوتی  ارزش  مزايا و میزانتوانايی معرفی و اجرای تغییرات مؤثر،  

را می به مزايای مطلوب  فرآيند  برای دستیابی  از    شود، ساده کرد. دنبال می  BIMتوان در سطحی که  اين شکل  سطحی که 

را می  BIMاجرای   نقطه  ترين  عالی  به  رسیدن  نظر  از  سازی(  جمله مدل  بهینه  )از  نقطه  يک  عنوان  به  بگیرد  نظر  در  تواند 

ارزش به سازمان  BIMبنابراين، شايستگی در    توصیف شده است. ارائه  تعالی در  از طريق  نشان دهنده درجه   است.   BIMها 

يا ارائه   BIMهای فنی مورد نیاز فرد برای انجام فعالیت  ای و توانايیهای شخصی، دانش حرفهويژگی  BIMفردی    شايستگی

ها يا نتايج بايد در برابر استانداردهای عملکرد قابل اندازه گیری باشند و از  ها، فعالیتاست. اين توانايی  BIMنتیجه مربوط به  

. اين تعريف شامل چند ويژگی  (Succar et al,2013)  ها را بهبود و ارتقاء بخشیدتوان آنسعه میطريق تحصیل، آموزش و يا تو

 باشد: مهم و کلیدی می

فردی  شايستگی .1 توانايی   BIMهای  به  به شايستگی به طور خاص  نه  )و  افراد  تیم ها، سازمانهای گروههای  يا  ها(  ها 

 گان، آکادمیک يا دانشجو از هر رشته، تخصص، مقام و جايگاهی باشند. ای، بازرتوانند حرفهشود. افراد میمربوط می

فردی  شايستگی .2 نظری  BIMهای  يا  مفهومی  دانش  مهارت  مؤلفه است:  ،  (Trichet & Leclere,2003)، مجموع سه 

شخصی   خصوصیات  و  کاربردی  ويژگی   ،(Dejong & Ferguson,1996)دانش  با  مرتبط  خصوصیات  های  ساير 

 . (HR-XML-Consortium,2003) نگرش، رفتار، توانايی جسمی: شخصیتی، به عنوان مثال

تواند خود را از سه طريق مختلف آشکار کند: به عنوان مثال توانايی )آموخته شده( الزم برای انجام يک شايستگی می .3

ای از کارها به منظور ارائه نتیجه  مجموعه  -عنوان يک فعالیتیری، يا با نتیجه قابل اندازه گيک فعالیت تعريف شده ي 

 محصول يا خدمات باشد.  تواندکه میقابل تحويل و قابل اندازه گیری  و يا نتیجه -قابل اندازه گیری 

 (Excellence) برتری

 (Competence) شايستگی: کفايت

  (Ability) توانايی

 (Competency) شايستگی: لیاقت

 (Skills) هامهارت

 (Knowledge)دانش
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 در برابر استانداردهای عملکرد قابل اندازه گیری، کمی يا کیفی، هستند.   BIMهای شايستگی .4

 به چند طريق قابل دستیابی است:  BIMهای شايستگی .5

 در بهبود دانش نظری متمرکز است )به عنوان مثال يادگیری تئوری طراحی( معموالًآموزش رسمی که  •

 های شغلی که معموالً بر پیشرفت مهارت متمرکز است )به عنوان مثال نحوه کار با اسکنر لیزری(آموزش •

های شخصی متمرکز است )به عنوان مثال اعتماد به نفس يا  ی ای که به طور معمول در بهبود ويژگتوسعه حرفه  •

 . (Succar & Sher,2014)تفکر انتقادی(
 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 BIM .(Succar,2013): شایستگی های فردی در 3لشك

 
 

 

 شایستگی های مولفه -3
پیوست   در  گرفته  تحلیل صورت  دارای    1شايستگی   1مطابق  تعاريف  می  3مطابق  اصلی  دانش مولفه  مهارت2باشد:  و    3، 

 .4نگرش

دانش در حقیقت درک عملی يا نظری يک موضوع است. اول بايد از چیزی آگاه بود )به عنوان مثال نحوه استفاده از دانش:  

نهايت درک کرد اين معنا است که در يک حوزه کند.  که چگونه کار می  چیزی(، و سپس در  به  با مطالعهدانش  ی ی خاص، 

 ی عملی، درک کلی يک موضوع حاصل شود. تئوريک يا تجربه

 
1 competency 
2 knowledge 
3 skill 
4 attitude 

 BIMهای فردی در شایستگی

 BIMهای مهارت

آگاهی از نحوه استفاده از 

  BIMابزارهای 

 دانش ساخت

 فرايند همکاری

روند انجام کار براساس 

 مدل

 تیم پويا

 استانداردهای مناسب

 نحوه تبادل اطالعات

 BIMدانش 

  BIM هایتعداد پروژه

 انجام شده 

 BIMتجربه 

 اندازه گیری آسان اندازه گیری آسان اندازه گیری سخت
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فرهنگ لغت عبارت است از توانايی و ظرفیت به دست آمده از طريق تالش عمدی، نظام مند و پايدار برای مهارت در    :مهارت

گیرد که فرد با آموزش و تکرار و  مهارت، زمانی شکل می  های پیچیده يا وظايف شغلی به صورت روان و مناسب.انجام فعالیت

ها، آن دسته از اعمالی  . بعبارت ديگر مهارتای شده و بتواند خروجی مشخص و ملموس داشته باشد تجربه، در يک حوزه حرفه

به طور کلی سه حوزه   .کاربرد يک نرم افزار در تهیه برنامه زمان بندیهستند که افراد می توانند به خوبی انجام دهند مثل  

                                                                                                  های کارکردی. ای و مهارتهای حرفه شخصی، مهارتهایمهارت .ها متمايز هستندمختلف از مهارت

آلپورتنگرش:   کرده (193۵)  گوردون  تعريف  چنین  را  عصبی"اند:  نگرش  و  ذهنی  آمادگی  از   حالت  که  است 

های وابسته به نگرش تأثیر مستقیم و پويا بر  ها و موقعیتيابد و بر واکنش فرد نسبت به تمامی موضوعسازمان می ،تجربه طريق

-به عنوان ساختار زمینه  رشباشد. نگتر است تعريف نگرش دشوارتر میدرحالیکه تعريف دانش و مهارت ساده   ."گذاردجای می

 ای معرفی که نشان دهنده تمايل يا عدم تمايل فرد به کاری است.  

توان آن را به  آن بیان نمود. برای ارائه يک نتیجه قابل اندازه گیری می  هایتوان با تجزيه و تحلیل مؤلفهشايستگی را می

توانايی  نمود.  جدا  متمرکز  و  شکلی  مهارت  دانش،  است:  شده  تشکیل  مؤلفه  سه  از  کل  در  فرد  يک  مؤلفهنگرشهای  های  . 

اين  های فردی مورد استفاده قرار گیرند. اهمیت نسبی  مکمل يکديگر هستند و ممکن است برای تعريف شايستگی  شايستگی

مؤلفه اندا  ،سه  قابل  شايستگی  هر  فرد  به  منحصر  نیازهای  کننده  منعکس  اما  نیست  گیریثابت  مثال،  می  زه  عنوان  به  باشد. 

مبتنی بر مهارت عملی هستند. برخی از    برخیدر حالی که    ؛مبتنی بر دانش مفهومی استبیشتر  های فردی  برخی شايستگی

خاصی نیاز دارند )از جمله دوستی، همدلی، فداکاری و ...( در حالی که ساير  و طرز نگرش  ها به خصوصیات شخصی  شايستگی

 . (Succar,2013) ممکن است به همان خصوصیات نیاز نداشته باشندها شايستگی

 

 با مفاهیم مشابه  وجوه تمایز شایستگی -4
 و ...   تی، قابلاز مهارت  یستگیشا  ز یتما.  4-1

روند. وجه تشابه اين است که هر دو، توان  مهارت و شايستگی به نادرست مشابه فرض شده و حتی بجای يکديگر بکار می

را که فرد برای انجام يک فعالیت يا   "آنچه"ها به ما کنند. مهارتبیان می که از طريق آموزش و يا تجربه کسب کردهيک فرد را 

در   "چگونه"ها  دهد؟ آنيک فرد يک کار را با موفقیت انجام می  "چگونه"گويند  اما نمی  ؛کنندکار خاص نیاز دارد معرفی می 

 ها به رفتارهای  شده از پازل را با ترجمه مهارت ها قطعه گممطلوب دست يابند؟ شايستگیکنند تا به نتیجه محیط کار رفتار می

می ارائه  استشغلی  شايسته  بصورتی  کار  الزامات  انجام  امکان  نشانگر  که  مهارت،    .دهند  نگرش   "يادگیری"برای  برای  و 

تواند تحت تاثیر  نگرش طی دوره چند روزه می  ديگری بنام نگرش دخیل است.  واژهمناسب تر است؛ چرا که در اينجا    "توسعه"

در حقیقت مهارت تنها تر است.  ، برای غنا بخشیدن به نگرش مناسب"توسعه"توان آن را تغییر داد. از اين رو  قرار گیرد، اما نمی

دهد نشان  را  شغلی  توانايی  و  دانش  مهارت،  از  صحیحی  ترکیب  بايد  فرد  موفقیت،  برای  است.  شايستگی  از  بعالوه  جزئی   .

   .کندتر از مهارت تعريف میتر و جامعشايستگی الزامات برای موفقیت در کار را در عبارات وسیع

 

 "رفتار "و   " شایستگی  "ارتباط . 4-2
ب بر همان تقسیم  بر ويژگیاز رويکردهای شايستگی  انجام شده   ندی مفهومیبنا  اينکه شايستگی مبتنی  به  های  ، بسته 

 وت و مطابق شکل زير خواهد بود: اها نسبت به رفتار متفباشد يا شايستگی عملکردی جايگاه نسبی و توالی آنفردی مد نظر 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87
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 . ارتباط شایستگی و رفتار 4شكل

 

باور، عمل.  نیز سه مولفه اصلی دارد، نگرش،  شود هم رفتار و هم شايستگی دارای همانطور که ديده می  مطابق تعاريف رفتار 

اتفاقاً وجود همین مولفه، وجه تمايز اين دو مفهوم با بسیاری مفاهیم مشابه است. ضرورت دارد ای  مولفه بنام نگرش هستند. 

ها ريشه در چه چیزی دارند. در بررسی  های نگرش را مورد کند و کاو قرار دهیم و به دنبال اين سوال باشیم که نگرشريشه

-ها هستند. اين مفاهیم گرچه گاهی همپوشانی قابل مالحظهخوريم باورها و ارزشین مفاهیمی که برمیها، به اولتر نگرشعمیق

آيد و بعد از آن چه مطرح  های مختلفی دارند که چه چیزی اول میهايی متمايز هستند. محققان نظريهای دارند، لیکن سازه

اين سیستم  "رفتار"شود.  می بروز  ارزشهای داخلی )نگرشچگونگی  باورها و  بهها،  بعنوان نزديکه  ا( است.  ترين ويژه نگرش 

دانید که  برای مثال از کجا میو هم رفتار بر نگرش تاثیرگذارند.هم نگرش بر رفتار   و در واقعرفتار تعاملی دو سويه داشته  با اليه 

ردن يک چک بررسی  از امضا کهای رفتاری او اين است که حسابش را قبل  يک فرد، کنترل هزينه دارد. بعنوان نمونه از نشانه

  رفتار قابل مشاهده است، اما نگرش نه. ، در اينجاکند می
 

 سطوح شایستگی  -5
توان به  که از جمله آن می  ؛توصیف شوداصلی  قطب    دوطیف متشکل از  های  فردی  بهتر است به عنوان يک  شايستگی

توانايی  عد توانايی  همربوط  در حوزهم  فراوانی   ، ق  در حوزه  و شايستگی  اين دو  بین  در  اشاره کرد.  سطح  طب چندين  مربوطه 

 اندازه گیری و مقايسه استفاده نمود.  ،توان برای اهدافوجود دارد که می شايستگی

 

 .در يک موضوع خاص است شايستگی سطح صفر:  بیانگر عدم  •

 .: بیانگر درک اصول و برخی از کاربردهای عملی اولیه است 1سطح  •

 .بیانگر درک مفهوم قطعی و کاربردهای عملی است:  2سطح  •

 )پیشرفته( بیانگر دانش مفهومی و تجربه عملی است  3سطح  •

بیانگر دانش گسترده، مهارت و تجربه طوالنی در    4سطح   • باالترين    مورد نظر  شايستگی )خبره(  استاندارد سطح  در 

 . (Succar,2010) باشدمی

 

 BIMشناخت، طبقه بندی و اجماع در مفهوم شایستگی در  -6
ابتدا بايد به روشنی تعريف شوند. در اين  BIMبرای يادگیری هرچه بیشتر مفهوم شايستگی در   بخش يک  ، اين موارد 

 BIM( برای شناسايی ، طبقه بندی و اجماع موارد شايستگی در يک پايگاه دانش شايستگی  زير  ای )شکلرويکرد سه مرحله

 شرح داده شده است. 

شایستگی 

(مبتنی بر ویژگی های فردی)
رفتار

شایستگی

(مبتنی بر عملکرد)

 شود. منجر به رفتار وی میهای فردی در قالب شایستگی مبتنی بر ویژگیفرضیات و باورهای فرد  •

 . کندهای مبتنی بر عملکرد نمود پیدا میکه در قالب شایستگی  نتایج استعملکرد قابل مشاهده یا همان رفتار جمعی تعیین کننده  •
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 (Succar et al,2013)ماخذ:-نمودار روند و جریان شایستگی :5لشك

 

ابتدا از منابع مختلف جمع آوری و سپس برای جداسازی مواردی که مشمول  BIMشايستگی   موارد  :شناخت شایستگی   -

-، نقش BIMشوند. منابع مورد استفاده شامل: تجزيه و تحلیل  کنند، فیلتر میرا برآورده می  BIMتعريف شايستگی يکپارچه  

 .(Succar,2013) شوند میتفکیک اند، تعريف شده BIMکه در حوزه انتشارات و ادبیات مربوط به   BIMهای 

رای که قابل جمع آوری است بسیار زياد است. ب  BIMتعداد موارد شايستگی در    :BIMدر حوزه    طبقه بندی شایستگی  -

شامل سه  طبقه بندی  د. اين  شواستفاده می  BIMهای قابل استفاده، از طبقه بندی شايستگی  سازماندهی اين موارد در خوشه

 :  "اجرا"و  "دامنه"، "هسته"  باشد که عبارتند ازمی اليه مکمل 

 

دهد يک فعالیت  میها امکان  است که به آن  های افرادآن دسته از شايستگیبیانگر    : ای و درونیهسته  های شايستگی .1

شود:  به چهار مجموعه شايستگی تقسیم میای قابل اندازه گیری را انجام دهند. اليه اصلی  اندازه گیری يا نتیجهقابل  

 های موقعیتی، مدارک تحصیلی و عوامل تاريخی. صفات بنیادی. فعال کننده

-ای استفاده میچند وظیفههای  ها برای انجام فعالیتاز آنافراد  که    هايی استشايستگیبیانگر    :های دامنهشايستگی .2

اين اليه وجود  کنند. هشت مجموعه مهارت در  يج با نیازهای پیچیده استفاده میهايی که برای ارائه نتاشود و روش

  ، های ثانويه )مديريت، بهره برداریهای اصلی )مديريتی، عملکردی، فنی و پشتیبانی( و مجموعهدارد که به مجموعه

 . باشندتقسیم می بل قااجرا و تحقیق و توسعه( 

اجرايیشايستگی .3 فرد    :های  تکنیکتوانايی  و  ابزارها  از  استفاده  ارائه يک برای  يا  فعالیت  انجام يک  برای  های خاص 

  3ها شامل امکان استفاده از ابزار نرم افزاری )به عنوان مثال يک ابزار تأيید مدل  نتیجه قابل اندازه گیری است. مثال

  تنی( يا بهره برداری از تجهیزات میدانی تخصصی  30نقلیه )به عنوان مثال يک کامیون تیپ  بعدی(، رانندگی وسیله  

 باشد. )به عنوان مثال اسکنر لیزری( می

می    BIMتعريف شايستگی يکپارچه  مشمول  به طور بالقوه هزاران مورد شايستگی وجود دارد که    :تجمیع در شایستگی   -

از اين  شوند پايگاه دانش بنیان شايستگی  موارد. برای استفاده  پايگاه   BIM، يک  ارتباطی ايجاد شده است. اين  به    ،به صورت 
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آوری جمع  برای  بستری  سازماندهی  عنوان  آيتم،  از  زيادی  تعداد  به  دسترسی  شايستگو  در  های  تسهیل  جهت  ساختاری  ی، 

 کند. يابی و کاربرد شايستگی فعالیت می ، ارزدستیابی
ای  های استاندارد شدهای از دانشکنند مجموعهيکپارچه را برآورده می  BIMکه تعريف شايستگی    BIMموارد شايستگی در  

توان  ، اين موارد را میBIMهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرند. برای نیل به اهداف يادگیری  توانند به روشهستند که می

 (زير )جدول (Bannan Ritland et al,2003)  آوری کرد.جمع   BIMهای يادگیری تحت عنوان مدل
 

 (Succar&sher.2014)های شایستگیبر اساس آیتم BIMای از روند یادگیری : نمونه1جدول

 قالب پیشنهادی –های یادگیری مدل های شایستگیآیتم

های سه بعدی به عنوان  قرارداد استفاده از مدل نتایج  مشترک يا بزرگ و پیچیده  BIMهای مديريت قراردادها و تحويل پروژه

 منبع اصلی اطالعات طراحی 

 سخنرانی -مديريت قرارداد( <مديريت  <)دامنه

 BIMهای قراردادی برای انواع مختلف پروژهترين مناسبات تعیین مناسب

 BIMهای ای مشابه مورد نیاز در طول پروژه، پرداخت غرامت و کاره مديريت پیشرفت

ابزار دسبا   از  يا خودکاراستفاده  برابر خطاهای مدل سازی    BIM، يک مدل  تی  را در 

 شود  رايج بررسی
 رسیدگی به مدل برای مدیران مدل 

 ويديو آنالين  -مديريت مدل(  <فنی <)دامنه
مطابق با استانداردهای مدل سازی تعیین شده توسط سازمان يا    BIMحفظ يک مدل  

 تیم پروژه

 مشترک BIMدر پروژه  BIMهای مديريت مدل

 BIMهر يک از ذينفعان پروژه  BIMشناسايی الزامات 

 BIMتدوین یک برنامه مدیریت 

 کارگاه  –تسهیل(   <کارکرد <)دامنه
 های ذهنی يا موارد مشابهاز طريق نمودارهای گردش کار، نقشهنیازهای پروژه   برآوردن

 اتخاذ تصمیمات گردش کار کمک به ذينفعان پروژه به منظور  

 

 

7- BIM  كارفرمایان و شایستگی مورد نیاز 
 Drew et)  ها شناخته شده استضروری به جهت ايجاد تغییراتی موثر در میان ذينفعان پروژه  عاملکارفرما به عنوان يک  

al,2001.Maradza et al,2014.Robson et al,2014)  نهايت در  کارفرما  بدون حمايت  پتانسیلنتیجه.  تمام  با  منطبق  های  ای 

نمی دريافت  می  شود.موجود  کارفرمايان  خاص،  طور  اتخاذ  به  با  فرآيند    BIMتوانند  هدايت  برای  ابزاری  و  فرآيند  عنوان  به 

از جمله   .(Eastman,2011)  و از مزايای چشمگیری برخوردار شوندبهره برده  های خود به کیفیت و عملکرد باالتر  تحويل پروژه

تواند ايجاد يک محیط مشارکتی را تسهیل میBIM   .اشاره نمود  ها و صرفه جويی در زمانتوان به کاهش هزينهاين مزايا می

توانند در مراحل اولیه چرخه عمر پروژه در کنار يکديگر بنشینند و اطالعات را مبادله  کند، جايی که همه ذينفعان پروژه می

 .  (Arayici et al,2011) کنند

 

 BIMنقش كارفرما به منظور دست یابی به روند اجرای    -7-1

 توان به سه دسته اصلی طبقه بندی کرد:را می  BIMنقش کارفرما به منظور دست يابی به روند اجرای 
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  EIRشروع شود.    EIRاجرا شود بايد با    BIMای که در آن  هر پروژه   :(1EIRتوسعه نیاز به اطالعات كارفرمایان )  •

پروژه عمر  چرخه  طول  در  که  شود  ايجاد  مشتريانی  توسط  کنندهبايد  تأمین  زنجیره  توسط  بايد  طبق    اجراها  ها  شود. 

تجاری و  مديريتی  فنی،  اصلی  زمینه  سه  در  را  خود  نیازهای  بتوانند  بايد  مشتريان  انگلستان،  دولت  توسعه    استانداردهای 

 (Dwairi et al,2016).کار آسانی نیست و به دانش و تجربه قابل توجهی نیاز دارد  EIRتوسعه    .(Ashworth et al,2016)دهند

باال   با کیفیت  الزامات  اين حال، رابطه بین توانايی کارفرما در تولید  نیاز دانش و تجربه    BIMبا  در يک   BIMو سطح مورد 

  الزم   ی راتواند به مشتريان کمک کند تا بدانند چه نوع مهارتای میبنابراين، درک چنین رابطه   سازمان هنوز مشخص نیست.

 ياری کند.  BIMها را در ساختن الزامات  دارند تا بتوانند آن

يند اجرای  آنین بايد نتايج فرعالوه بر کارفرمايان که توانايی توسعه نیازهای خود را دارند، همچ: اعتبار سنجی نتایج •

BIM  آن نیازهای  کننده  تأمین  زنجیره  که  شود  حاصل  اطمینان  تا  کنند  تأيید  میرا  برآورده  را     PAS 1192-2کند.  ها 

هايی را برای تسهیل فرايند اعتبار سنجی ارائه می دهد. ذکر اين نکته حائز اهمیت است که مشتريان بايد توانايی  دستورالعمل

نیاز دارد تا    BIMکنترل مؤثر فرآيند اعتبار سنجی را داشته باشند. اين نقش به سطح مشخصی از دانش و تجربه    مديريت و

با اين حال، رابطه    تر کنند.کارفرمايان بتوانند با زنجیره تأمین ارتباط برقرار کنند و بتوانند روند تأيید نتايج مورد انتظار را ساده

ها هنوز  در سازمان  BIMو سطح مورد نیاز دانش و تجربه    BIMتبارسنجی نتايج يک فرآيند اجرای  بین توانايی کارفرما برای اع

کند تا نوع  ای، اين امر به مشتريان کمک میبا اين وجود، با برقراری چنین رابطه   به طور واضح و صريح شرح داده نشده است.

بتوانمهارت تا  باشند، شناسايی کنند  بايد داشته  را که  نیاز  ند آنهايی  مورد  نتايج  به  را در دستیابی  آورند   BIMها    به دست 

(Chong et al,2016) . 

آن  :رهبری • آمادگی  میزان  فوق،  نقش  دو  انجام  در  مشتريان  اجرای  توانايی  فرايند  يک  رهبری  برای  را    BIMها 

(. هرچه توانايی يک سازمان برای  زيرشود )شکل  ضروری تلقی می  BIMکند، که در بهینه سازی مزايای مورد نظر  برجسته می

 بیشتر است   BIMفرماندهی اين دو نقش باالتر باشد، توانايی آن برای هدايت کل فرآيند  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
1 Employer's Information Requirements 

توسعه نیاز 

به اطالعات 

 كارفرمایان

اعتبارسنجی 

 نتایج

 رهبری
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 BIMنقش كارفرما در شكل گیری فرآیند  .6شكل
 

 

 نمونه مطالعاتی   -2-7
 :CRITICAL SUCCESS COMPETENCIES FOR THE BIM IMPLEMENTATION PROCESSدر مقاله 

UK CONSTRUCTION CLIENTS    مسئله اصلی تحقیق بر رابطه بین نقش کارفرما و شايستگی درBIM    متمرکز شده

مطالعه پژوهش شش  اين  در  مشتری   در حوزهموردی    است.  اانواع  عمومی  ،  دو مشتری  جمله  مشتری ،  ملیدر سطح  ز  يک 

باشد.  شگاه( می و يک مشتری ترکیبی )دان  ، دو مشتری خصوصی )خرده فروشی و امالک و مستغالت(محلیدر سطح  عمومی  

نند درک عمیقی از داليل  ها استفاده شده است تا محققان بتواته به عنوان تکنیک جمع آوری دادههای نیمه ساختار يافمصاحبه

از بین افرادی  ، اعضای مصاحبه شونده از طريق نمونه گیری هدفمند  داشته باشند  BIMهای استفاده از شايستگی در  و انگیزه

بر   ساعت متغیر بوده است. 2تا    1اند. مدت زمان مصاحبه از  دارند انتخاب شده BIMدانش و تجربه قبلی در رابطه با اجرای    که

 های مطالعاتی درج شده است. ه نمونهمشخصات و پیشین  3اساس جدول شماره 

که از بررسی ادبیات ايجاد شده    BIMهای  از يک مطالعه مقدماتی به منظور درک بیشتری از مهارت  پژوهش     در اين

استفاده می روند کار  به توسعه سؤاالت مصاحبه و  برای کمک  فراست و  استفاده شده است.  از طريق  آکند،  اعتبارسنجی  يند 

طريق ايمیل با توضیحی مختصر در مورد هر مؤلفه   ارسال روش تحقیق پیشنهادی به دو کارشناس سازمان مشتری عمومی از

های مشتری در سازمان  BIMشود که آيا روش پیشنهادی برای شناسايی شايستگی در  ها سؤال میانجام شده و سپس از آن

کارگاهی که  های اصالح شده بیشتر از طريق  مناسب است يا خیر. پس از دريافت بازخورد از طريق ايمیل، در مورد شايستگی

 ها به درستی رسیدگی شده است. ها بحث شده است تا اطمینان حاصل شود که بازخورد آنشود با آن ها برگزار میدر دفاتر آن

 
 های مطالعاتی : پیشینه و مشخصات نمونه2جدول 

تجربه 

 )سال(
 تعداد  نمونه مطالعاتی مشاركت كننده  مرتبه شغلی 

 BIM PN1-1پشتیبانی از  30

 PN1-2 استانداردهای فنی  1 16 (PN1)عمومی

 BIM PN1-3مسئول پشتیبانی  13

 GSL PN2-1و  BIMمدير برنامه  24

 MEICA PN2-2مهندس منطقه ای  2 20 (PN2)عمومی 

 PN2-3 مدير ارشد پروژه  17

 PN2-4 مشاور مديريت سیل و خطر سواحل  1۵

 PL1-1 مدير برنامه سرمايه  20
 3 (PL1)محلی

 C-PAD PL1-2 رهبر تیم 1۵

  خرده فروشی خصوصی PR1-1 توسعه مدل ساخت قالب های کوچک  20
(PR1) 

4 
 BIM PR1-2مشاور خارجی  18

 ۵امالک و مستغالت   PRE1-1 رئیس پروژه ها  30
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 (PRE1) خصوصی BIM PRE1-2مشاور خارجی  2۵

  )دانشگاه( مشتری ترکیبی  MU1-1 استاد  30
(MU1) 

6 
 MU1-2 بازديد از مدرس ها  1۵

 
 

 (EIRاطالعات مورد نیاز كارفرما ) -
-های مصاحبه شونده را قادر میاند که سازمانهايی را شناسايی کردهشايستگیش مطالعه موردی تعدادی از  هر يک از ش

-، يعنی مفهوم، اجرا، ارزش و غیره، اصلی"BIMدرک  "دهد که  و تحلیل نشان میاين تجزيه    خود را توسعه دهند. EIRسازند  

ها امکان  ها را شناسايی کرده است که به آنها است. هر سازمان انواع مختلفی از مهارتترين چالش پیش روی تقريباً همه آن

مهارت  BIMدهد  می مانند  مؤثر  بطور  داد  BIMهای  را  گذاری  اشتراک  به  کنند. ه و  درک  را  استاندارد  ها  اين،  بر  های  عالوه 

BIM  کنند درک دامنهها پیشنهاد میشان دهنده اين است که کلیه مشتریاند که نترين کلمه شناخته شدهبه عنوان متداول  ،

 کمک کند.  BIMها در درک بهتر تواند به آنبه عنوان يک شايستگی می   BIMمحدوديت و اجرای استانداردهای  

زمینه  در رااين  ايجاد  بی،  میبطه  مشتری  سازمان  يک  که  مزايايی  اجرای  ن  از  شايستگی  BIMتواند  برای های  و  الزم 

به آن بنابرايندستیابی  بود.  آورد، مهم خواهد  امر سازمانها بدست  اين  را قادر می،  مناسبها  برای ترين شايستگیسازد  را  ها 

ی مختلف انواع هاشود بیانگر آن است که مشتریمی  اهده مش  4تأمین نیازهای تجاری خود انتخاب کنند. آنچه که در جدول  

از شايستگی کردهمختلفی  را شناسايی  يا میها  اين  آناند.  به سطح درک  مربوط  اجرای  تواند  از  نیازهای    BIMها  يا  و  باشد 

بدون توجه به  ها را  آنها را پیشنهاد کنند و  ين شکی نیست که لیستی از شايستگی . بنابراBIMها از اجرای  تجاری متفاوت آن

 . کنندها اعمال بدست آورد، برای همه مشتری  BIMتوان از طريق مزايای تجاری که می 

 
 EIR (Dakhil et al.2019)توسعه  یالزم برا یها شایستگی : 3جدول

 توزيع فرآوانی 
  عمومی خصوصی  ترکیبی 

 شایستگی ها
 

 محلی       ملی              دانشگاه        امالک و مستغالت   خرده فروشی    
PN1             PN2               PL1                  PR1                  PRE1              MU1 

 1 استانداردها        100%

 2 ها محافظت از داده       ۵0%

 3 فضای فیزيکی       16.7%

 4 آموزش       33.3%

 ۵ ها شیوه انتقال داده       100%

 BIM 6چشم انداز        66.7%

 BIM 7های مهارت       83.3%

 8 تحصیالت        33.3%

 9 های سازمانی ماموريت       33.3%
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 BIM اعتبارسنجی اجرای -
توانند توانايی مشتری در اعتبارسنجی روند اجرای  ها را شناسايی کرده است که میمطالعات موردی تعدادی از شايستگی

BIM    ها مطابق با نیاز  ، يعنی اطمینان حاصل کنند که آن  را ارتقاء بخشد  تحويل داده شده استرا که توسط زنجیره تأمین

های مختلفی را  شايستگیهای مختلف  ها نشان داده است که مشتری، نتیجه مصاحبهEIR، با  به طور مشابه  .مشتری هستند

اجرای   سنجی  اعتبار  در  خود  توانايی  بهبود  کرده۵)جدول  BIMبرای  شناسايی  از  (  لیستی  پیشنهاد  ديگر،  بار  بنابراين،  اند. 

قابل دستیابی است،    BIMها با مزايای تجاری که از طريق  ها بدون تراز کردن آنا برای همه مشتریه ها و اعمال آنشايستگی

نیست.   بینانه  ابنابراينواقع  جلوگیری  برای  شايستگی،  توسعه  در  گذاری  سرمايه  ضروریز  غیر  رابهای  ايجاد  آنچه  ،  بین  طه 

مهم است. تجزيه و    ، بسیاربدست آورند  BIMتوانند از اجرای  ها میهای يک سازمان و ارزش تجاری )مزايايی( که آنشايستگی

های اصلی  شايستگی ،  "استاندارد"و    "BIMهای  مهارت"ارند که  دهد که کلیه مشتريان شرکت کننده توافق دتحلیل نشان می

، "نقش و مسئولیت"،  "به اشتراک گذاری داده"ری مانند  های ديگشايستگیارسنجی هستند.  پشتیبانی مشتريان در نقش اعتب

های اساسی  يستگیشانیمی از مراجعان به عنوان  توسط بیش از    "فرآيند اعتبار سنجی"و    "BIMفناوری  "،  "محافظت از داده"

 تأيید کنند.   BIMها را با اعتبار اند تا بتوانند آنبرجسته شده

 
 BIM (Dakhil et al.2019) یاعتبار سنج ندیفرآ یالزم برا یها : شایستگی4جدول 

  عمومی خصوصی  ترکیبی  توزيع فرآوانی 

 هاشایستگی

 

 دانشگاه        امالک و مستغالت   خرده فروشی                 محلی       ملی    
PN1             PN2                PL1                  PR1                  PRE1               MU1     

 BIM 1های مهارت       100%

 2 ها انتقال دادهشیوه        83.3%

 3 استانداردها        100%

 BIM 4فناوری        83.3%

 ۵ ها محافظت از داده       66.7%

 6 مسئولیت ها و وظايف        ۵0%

 7 شبکه ارتباطی        33.3%

 8 سیستم اطمینان از کیفیت        16.7%

 BIM 9پشتیبانی از        100%

 10 فرآيند اعتبار سنجی        ۵0%

 

 

 OIR)1(رهبری  -
کرده است که به مشتريان امکان  ها را شناسايی  مطالعات موردی تعدادی از شايستگی،  با توجه به نقش رهبری کارفرما

اجرای  می فرايند  يک  کنند.   BIMدهد  هدايت  توسعه    را  مانند  ديگری  های  به  شايستگی  نیز  سازمان  يک  نیازهای  يا  نیازها 

ين يافته اين  ، ازيه و تحلیل دو نقش قبلی مشخص شدعنوان عامل مهم برجسته شده است. همانطور که به طور مشابه با تج

  شود. مشتری می  BIMتر تواند منجر به رهبری قویازها و الزامات تجاری مشتريان میکند که درک بهتر نیواقعیت را تأکید می

 
1 Organisational information requirement 
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ها را قادر به رهبری روند  اند تا آند که شش سازمان مشتری ارائه دادهدهای را ارائه می خص شدههای مششايستگی  6جدول  

موارد    BIMاجرای   از  نیمی  از  بیش  داده"،  "BIMفناوری  "،    "BIMهای  مهارت"،  "OIR"کند.  گذاری  اشتراک  و    "به 

 شايستگیعنوان يک  توان به  ( را میOIRاند. توانايی تعريف مناسب و کارآمد نیاز اطالعاتی سازمان ) شدهشناسايی    "استاندارد"

، در نظر گرفت. برای دستیابی به  و اجرای نقش رهبری در نظر بگیرندهای مشتری بايد در جهت تعريف بهتر اساسی که سازمان

تعريف شده    BIMهای تجاری قابل دستیابی از  به وضوح مطابق با مفاهیم و ارزش  "OIR"ين شايستگی و اطمینان از اينکه  ا

شود که شرکت کنندگان برای  برخوردار باشد. مجدداً مشاهده میالزم    BIMهای  سیار مهم است که سازمان از مهارت، باست

و    "به اشتراک گذاری داده "،  "استاندارد"ها را انتخاب کردند، يعنی  شايستگی و فرآيند اعتبار سنجی، همان    EIRتوسعه نقش  

 . "BIMهای مهارت"

 
 (Dakhil et al.2019)توسط كارفرما BIM: شایستگی های موردنیاز برای پیاده سازی 5جدول 

توزيع  

 فرآوانی 

  عمومی خصوصی  ترکیبی 

 هاشایستگی
 

 خرده فروشی                 محلی       ملی دانشگاه        امالک و مستغالت   
PN1              PN2               PL1                  PR1                 PRE1                MU1 

 BIM 1پشتبانی از        33.3%

 BIM 2مدير        33.3%

 BIM 3کمیته        16.7%

 BIM 4های مهارت       66.7%

 ۵ آموزش       33.3%

 BIM 6فناوری        66.7%

 7 حمايت مديريت        33.3%

 8 الزامات اطالعات سازمان        66.7%

 9 انتقال اطالعات        66.7%

 10 استانداردها        66.7%

 11 اطمینان از کیفیت        16.7%

 BIM 12چشم انداز        33.3%

 13 تغییرات       33.3%

 

 

 جمع بندی   -8
از آنجایی که اخیراً مدلسازی اطالعات ساختمان بعنوان یکی از رویکردهای نوین صنعت ساخت در کشور مورد توجه و اهتمام ویژه ای قرار  

عی  در این نوشته سگرفته است نیاز به تعریف و توسعه شایستگی های مورد نیاز هر یک از دست اندرکاران این حوزه یک ضرورت است.  
 مبانی و مفهوم شایستگی تشریح شود و ثانیاً این مفهوم در بستر مدلسازی اطالعات ساختمان مورد توجه و واکاوی قرار  اولً شده است، تا  

شد  گیرد؛   بررسی  که  مولفهمولفههمانطور  از  دسته  یک  بعنوان  فردی  بر  های  البته  که  منجمله  مولفهها  بهبود  دیگر  ،  "استراتژی"های 

( صرفاً مربوط به تغییر در BIMمدل سازی اطالعات ساختمان )مطرح بوده و حائز اهمیت است.  اثرگذارند  نیز    "تکنولوژی"و    "فرایندی"
های موجود های جدید و تغییر در نقشباشد، بلکه در ایجاد نقشنحوه ساخت و بهره برداری از هر آنچه که ساخته و طراحی شده است، نمی

  روع ارتباط حوزه مدلسازی اطالعات ساخت با مفهوم شایستگی است. این تاثیر همان نقطه ش ثیرگذار است. أنیز ت
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دسته اول تعاریفی که به    ؛دسته اصلی است  3اغلب تعاریف به مواردی اشاره دارند که قابل جمع در  با مرور تعاریف شایستگی مشخص شد  
دسته دوم تعاریفی که به انحاء مختلف به عملکرد نهایی اشاره دارند. دسته سوم تعاریفی که به هر دو جنبه    ؛ های فردی اشاره دارندمشخصه

  به منظور تحقق جنبه عملکردی آن حائز اهمیت است.   در نهایتسعی در بیان این مطلب دارند که جنبه فردی شایستگی  و  بال اشاره کرده  

رفتارهایی که فرد برای  "شایستگی ممکن است به عنوان    ؛نمودبرداشت  از اصطالح شایستگی  دو معنای متفاوت  توان  می   BIMدر حوزه  
دارد نیاز  آن  دادن  عنوان  "نشان  به  است  یا ممکن  عملکرد"بیان شود،  برای یک  استانداردهایی  شود  "حداقل  در    . بیان  شایستگی  مفهوم 

BIM  تاثی و  مهم  عوامل  کلیه  تحقق  برای  کاربران  توانایی  مؤثر  بیانگر  اجرای  بر  ارزش  BIMرگذار  به  دستیابی  منظور  یا  ها  به 

 3مطابق تعاریف دارای    1شایستگی   1مطابق تحلیل صورت گرفته در پیوست  همچنین    است.   BIMمحصول/خدمات مورد انتظار از دیدگاه  

   .4و نگرش  3، مهارت2باشد: دانش مولفه اصلی می

( برای شناسایی ، طبقه بندی و اجماع زیر  ای )شکلیک رویکرد سه مرحله  BIMبرای یادگیری هرچه بیشتر مفهوم شایستگی در  در ادامه  
توان  را می   BIMنقش کارفرما به منظور دست یابی به روند اجرای    شرح داده شد.   BIMموارد شایستگی در یک پایگاه دانش شایستگی  

کرد: بندی  طبقه  اصلی  دسته  سه  )  به  کارفرمایان  اطالعات  به  نیاز  نتایج،  (5EIRتوسعه  سنجی  یک    .رهبری،  اعتبار  پایان  در  نمونه  و 
 . مرور شد متمرکز شده است BIMدر مقاله بر رابطه بین نقش کارفرما و شایستگی در  مطالعاتی

و   BIM  یروند اجرا  حوزه  در  یمشتر  یسازمانها  یابیارزدر نهایت بعد از بررسی نمونه های مورد مطالعه می توان اذعان نمود که بعد از  
به  ارزیابی ها    نیا  می توان به این مهم دست یافت که  BIMمربوط به    یایشده و مزا  ییشناسا  شایستگی های  نیرابطه ب  جادیا  همچنین،
به   یابیدست  یمناسب برا  شایستگی هایکنند و به طور موثر در توسعه   یزیبهبود مستمر برنامه ر  یکند تا برا  یکمک م  یمشتر  یسازمانها

 .کنند یگذار هیسرما BIM  زیآم تیموفق یاجرا قی خود از طر کیاستراتژ یاهداف تجار

 یاجرا  یبرا  یرهنمود اساس  کي،   BIM یها تیارتباط آنها با صالحو   BIM یدر روند اجرا انينقش مشتر  يیشناسادر نتیجه 

BIM از    یمشتر  درک توانايی    نيفراهم کرده است. اBIM  مطلوب    ی ايبه مزا  ی ابیآنها در دست  يیو تواناBIM  می    ش يرا افزا

در توسعه آنها ، که    یارگذ  هيسرما  ی، به جاخود را  ازیمورد ن  یها  تی، به آنها کمک خواهد کرد تا صالحني. عالوه بر ادهد

 بهبود يا توسعه ببخشند. ندارند یریتأث چ یه اي دارند   یکم ریتأث
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3 skill 
4 attitude 
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