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را  یطیمحستيو ز یهای اقتصادی، اجتماعاست که جنبه یالمللنیب جيهای رااز بحث یکي داريتوسعه پا به امروزه توجه

 یمتعدد یهابا چالش وساز هموارهدر صنعت ساختهوشمند  نديفرا کياتخاذ  و یداريپا، یوربهرهاز طرفی  .ردیگیبرمدر

 ارییدر بس (BIM) اطالعات ساختمان زیسااستفاده از مدل ،یهای مختلف ساختمانرو، در پروژه ني. از ااست بوده روهروب

و  ستيزطیآمده در حوزه مح شیمسائل پ مشکالت و ،آن یریکارگ هتا ب است افتهي یرواج فراوان شرفتهیاز کشورهای پ

از رد مو 38، های پیشینی پژوهشاستفاده از مطالعهش با پژوه نيدر ا لیدل نیهم به. هدرا کاهش د یداريپاهای شاخص

با استفاده سپس  ه است وشد يیشناسا یداريپاهای شاخصاطالعات ساختمان در  یسازمدل يکپارچگیعدم  یعوامل اصل

 افتهيش کاه یاصل عامل 10 به غربال شده و عواملاين  خبرگان، مصاحبه ازپرسشنامه و  هیکه با تهدلفی -فازی کردياز رو

 رويکرداستفاده از  آن با مقاديرشناسايی شده تهیه گرديد که  عواملپرسشنامه ديگری برای مقايسات زوجی  پايانو در 

سازی اطالعات مدل ستمیس يکپارچگیدر عدم  پذيراثراثرگذار و عوامل  تحلیل گرديده و Fuzzy-DEMATEL ایشبکه

مقاومت  ترتیب به موثر عوامل نهايتدر  .ه استگرديدبندی رتبه یداريپا به اهداف و اصول یابیساختمان در راستای دست

 و دخالت دولت تیعدم حما وپايداری  برای اجرايی برنامه و جامع چارچوب فقدان، یسنت یاز عملکردها رییصنعت در برابر تغ
 اند.شده يیشناسا

 گیری، اعداد فازیرويکرد تصمیم، یهای پايدارشاخص، (BIM)سازی اطالعات ساختمان مدلكلیدی:  گانواژ

 

 
 B Nazaninpt.  

 B Nazaninpt.

mailto:Alishadim93@gmail.com


 

 

 

 مقدمه -1
 زی،يربرنامه ،یطراح نديفرآ سازیهیبعدی جهت شبمدل سه نيای از هوشمندترنمونه )1BIM( سازی اطالعات ساختمانمدل ستمیس

در صنعت  ایدن تهافياز کشورهای توسعه  ارییاست که امروزه در بس یهای عمرانپروژه اتیبرداری در طول چرخه حوساز و بهرهساخت

بعدی شامل فضا، مدل سه کيای از نمونه ،یسنت یکشبه جای نقشه ستمیس نيدر ا گريبه عبارت د .ردیگیمساختمان مورد استفاده قرار 

 انیم یکپارچگي جاديا در یو نقش اصل ردیگیمورد استفاده قرار م یپروژه عمران کيفعال در  یهامیهمه ت نیطراح که بمکان و زمان در 

 یدارياتخاذ پا یبرا یديشد ازیامروزه ناز طرفی  .(2012 ،ی)کوبدارد  وسازمراحل ساخت یدر آن پروژه در تمام ریمختلف درگ یهابخش

مختلف  یهااست که شامل جنبه یمفهوم چندوجه کي یداريپا رايز ،است یچالش مهم يک خود نيدارد. اوساز وجود در بخش ساخت

 یداريپا یهاعملکرد جنبه میان یاساس یهاو تفاوت (2019)مارتک و همکاران،  است یطیو مح ی، اجتماعیاقتصاد یهاارزش یحداکثرساز

 ديشد ازین جاديباعث ا ،یمی، اقليیوهواآب راتییتغ ،یعینابودی منابع طب .(2018، همکارانو  ی)اوالموجود دارد  یطیمحستيو ز یاجتماع

 باشدیم یساختمان در خالل مراحل طراح داريهای پایژگيموضوع قرار دادن و نيا رمسئله د نيتره مهمشده است ک داريهای پابه ساختمان

. با داشتن باشدیهای مختلف مرشته انیمطلوب م يیهمگرا کيسازی که نشانگر کپارچهيهای گوناگون مدل شيدایبا پ. (2016 برت،ی)ک

 یداريپا تیبا توجه به اهم .(1393 س،یو ن لیگي)کر میشکوفا کار کنو  داريپا نیزم کيی به طور موثر در راستا توانیاطالعات و دانش، م

 ،یرهبر سک،ير تيرينند مدوساز ماساخت تيريمد ختلفم یهاو جنبه یداريپابا ارتباط  در یساخت، مطالعات متعدد یهادر پروژه

 یهاتوان به تمام جنبهیرا م سازی اطالعات ساختمانمدل .(2012 )گلس، قرار گرفته است یمورد بررس یناب و رشد اقتصاد یهاوهیش

 یهایریگشکلو  یدهکننده، شکلرهیمعماران در ارائه خ یهارساندن به خواسته بیساختمان بدون آس اتیحدر طول چرخه یداريپا

و  ستيزطیرساندن به مح بیبدون آس نفعانيذتواند به تمام اهداف ساخت، پروژه و یرو، منياز ا .(2012)گلس، داد  وندیپ یسنتریغ

 یهامقابله با چالش یبرا یمدل مفهوم کيارائه . (2015 و گلدسون، نوودي)الوان،گر افتيدست  داريپا مدل کي قياز طر یانسان یهاجنبه

شکاف مهم  کيند، روبرو هست وساز با آندر ساخت داريپا یهاوهیکه فعاالن در رابطه با اتخاذ ش يیهاچالش یبررس و صنعت ساختمان

 و هاافزونه ،افزاراستفاده از نرم یبه معنا یداريپا یهاوهیو ش BIM يکپارچگی .(2016 )آدامز و همکاران، شودیمحسوب م یقاتیتحق

ابتکارات  واختنکي یو اجرا بيحال، تصو نياست. با ا یساختمان یهاها و پروژهرساختيز یداريپا یابيارز لیتسه یبرا یابر یهاپلتفرم

BIM رشي، که مانع از پذدیمورد تأک یموانع اساس .(2017 و چان، ی)اوالمانجام نشده است  ندر آ یداريو پا ( هر دو مفهومBIM یداريو پا )

 ردیدربرگکار را  یروین ازیمورد ن یهابودن تجربه، دانش و مهارت یناکاف مبنی بر یمطالعات قبل تواندیوساز شده است مدر صنعت ساخت

 .(2014، گائوو  نانجیکار)

 پیشینه تحقیقبر  یمرور -2
 یساختمان یهادر پروژه یداریپا تیاهم -1-2

 تا سازد هماهنگ خود پیرامون محیط با ار آن سکونت، برای امن سرپناهی ايجاد منظور به کندمی انسان همواره در طول تاريخ سعی

 زيست، فضای اين گیریشکل در نیز اقلیمی جغرافیايی، شرايط حقیقت در و کند ايجاد يشخو حیات ادامه برای مناسبی شرايط بتواند

عبارت ديگر  به .(2017 ،همکارانو  لی) . يکی از اصول مهم در طراحی مسکن پايدار حفاظت از منابع آبی استدارند مستقیمی دخالت

های گاهدر جهت تحقق رفاه اقتصادی، اجتماعی و محیطی سکونت اهتوسعه پايدار، رويکردی جامع به بهبودبخشی کیفیت زندگی انسان

 و منابع از برداریبهره مديريت و محیط با انسان رابطه تنظیم و دهیانسانی است. در اين معنا توسعه پايدار فرايندی است که با سازمان

 کندمی تسهیل را مردم مشارکت و اجتماعی ثبات و التدع غذايی، امنیت مطمئن، زندگی مستمر، و فزاينده تولید به يابیدست زيست،محیط

 شوداکثر کشورهای درحال توسعه همگی بر اين نظر هستند که تعريف مسکن به يک واحد مسکونی محدود نمی .(2017 ،همکارانو  لیوی)

اقتصادی و خانوادگی تغییر اجتماعی، به شرايط  اين واژه بدان معناست که مفهوم مسکن با توجه گیرد.محیط مسکونی را دربرمیيک بلکه 

 
1 Building Information Modeling  



 

 

 

جوامع  در های اجتماعی و فرهنگیتوسعه پايداری فرايندی است که الزمه بهبود و پیشرفت از لحاظ کاستی. (1393آرای،  )کشتی کندمی

 در کشورهای ويژه هب جوامع تمامیدر  فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، هماهنگی تعادل، پیشرفت محرکه موتوردر واقع  .باشدمیپیشرفته 

ثیرات آن است. از أهای طبیعی در معماری، نشانه گرايش انسان به آثار خلقت و تبکارگیری فرم .(2017همکاران، و  پاتینو) است رشد حال

 و هاهای طبیعت در گذشته از نقش موثرشان چه در زمینه عملکردی و چه در باب زيبايی، از احترام و تقدس در فرهنگسوی ديگر فرم

 .(2020، رهمیو  دیآ) انداقوام ملل مختلف برخوردار بوده

 یداریاطالعات ساختمان و پا یسازمدل -2-2

 را سازوسال است که صنعت ساخت 20از  شیب یعمران هایپروژه داريو پا نهیبه یو اجرا یطراح یاطالعات ساختمان برا یسازمدل

را به همراه داشته  سازیدر صنعت ساختمان هاینهيکاهش هز ت،یفیک رساخت،يز یدارياپ ،وریبهره د،یتول شافزاي و است ساخته دگرگون

 نديفرآ سازیهیجهت شب یبعدسه نينو یهامدل نيدترياز جد ایاطالعات ساختمان نمونه یسازمدل .(2020و همکاران،  براووی) است

 اطالعات ساختمان یسازمدل ستمیس. (2018و همکاران،  من)بر است ینعمرا هایدر پروژه یبرداروساز و بهرهساخت ،یطراح ،یزيربرنامه

به معماران  ستمیس نيوساز است. امراحل ساخت یدر آن پروژه در تمام ریمختلف درگ هایمیت نیدر ب یکپارچگي جاديآن ا ینقش اصل

و در  ايجاد کرده یمجاز طیمح کيرت کامل در تا آنچه را که قرار است ساخته شود، ابتدا به صو کندیکمک م مانکارانیو پ نیمهندس

و  پروال) نديبر آن مشکالت فائق آ ،یبردارمرحله بهره اياجراء  ،یدر هر مرحله از ساخت مثل طراح یصورت برخورد با مشکالت احتمال

 کپارچهي طیمح کيساختمان در  کي یهاآن در قسمت یهندس قیدق شيمدل اطالعات ساختمان، نما کي یاصل تيمز .(2013، روجه

 ،یساختگشیپ ،یکارگاه اتیطرح و عمل یسازادهیپ ها،ستمیس نیب یاطالعات کل پروژه که شامل: مصالح، هماهنگ یسازکپارچهياست. 

روش مخزن گسترده. در روش مخزن  ،یوجود دارد: روش مخزن مرکز یاصلدو روش  BIM یریگ. جهت بکاراست یو نگهدار یبرداربهره

امروزه  .(2021، طوسیو  خدابخشیان) شوندیم رهیداده ذخ گاهيواحد پا ليفا کياست که تمام اطالعات پروژه در  نير افرض ب یمرکز

 نیتوازن و تعادل ب نیازمند برقراری داريپا یوجود، به منظور تحقق عملکرد ني. با ارودیم شیو دوام پ یداريپا یساز به سووصنعت ساخت

 نيهدف را محقق سازند. الزم است تا آنها را بد نيا توانندیوجود دارد که م یمتفاوت ی. ابزارهااست یصاداقتو  یاجتماع ،یطیمح اریمع

 ديابزارها را با نيکرد. ا هيکپارچو بادوام  داريوساز پاو کمک به ساخت يیافزاکسب هم یها را براآن توانیکه چگونه م میکن يیشناسا بیترت

و  نمدل ساختمان و نگهداری اطالعات مرتبط با آ ايجاد .ارزش افزوده باشد یکه پروژه دارا یونه اکرد به گ طرح اجرا هیدر مراحل اول

 نهيداده و در مقابل هز شيافزا ادیيز اریارائه خدمات را تا حد بس تیفیک تواندیآن م ساتیسأبه اطالعات سازه و ت یدائم یابیدست نیهمچن

با  یطراح نديفرآ یگفت که در ط توانیم نگونهيساده ا انیبه ب. (2017و همکاران،  چانگ) دکاهش ده آنها را ازیانجام و زمان مورد ن

مختلف نتواند آن را به  ليبه ذهن طراح برسد، اما به دال داريپا یبرای طراح یخوب هایدهيممکن است ا یميو متداول قد جيرا هایستمیس

و داده  جيرا ترو داريپا یسازهاواطالعات ساختمان، ساخت یسازمدل لهیشده به وس یاحطر ستمیس .(2019، محمد) ردمرحله اجرا درآو

 .(2009، سورمان) کندیم يیو سالمت را شناسا ستيز طیعملکرد بهتر مح یبرا يیهایاستراتژ

 قیروش تحق -3
کتب و مقاالت و سوابق  لیاز قب یمنابع علم در کشور، داريتوسعه پا کرديها با روساختمان یو اجرا منظور تحقق پروژهش به نيدر ا

نظرات  به یابیدست یابزار پرسشنامه برا ،یدانیها در مطالعات مداده یآورجهت جمع در گام بعدی. مورد بررسی قرار گرفتمرتبط  یپژوهش

اطالعات ساختمان با صنعت  یسازمدل يکپارچگی نعشده موا يیعوامل شناسا یپرسشنامه بر مبنا کهیطور. بهديداستفاده گر ،خبرگان

عوامل  سپس گرديد. یطراح یفاز یعوامل با استفاده از روش دلف نيمؤثرتر نییبه جهت تع ران،يدر ا داريتوسعه پا کرديبا رو یسازساختمان

عوامل مهم شناسايی  برای عددر مرحله ب. رفتگقرار  مورد ارزيابیExcel  افزارپرسشنامه اول، با استفاده از نرم جيشده، از نتا يیشناساموثر 

 شده وبه صورت زوجی مقايسه  )شناسايی شده در مرحله اول( و بین خبرگان توزيع گرديد که ده عامل اصلی پرسشنامه ديگری تهیه شده

 .ندار گرفتنالیز قرآمورد  و شودیانجام م یزبان یرهایمتغ قياز طر عوامل یزوج ساتيمقاکه به  Fuzzy-DEMATEL استفاده از رويکرد با



 

 

 

مشاورين و پیمانکاران در صنعت  ،دانشجويان رشته مديريت ساخت و معماری ،پرسشنامه شامل اساتید دانشگاهکننده در جامعه آماری شرکت

 دهد.( ساختار تحقیق را نمايش می1شکل ) سازی اطالعات ساختمان را دارا بودند.که تجربه کافی در زمینه مدل

 
یققحساختار روش ت -1 شکل  

 FUZZY-DELPHI کردیرو -1-3

در مرحله  یساختمان یهادر پروژه یداريپا یهاوهیو ش BIM يکپارچگیموانع در برابر  یبندتيو اولو يیمطالعه شناسا نيدف از اه

ان کرد که شن خاطر .(2007و همکاران،  ونگي) مطالعه اتخاذ شده است نياست که در ا یقاتیتحق یاصل کرديرو یدلف کیاست. تکن یطراح

 یدلف کیتکن .(2000)هاسون و همکاران ،  مناسب است ديمناطق نسبتاً جد اي دهیچیاجماع در مناطق پ به یابیدست یبرا یدلف ینظرسنج

مطالعه است،  نيدر ا یداريو پا BIMمختلف مانند  یهاکه شامل رشته یآگاهانه )متخصص( در موضوع یهادر استخراج و ارتباط قضاوت

 یهاافتهيکه  ارهایاز مع یامجموعه ايمطالعه  کي یهاهينظر جاديو ا یریگدر اندازهها داده یآور، روش جمعلحا نیهم در .است دیمف

 یریگمیتصم یهااز روش یکي یدلف یفاز کیتکن .(2017و همکاران ،  ی)اوالتونج دارد تیشود، اهمیم یریگاساس آنها اندازهبر قیتحق

 یبار برا نیروش نخست ني. اشودیخبرگان استفاده م دگاهياز د یمساله مورد بررس رامونیبه توافق پ یابیتسد یاست که برا یگروه

 ی. هدف اصلردیگیم ارمورد استفاده قر زین تيريسازمان و مد یاما در مسائل تخصص ديگرد ینظام کيدر مباحث استراتژ یریگمیتصم

 .(2015و همکاران،  حبیبی) از وجود هم اطالع داشته باشند نبدون آنکه خبرگا ن استاگاز خبر یبه اجماع گروه یابیدست یدلف کیتکن

 FUZZY-DEMATEL کردیرو -2-3

 ريرپذیثأو ت رگذاریثأت یارهایارتباط کل مع سيپردازد و توسط ماتریم ارهایرمعيو ز ارهایمع نیروابط ب یبررس به متليد یوش فازر

طور که از نام باشد. همانیچندشاخصه م یریگمیتصم یهاروش از روش نيسازد. ایعلول( را مشخص مم و یعل یارهایمع گريد یعبارت)به

دست  به یشناخته شده و جامع برا یروش  Fuzzy-DEMATEL. روش ردیگیصورت م یفاز طیمحاسبات در مح یتمام داستیروش پ نيا

 .(2015، ونو  لین) سازدیرا فراهم م یواقع یایدن دهیچیعوامل پ نیاست که روابط متقابل ب یمدل ساختار کيآوردن 

بررسی اسناد و 
مقاالت و 

پیشینهش هایپژو

شناسایی یک سری
از شاخص های 
پایداری كه با 

استفاده از مدلسازی
اطالعات ساختمان 

تسهیلدر پروژه ها 
می گردد

گردآوری و 
دسته بندی عوامل 

عدم موثر در 
یکپارچگی

مدلسازی اطالعات 
ساختمان و 

شاخص های پایداری

عوامل غربال گری
عدم یکپارچگی 

مدلسازی اطالعات 
ساختمان و 

شاخص های پایداری

عوامل شناسایی 
ر  داثرگذار و اثرپذیر 
عدم یکپارچگی

مدلسازی طالعات 
ساختمان و  

شاخص های پایداری

ریبحث و نتیجه گی

 رویکرد

Fuzzy-DELPHI 

مدلسازی اطالعات 

 ساختمان و پایداری

ی مقاالت و با مطالعه

های پیشینپژوهش  
 رویکرد

Fuzzy-DEMATEL 

ی مقاالت و مطالعه با

های پیشینپژوهش  



 

 

 

 جیو نتا یمطالعه مورد -4

های پایداریعات ساختمان و شاخصعدم یکپارچگی بین مدلسازی اطال اصلیامل وشناسایی ع -4-1  

 ی: بررسیساختمان یهادر پروژه یداريپا یهاوهیو ش BIM  يکپارچگیتحت عنوان موانع  یادر مقاله 2018در سال  همکارانو  یوالما

 یهوشمند و خالق برا نديفرا کيو اتخاذ  دارتريو پا شتریب یوررهبه یساخت در تالش برا طیکه در آن مح یالمللنیاز متخصصان ب یدلف

 یبرادر تالش  یساختمان نفعانياست که ذ یقیموانع عم یمطالعه بررس نيروبرو است. هدف ا یمتعدد یهاچالش بامختلف  اتیانجام عمل

اساس تجمع اجماع  یدلفای دو مرحله یسنجظرن کيساز با آن روبرو هستند. وساخت یندهايدر فرا یداريپا یهاوهیو ش BIM يکپارچگی

دست به یقبل یقیمطالعات تحق یمحتو لیو تحل هيتجز قيعامل که از طر 38از  یامجموعهاساس  بر یگروه تخصص انیم داد در لیرا تشک

 نیتوافق ب لیو تحل هياز تجزده تفابا اس جياستفاده شد و نتا یو استنباط یفیتوص یهاها از آزمونداده لیو تحل هيتجز یراآمده است. ب

 ی، دوره طوالنکار یسنت یهاوهیش رییعبارتند از: مقاومت صنعت در برابر تغ بیبه ترت تیاز نظر اهم یدی. سه موانع کلافتياعتبار  یسطح

و  هياساس تجز بر زین یمال ی. کسرهایداريو پا BIM یبرا ازیو گردش کار مورد ن ندهايدم درک فرآنوآورانه و ع یهایبا فناور یسازگار

سازی اطالعات ساختمان عوامل عدم يکپارچگی مدل( 1جدول ) .(2018، همکارانو  ی)اوالم متخصص انجام شد یهاگروه یاههسيمقا لیتحل

 خالصه کرده است.ای گذشته هبا توسعه پايدار را طی پژوهش

 داره پایتوسع سازی اطالعات ساختمان بامدل یکپارچگیعوامل عدم  -1 جدول

 ردیف مشکالت مراجع

 از،يآنتون و د، )(2012، ردموند و همکاران(، ) 2010 ،الندنو  گو) 

2014) 
 1 يیایجغراف یهاها و مکانتنوع بازار در سازمان

و  تسيویک(، )2014، همکارانو  ابوبکر(، )2010 ،الندنو  گو)

 (2013 کس،یفورن
 2 یسنت یکردهااز عمل رییمقاومت صنعت در برابر تغ

 3 یعال تيريو تعهد مد کارفرما یعدم تقاضا (2014بوکتور و همکاران ، (، )2015، و همکاران )روگرز

 4 ولتو دخالت د تيعدم حما (2014، ابوبکر و همکاران)، (2013، و همکاران)زاهريزان 

 5 سبز یهاپروژه درBIM مشارکت کاربران  نيیسطح پا  (2014 از،يآنتون و د)

، )ردموند و همکاران، (2013 کس،یو فورن تسيویک)  ،(2014، ونی)آلب

2012) 
 6 یفرهنگ سنت ايها از ارزش رییتغ یبرا یاکراه اجتماع

 ،ندنالو  گو)، (2013، همکارانو )زاهريزان ، (2014 از،يآنتون و د)

2010) 
 7 پروژه نفعانيذ نیب یو همکار یعدم آگاه

و  گو) (،2013 کس،یو فورن ستيویک) (،2014، ابوبکر و همکاران)

 (2010 ،الندن
 8 کار یرویالزم از ن یها، دانش و مهارتاز تجربه تيعدم کفا

 9 تند( یریادگي ی)منحن ديجد یهایورابا فن یتر در سازگاریزمان طوالن (2014، ناناجیکار و گوآ)، (2014، نوی)آلب

 10   یداريو پا BIM یبرا زایش کار مورد نگردو  ندهايعدم درک فرآ (2014، نوی)آلب

 11 در صنعت و دانشگاه قاتیتحق نيیسطح پا (2014، نوی)آلب (،2014 از،يآنتون و د(، )2012، )ردموند و همکاران

 12 یو حقوق معنو تیر از دست دادن مالکطخ (2014 از،يآنتون و د(، )2010 ،الندنو  گو)

 لیو تحل هيتجز یافزارنرم یهابرنامه یاجرا یناکاف قیش عمو دانتخصص  (2012 ،الوانو  )هوپ

 یداريمربوط به پا
13 

 کس،یو فورن تسيویک، )(2014، ناناجیکار و گوآ) ،(2014، نوی)آلب

2013) 
 14 یداريو پا BIMمختلف در  یهانهیکمبود متخصص در زم 

 15 مرتبط یهابرنامه ، مجوز وBIMافزار نرم یباال نهيهز (2014،  نوی)آلب (،2013 کس،یو فورن تسيویک)

 16 آموزش کارکنان یهانهيباال در هز هیاول یگذارهيسرما (2014،  نوی)آلب (،2009 ،همکارانو  )آراندا

 17 یاقتصاد یباال یهانهيو مرتبط و هز یبع اضافبه منامکرر  ازین (2013، )هانا و همکاران (،2010 ،الندنو  گو)



 

 

 

 از،يآنتون و د(، )2012، مکاران(، )ردموند و ه2010 ،الندنو  گو)

2014) 
 18 ندهيآ یهایگذارهيدر سرما ديعدم ابتکار و ترد

 19 گسسته صنعت ساختمان تیماه (2014، بوکتور و همکاران)

 20 هپروژ یو استراتژ ی، خط مشیسازمان یهاچالش (2013، زادهسما، )ابولق(2017، و همکاران )آکیناده

 21 خواص ساختمان یطیمح یپارامترها یابيکل در ارزشم (2014 از،يآنتون و د)

 (2013 کس،یو فورن تسيویک(، )2012، )ردموند و همکاران
و  ی، بهداشت و شاخص آلودگیمني)مانند ا یداريپا یهابه داده یابیمشکل دست

 (رهیغ
22 

 BIM 23خطرات مربوط به  یگذارراکو به اشت صیمشکل در تخص (2013 کس،یو فورن تسيویک)

 24 قرارداد تیو عدم قطع یفقدان چارچوب قانون (2014، نوی)آلب (،2012، )ردموند و همکاران

 25 تیخطر و مسئول شيافزا (2013 کس،یو فورن تسيویک)

 26 یقرارداد یهانامهو توافق ديمناسب خر استیفقدان س (2015، ، )ساکی و همکاران(2014، نوی)آلب

 27 یداريپا یابيارز یهااسیو مق ارهایمع یکنواختيعدم  (2013، زادهولقاسم(، )اب2014 از،يآنتون و د)

 28 یداريپا یبرا يیفقدان چارچوب جامع و برنامه اجرا (2007، (، )يانگ و همکاران2012، )ردموند و همکاران

 29 یداريپا یصنعت برا یداردهااستان یکنواختيعدم  ايعدم وجود  (2007، )يانگ و همکاران

 30 هاپروژه یداريپا یابيدر ارز نانیاطمعدم دقت و  (2014، ، )آهین و همکاران(2014 از،يآنتون و د)

 31 مختلف یافزارنرم یهابا بسته یمشکالت ناسازگار (2015، و همکاران (، )روگرز2014 از،يآنتون و د)

(، )ردموند و 2015 ،ارانو همک (، )روگرز2014 از،يآنتون و د)

 (2012، همکاران
 BIM 32 یبرا یصنعت یعدم وجود استانداردها

 BIM 33دهندگان نرم افزار از توسعه یبانیپشت یکافسطح نا (2012، )ردموند و همکاران

 34 یداريبر پا یدانش مبتن يیمعنا شينما یبرا BIMداده  یبودن الگوها یناکاف (2013، ادامیوس)

 35 یداريپا لیو تحل هيتجز یاز ابزارها یبانیعدم پشت (2015و همکاران ،  ده)آکینا

 36 افزارتوسعه نرم یاصول منبع باز برا یعدم اجرا (2012 ،الوانو  )هوپ

 37 یتجار یابيارز یتسلط بر بازار توسط ابزارها (2012 ،الوانو  )هوپ

 BIM 38 لیو تحل هيتجز یافزارکار با نرم یعدم راحت (2014، )آهین و همکاران

و ها پرداخته شاخص و یبه غربالگر یکرده بود با استفاده از روش دلف یمورد را به عنوان موانع معرف 38مقاله مورد نظر که  یبررس با

 متمرکز همراه با بازخورد کنترل یهااز پرسشنامه یسر کيان بواسطه از نظرات خبرگ یاجماع گروه نيترنانیبه قابل اطم یابیدست هدف،

مورد  0.7باالی  نالیز اعداد تهیه گرديده است. و اعدادآو  Excelافزار اعداد پرسشنامه در نرم پس از وارد کردن ير کهجدول ز .باشدیشده م

 قبول واقع گرديد.
های مورد قبول براساس نمره فازیشاخص -2جدول   

Average DeFuzzy 

[0.5 ،0 0.75،0.97] 0.74 

[0.50، 0.75،0.97] 0.72 

[0.47، 0.72، 0.97] 0.79 

[0.56، 0.81، 0.97] 0.79 

[0. 56، 0. 81، 0.97] 0.74 

[0.50، 0.75، 0.97] 0.77 

[0.59، 0.84، 1.00] 0.82 

[0.50، 0.75، 0.94] 0.73 

[0.62، 0.87، 1.00] 0.84 

[0.50، 0.75، 1.00] 0.77 



 

 

 

    .باشدمی دلفی-فازینامه و آنالیز آن با کمک رويکرد از طريق تهیه پرسشمهم شناسايی شده  معیارهای (3)جدول 

  های مورد قبولشاخص -3جدول 

 معیار ردیف

 یسنت یاز عملکردها رییمقاومت صنعت در برابر تغ (1) اریمع

 ولتو دخالت د تيعدم حما (2) اریمع

 سبز یهادر پروژه BIMمشارکت کاربران  نيیسطح پا (3) اریمع

 پروژه نفعانيذ نیب یو همکار یعدم آگاه (4) اریمع

 کار نیروی از الزم هایمهارت و دانش ،تجربه از کفايت عدم (5) اریمع

 ریپايدا و BIM در مختلف هایزمینه در متخصص کمبود (6) اریمع

 پايداری تحلیل و تجزيه ابزارهای از یپشتیبان عدم (7) اریمع

 یداريپا یبرا يیجراامع و برنامه افقدان چارچوب ج (8) اریمع

 پايداری ارزيابی هایمقیاس و معیارها يکنواختی عدم (9) اریمع

 پايداری به مربوط تحلیل و تجزيه افزاری نرم هایبرنامه اجرای برای ناکافی عمیق دانش و تخصص (10) اریمع

 اساتید اختیار درها پرسشنامه که است، شده ( استفادهتوايیحم-)صوری روايی روش از هاپرسشنامه روايی بررسی برای مقاله اين رد

. نمايند اعالمه گزين با سؤاالت ارتباط پرسشنامه، محتوای ،سواالت تعداد ،نگارش چگونگی در مورد تخصصی نظرات تا گرفت قرار نظر صاحب

 ارزيابی پايايی پرسشنامه .گرفت قرار خبرگان اختیار در و گرديد تنظیم نهايی پرسشنامه پیشنهادها، و نظرات کردن لحاظ و بررسی از پس

االت همبستگی( سواساس میانگین کواريانس )و يا  آلفای کرونباخ که بر. برای سنجش سازگاری درونی پرسشنامه است  آلفای کرونباخ ضريب

  .((4)جدول ) رفته شدگر نظر د 0.7محاسبه و مقادير مثبت باالی  ، SPSSافزارآيد. در نرمت میدر يک پرسشنامه بدسموجود 

های مورد قبول براساس نمره فازیشاخص -4جدول   

 α 0.8≤α<0.9 0.7≤α<0.8 0.6≤α<0.7 0.5≤α<0.6 α<0.5≥0.9 مقدار ضریب آلفای كرونباخ

 غیرقابل قبول فضعی مشکوک قابل قبول باسمن یعال سازگاری داخلی

 Fuzzy–DEMATELغربال شده در روش  یهاشاخص یرتبه بند -1-4

به کمک رويکرد  هاثیر عوامل بر روی يکديگر تهیه و بین خبرگان توزيع گرديد که نتايج پرسشنامهأبرای مقايسات زوجی ت پرسشنامه ديگری

 نالیز گرديد.آديمتل –روش فازی

 ش دیمتلای روهگام

 فازی  ستقیماتریس ارتباط م: تشکیل م1گام 
𝑛ابتدا يک ماتريس  یارمع 𝑛برای شناسائی الگوی روابط میان  × 𝑛 ثیر عنصر مندرج در هر سطر بر عناصر مندرج در أشود. تتشکیل می

يد ماتريس يک از خبرگان با شود، هر شود. اگر از ديدگاه بیش از يک نفر استفادهستون در اين ماتريس به صورت يک عدد فازی درج می

 .((1) )معادله شودرا تشکیل داده می 𝑧اده شده و ماتريس ارتباط مستقیم سپس از میانگین ساده نظرات استف را تکمیل کنند. موجود

(1) 𝑧 = [
0 ⋯ �̃�𝑛1

⋮ ⋱ ⋮
�̃�1𝑛 ⋯ 0

] 



 

 

 

اگر در ارزيابی از چند خبره استفاده شده است  دهد.می ماتريس ارتباط مستقیم که همان مقايسات زوجی خبرگان هست را نشان (5)جدول 

 باشد. ی تمام خبرگان مین حسابمیانگیماتريس زير 
یفاز فیط -5جدول   

 𝐿 𝑀 𝑈 کالمی عبارت کد

 1 1 1 ثیرأت بدون 0

 4 3 2 پايین خیلی ثیرأت 1

 6 5 4 پايین ثیرأت 2

 8 7 6 باال ثیرأت 3

 9 9 8 باال خیلی ثیرأت 4

 یس ارتباط مستقیم فازیل كردن ماتر: نرما2گام 
 شود.استفاده می (3) و (2فرمول ) ی ازط مستقیم فازماتريس ارتبابرای نرمال کردن 

(2) �̃�𝑖𝑗 =
�̃�𝑖j

𝑟
=  (

𝑙𝑖𝑗

𝑟
،
𝑚𝑖𝑗

𝑟
،
𝑢𝑖𝑗

𝑟
) 

(3) 𝑟 = max
𝑖،𝑗

{max
𝑖

∑ 𝑢𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

، max
𝑗

∑ 𝑢𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

} ;  𝑖،𝑗 ∈ {1،2،3، … ،𝑛} 

 ارتباط كاملفازی  : محاسبه ماتریس3گام 
 شود.فازی روابط کل تشکیل می( ماتريس 4در اين گام طبق رابطه )

(4) �̃� = lim
𝑘→+∞

(�̃�1 ⊕ �̃�2 ⊕ … ⊕ �̃�𝑘) 

�̃�𝑖𝑗درايه عدد فازی ماتريس روابط کل به صورت اگر هر  = (𝑙 𝑖𝑗
" , 𝑚 𝑖𝑗

" , 𝑢 𝑖𝑗
"  (:6) و (5) فرمولير محاسبه است به صورت ز  (

(5) [𝑙 𝑖𝑗
" ] = 𝑥𝑙 × (𝐼 − 𝑥𝑙)−1 

(6) [𝑚 𝑖𝑗
" ] = 𝑥𝑚 × (𝐼 − 𝑥𝑚)−1 

کنیم و در انتها ماتريس نرمال را در ماتريس کم می 𝐼 تريسماابتدا معکوس ماتريس نرمال را محاسبه نموده و سپس آن را از  عبارت ديگربه

 ((8( و )7(، )6. )جدول )دهدجدول زير ماتريس ارتباط کامل فازی را نشان می .کنیمل ضرب میحاص

  



 

 

 

 میارتباط مستق سیماتر -6جدول 

ار
عی

م
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 
[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 

[ .06،5.000

7.000،00 ] 

[ 7.5،6.500

8.250،00 ] 

[ 4.5،3.500

5.500،00 ] 

[ 4.0،3.000

5.000،00 ] 

[ 5.5،4.500

6.500،00 ] 

[ 4.5،3.500

5.500،00 ] 

[ 6.5،5.500

7.250،00 ] 

[ 5.5،4.500

6.500،00 ] 

[ 4.0،3.000

5.000،00 ] 

2 
[ 7.0،6.000

7.750،00 ] 

[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 

[ 55.،4.500

06.50،00 ] 

[ 5.5،4.500

6.500،00 ] 

[ 4.5،3.500

5.500،00 ] 

[ 7.0،6.000

7.750،00 ] 

[ 7.5،6.500

8.250،00 ] 

[ 7.5،6.500

8.250،00 ] 

[ 7.5،6.500

8.000،00 ] 

[ 5.5،4.500

6.500،00 ] 

3 
[ 3.5،2.750

4.250،00 ] 

[ 2.5،1.750

3.250،00 ] 

[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 

[ 7.0،6.000

7.750،00 ] 

[ 3.5،2.750

04.25،00 ] 

[ 4.0،3.250

504.7،00 ] 

[ 5.0،4.000

.0006،00 ] 

[ 2.7،2.250

3.250،50 ] 

[ 4.0،3.250

4.750،00 ] 

[ 3.0،2.500

3.500،00 ] 

4 
[ 7.0،6.000

7.750،00 ] 

[ 5.0،4.000

6.000،00 ] 

[ 3.5،2.750

4.250،00 ] 

[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 

[ 4.0،3.000

5.000،00 ] 

[ 4.5،3.500

5.500،00 ] 

[ 1.5،1.250

1.750،00 ] 

[ 4.5،03.75

5.250،00 ] 

[ 3.5،2.750

4.250،00 ] 

[ 3.0،2.250

3.750،00 ] 

5 
[ 5.0،4.000

6.000،00 ] 

[ 3.0،2.250

3.750،00 ] 

[ 5.5،4.500

6.500،00 ] 

[ 5.5،4.500

6.500،00 ] 

[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 

[ 8.5،7.500

8.750،00 ] 

[ 4.5،3.750

5.000،00 ] 

[ 5.0،4.000

6.000،00 ] 

[ 3.0،2.250

3.750،00 ] 

[ 6.5،5.500

7.250،00 ] 

6 
[ 5.5،4.500

6.250،00 ] 

[ 4.0،3.000

05.00،00 ] 

[ 3.5،2.500

4.500،00 ] 

[ 6.0،5.000

7.000،00 ] 

[ 5.0،4.000

5.750،00 ] 

[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 

[ 4.0،3.250

4.500،00 ] 

[ 4.5،3.500

5.500،00 ] 

[ 4.5،3.500

5.500،00 ] 

[ 6.0،5.000

7.000،00 ] 

7 
[ 5.0،4.000

6.000،00 ] 

[ 4.5،3.500

5.500،00 ] 

[ 5.5،4.500

6.250،00 ] 

[ 5.0،4.000

6.000،00 ] 

[ 4.5،3.750

5.250،00 ] 

[ 4.0،3.250

4.750،00 ] 

[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 

[ 2.0،1.500

2.500،00 ] 

[ 3.5،2.750

4.250،00 ] 

[ 4.0،3.250

4.750،00 ] 

8 
[ 5.5،4.500

6.500،00 ] 

[ 4.5،3.500

5.500،00 ] 

[ 7.0،6.000

7.750،00 ] 

[ 7.0،6.000

7.750،00 ] 

[ 6.5،05.50

7.250،00 ] 

[ 6.5،5.500

7.500،00 ] 

[ 3.5،2.750

4.250،00 ] 

[ 0.0،0000.

0.000،00 ] 

[ 6.5،5.500

7.250،00 ] 

[ 5.5،4.500

6.500،00 ] 

9 
[ 4.0،3.250

4.750،00 ] 

[ 3.5،3.000

3.750،00 ] 

[ 5.0،4.000

6.000،00 ] 

[ 5.5،4.500

6.500،00 ] 

[ 3.0،2.250

3.750،00 ] 

[ 3.0،2.250

3.750،00 ] 

[ 04.،3.000

05.00،00 ] 

[ 6.5،5.500

7.500،00 ] 

[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 

[ 4.0،3.250

504.7،00 ] 

10 
[ 4.0،3.000

5.000،00 ] 

[ 4.0،3.250

4.750،00 ] 

[ 4.0،3.000

5.000،00 ] 

[ 3.0،2.250

3.750،00 ] 

[ 7.0،6.000

7.750،00 ] 

[ 7.0،6.000

7.750،00 ] 

[ 1.7،1.500

2.000،50 ] 

[ 3.0،2.250

3.750،00 ] 

[ 2.0،1.500

00.52،00 ] 

[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 

 یفاز میارتباط مستق سیماتر -7جدول 

ار
عی

م
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 
[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 

[ 0.0،0.077

0.108،92 ] 

[ 0.1،0.100

0.127،15 ] 

[ 0.0،0.054

0.085،69 ] 

[ 0.06،.0460

0.077،2 ] 

[ 0.0،0.069

0.100،85 ] 

[ 0.0،0.054

0.085،69 ] 

[ 0.1،0.085

0.112،00 ] 

[ 0.0،0.069

0.100،85 ] 

[ 0.06،0.046

0.077،2 ] 

2 
[ 0.1،0.092

0.119،08 ] 

[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 

[ 0.0،0.069

0.100،85 ] 

[ 0.0،0.069

0.100،85 ] 

[ 0.0،0.054

0.085،69 ] 

[ 0.1،0.092

0.119،08 ] 

[ 0.1،0.100

0.127،15 ] 

[ 0.1،0.100

0.127،15 ] 

[ 0.1،0.100

0.123،15 ] 

[ 0.0،0.069

0.100،85 ] 

3 
[ 0.0،0.042

0.065،54 ] 

[ 0.0،0.027

0.050،38 ] 

[ 0.0،0.000

.0000،00 ] 

[ 0.1،0.092

0.119،08 ] 

[ 0.0،0.042

0.065،54 ] 

[ 0.0،0.050

0.073،62 ] 

[ 0.0،0.062

0.092،77 ] 

[ 0.0،0.035

0.050،42 ] 

[ 0.0،0.050

0.073،62 ] 

[ 0.0،0.038

0.054،46 ] 

4 
[ 0.1،0.092

0.119،08 ] 

[ 0.0،0.062

0.092،77 ] 

[ 0.0،0.042

0.065،54 ] 

[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 

[ 0.06،0.046

0.077،2 ] 

[ 0.0،0.054

0.085،69 ] 

[ 0.0،0.019

0.027،23 ] 

[ 0.0،0.058

0.081،69 ] 

[ 0.0،0.042

0.065،54 ] 

[ 0.0،0.035

0.058،46 ] 

5 
[ 0.0،0620.

0.092،77 ] 

[ 0.0،0.035

0.058،46 ] 

[ 0.0،0.069

0.100،85 ] 

[ 0.0،0.069

0.100،85 ] 

[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 

[ 0.1،0.115

0.135،31 ] 

[ 0.0،0.058

0.077،69 ] 

[ 0.0،0.062

0.092،77 ] 

[ 0.0،0.035

0.058،46 ] 

[ 0.1،0.085

0.112،00 ] 

6 
[ 0.0،0.069

0.096،85 ] 

[ 0.06،0.046

0.077،2 ] 

[ 00.،80.03

0.069،54 ] 

[ 0.0،0.077

0.108،92 ] 

[ 0.0،0.062

0.088،77 ] 

[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 

[ 0.0،0.050

0.069،62 ] 

[ 0.0،0.054

0.085،69 ] 

[ 0.0،0.054

0.085،69 ] 

[ 0.0،0.077

0.108،92 ] 

7 
[ 0.0،0.062

0.092،77 ] 

[ 0.0،0.054

0.085،69 ] 

[ 0.0،0.069

0.096،85 ] 

[ 0.0،0.062

0.092،77 ] 

[ 0.0،0.058

0810.،69 ] 

[ 0.0،0.050

0.073،62 ] 

[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 

[ 0.0،0.023

0.038،31 ] 

[ 0.0،0.042

0.065،54 ] 

[ 0.0،0.050

0.073،62 ] 

8 
[ 0.0،0.069

0.100،85 ] 

[ 0.0،0.054

0.085،69 ] 

[ 0.1،0.092

0.119،08 ] 

[ 0.1،0920.

0.119،08 ] 

[ 0.1،0.085

0.112،00 ] 

[ 0.1،0.085

0.115،00 ] 

[ 0.0،0.042

0650.،54 ] 

[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 

[ 0.1،0.085

0.112،00 ] 

[ 0.0،0.069

0.100،85 ] 

9 
[ 0.0،0.050

0.073،62 ] 

[ 0.0،0.046

0.058،54 ] 

[ 0.0،0.062

0.092،77 ] 

[ 0.0،0.069

0.100،85 ] 

[ 0.0،0.035

0.058،46 ] 

[ 0.0،0.035

580.0،46 ] 

[ 0.06،0.046

0.077،2 ] 

[ 0.1،0.085

0.115،00 ] 

[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 

[ 0.0،0.050

0.073،62 ] 

10 
[ 0.06،0.046

0.077،2 ] 

[ 0.0،0.050

0.073،62 ] 

[ 0.06،0.046

0.077،2 ] 

[ 0.0،0.035

0.058،46 ] 

[ 0.1،0.092

0.119،08 ] 

[ 0.1،0.092

0.119،08 ] 

[ 0.0،0.023

0.031،27 ] 

[ 0.0،0.035

0.058،46 ] 

[ .00،0.023

0.038،31 ] 

[ 0.0،0.000

0.000،00 ] 



 

 

 

 یفازكامل ارتباط  سیماتر -8جدول 

ار
عی

م
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 
[ 0.1،0.079

0.325،60 ] 

[ 0.2،0.133

0.369،14 ] 

[ 0.2،0.172

0.442،66 ] 

[ 0.2،0.137

0.422،35 ] 

[ 0.2،0.114

0.370،03 ] 

[ 0.2،0.150

0.430،48 ] 

[ 0.1،0.114

0.336،92 ] 

[ 0.2،0.152

0.399،38 ] 

[ 0.2،0.135

0.376،19 ] 

[ 0.2،0.115

0.366،01 ] 

2 
[ 0.2،0.182

0.476،87 ] 

[ 0.1،0.077

0.309،54 ] 

[ 0.26،0.163

0.464،9 ] 

[ 0.2،0.168

0.480،77 ] 

[ 0.2،0.138

0.417،36 ] 

[ 0.2،0.189

0.492،97 ] 

[ 0.2،0.167

0.404،53 ] 

[ 0.2،0.181

0.451،77 ] 

[ 0.26،0.176

0.433،9 ] 

[ 0.2،10.15

.4260،47 ] 

3 
[ 0.1،0.099

0.303،69 ] 

[ 0.1،0.072

0.250،33 ] 

[ 0.1،0.056

0.242،16 ] 

[ 0.2،0.146

0.361،22 ] 

[ 0.1،0.091

0.281،56 ] 

[ 0.1،0.108

0.318،81 ] 

[ 0.1،0.101

0.273،62 ] 

[ 0.1،0.085

0.268،47 ] 

[ 0.1،0.096

0.277،58 ] 

[ 0.1،0.087

0.269،48 ] 

4 
[ 0.2،0.148

0.369،26 ] 

[ 0.1،0.107

0.303،75 ] 

[ 0.1،040.1

0.326،80 ] 

[ 0.1،0.065

0.275،33 ] 

[ 0.1،0.098

0.310،72 ] 

[ 0.2،0.119

0.352،01 ] 

[ 0.1،0.068

0.234،24 ] 

[ 0.1،0.113

0.317،83 ] 

[ 0.16،0.096

0.291،3 ] 

[ 0.1،0.089

0.292،58 ] 

5 
[ 0.2،0.134

0.391،25 ] 

[ 0.1،0.094

0.311،69 ] 

[ 0.2،0.140

80.39،30 ] 

[ 0.2،0.146

0.413،39 ] 

[ 0.1،0.070

20.28،41 ] 

[ 0.2،0.189

0.441،82 ] 

[ 0.1،0.112

0.310،83 ] 

[ 0.2،0.126

0.363،09 ] 

[ 0.1،0.098

0.320،76 ] 

[ 0.2،0.147

0.379،30 ] 

6 
[ 0.2،0.135

0.383،22 ] 

[ 0.1،0.099

0.318،75 ] 

[ 0.1،0.107

0.362،95 ] 

[ 0.2،0.144

0.407،35 ] 

[ 0.2،0.121

0.353،03 ] 

[ 0.1،.0760

0.309،54 ] 

[ 0.1،0.115

0.348،96 ] 

[ 0.0،0.054

0.085،69 ] 

[ 0.1،0.110

0.334،88 ] 

[ 0.2،0.134

0.365،14 ] 

7 
[ 0.1،0.120

0.347،99 ] 

[ 0.1،0.100

0.298،68 ] 

[ 0.2،0.127

0.352،06 ] 

[ 0.2،0.123

0.361،05 ] 

[ 0.1،0.109

0.315،79 ] 

[ 0.1،0.115

0.342،93 ] 

[ 0.1،0.049

0.207،00 ] 

[ 0.1،0.080

0.279،47 ] 

[ 0.1،0.093

0.290،61 ] 

[ 0.1،0.102

0.305،71 ] 

8 
[ 0.2،0.152

0.433،50 ] 

[ 0.2،0.119

0.363،03 ] 

[ 0.2،0.171

0.451،70 ] 

[ 0.2،0.178

0.468،80 ] 

[ 0.2،0.178

0.468،80 ] 

[ 0.2،0.156

0.414،47 ] 

[ 0.2،0.173

0.461،75 ] 

[ 0.1،0.080

0.314،58 ] 

[ 0.2،0.152

0.398،40 ] 

[ 0.2،0.142

0.401،32 ] 

9 
[ 0.1،0.112

0.334،88 ] 

[ 0.1،0.094

0.277،56 ] 

[ 0.2،0.122

0.353،02 ] 

[ 0.2،0.133

0.372،16 ] 

[ 0.0،0.035

0.058،46 ] 

[ 0.1،0.091

0.299،63 ] 

[ 0.1،0.102

0.332،82 ] 

[ 0.2،0.137

0.346،10 ] 

[ 0.1،0.055

0.232،13 ] 

[ 0.1،0.103

0.308،73 ] 

10 
[ 0.1،0.104

0.322،81 ] 

[ 0.1،30.09

0.277،56 ] 

[ 0.1،0.103

0.323،80 ] 

[ 0.1،0.097

0.319،74 ] 

[ 0.2،0.140

0.338،11 ] 

[ 0.2،30.15

0.372،32 ] 

[ 0.1،0.070

0.229،24 ] 

[ 0.1،0.089

0.285،57 ] 

[ 0.1،0.074

0.256،36 ] 

[ 0.1،0.056

0.230،12 ] 

 : فازی زدایی مقادیر ماتریس ارتباط كامل4گام 
است: (8) و (7فرمول ) شده است. روش فازی زدايی به صورت و زنگ استفاده اپريکويک CFCSبرای فازی زدايی از روش 

(7)𝑚𝑖𝑗
𝑛 =

(𝑚𝑖𝑗
𝑡 − 𝑚𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑗

𝑡 )

Δ𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥

(8)𝑢𝑖𝑗
𝑛 =

(𝑢𝑖𝑗
𝑡 − 𝑚𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑗

𝑡 )

Δ𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥

 :(9فرمول ) به طوری که

(9) Δ𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥 = max 𝑢𝑖𝑗

𝑡 − min 𝑙𝑖𝑗
𝑡  

:(11( و )10فرمول )طبق  محاسبه کران باال و پايین مقادير نرمال  

(10) 𝑙𝑖𝑗
𝑠 =

𝑚𝑖𝑗
𝑛

(1 + 𝑚𝑖𝑗
𝑛 − 𝑙𝑖𝑗

𝑛 )
 

(11) 𝑢𝑖𝑗
𝑠 =

𝑢𝑖𝑗
𝑛

(1 + 𝑢𝑖𝑗
𝑛 − 𝑙𝑖𝑗

𝑛 )
 

 .(12فرمول ) طبقر قطعی اتريس با مقادييک م cfcsخروجی الگوريتم 



 

 

 

(12) 𝑥𝑖𝑗 =
[𝑙𝑖𝑗

𝑠 (1 − 𝑙𝑖𝑗
𝑠 ) + 𝑢𝑖𝑗

𝑠 × 𝑢𝑖𝑗
𝑠 ]

[1 − 𝑙𝑖𝑗
𝑠 + 𝑢𝑖𝑗

𝑠 ]
 

 دهد.یمقادير ديفازی شده ماتريس ارتباط کامل را نشان م (9)جدول 

یارتباط كامل قطع سیماتر -9جدول   

 (10) معیار (9) معیار (8) معیار (7) معیار (6) معیار (5) معیار (4) معیار (3) معیار (2) ارمعی (1) معیار 

 0.218 0.234 0.253 0.206 0.266 0.22 0.254 0.28 0.226 0.183 (1معیار )

 0.26 0.279 0.289 0.261 0.31 0.25 0.292 0.282 0.173 0.299 (2معیار )

 0.164 0.173 0.164 0.175 0.199 0.173 0.237 0.134 0.149 0.187 (3معیار )

 0.175 0.179 0.2 0.139 0.219 0.189 0.154 0.198 0.189 0.241 (4معیار )

 0.242 0.192 0.226 0.196 0.294 0.16 0.256 0.246 0.185 0.242 (5معیار )

 0.228 0.204 0.214 0.183 0.176 0.218 0.252 0.214 0.191 0.24 (6معیار )

 0.188 0.177 0.166 0.115 0.212 0.195 0.223 0.222 0.183 0.217 (7)معیار 

 0.246 0.252 0.179 0.2 0.29 0.259 0.293 0.283 0.217 0.267 (8معیار )

 0.189 0.13 0.225 0.173 0.201 0.18 0.233 0.219 0.172 0.206 (9معیار )

 0.129 0.152 0.174 0.138 0.247 0.223 0.192 0.197 0.171 0.199 (10معیار )

 : محاسبات حد آستانه5گام 
شوند، صفر می کمتر از میانگین ماتريس ارتباط کامل باشند، با استفاده از رابطه زير شناسايی وتمام مقادير ماتريس ارتباط کامل قطعی شده که 

 شود.به عبارت ديگر آن رابطه علی در نظر گرفته نمی

(13) 𝑇𝑆 =
∑ ∑ 𝑉𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑚 × 𝑛
 

(14) 𝑈𝑖𝑗 = {
𝑉𝑖𝑗 𝑉𝑖𝑗 ≥ 𝑇𝑆

0 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠
 

ماتريس ارتباط کامل که مقادير کمتر از آستانه حذف شده است را نشان می دهد. بر اساس جدول زير روابط علی معلولی بین  (10)جدول 

 .است 0.2120تحقیق برابر در اين  𝑇𝑆 مقدار آستانه شود.عناصر ترسیم می

  



 

 

 

كمتر آستانه ریبا حذف مقاد یارتباط كامل قطع سیماتر -10جدول   

(1) معیار  (2) عیارم  (3) معیار  (4) معیار  (5) معیار  (6) معیار  (7) معیار  (9) معیار (8) معیار  (10) معیار   

(1معیار )  0 2260.  280.  2540.  220.  2660.  0 2530.  2340.  2180.  

(2)معیار   2290.  0 2820.  2920.  2260.  310.  2610.  2890.  2790.  260.  

(3معیار )  0 0 0 2370.  0 0 0 0 0 0 

(4ر )معیا  2410.  0 0 0 0 2190.  0 0 0 0 

(5معیار )  2420.  0 2460.  2560.  0 2940.  0 2260.  0 2420.  

(6معیار )  240.  0 2140.  2520.  2180.  0 0 2140.  0 2280.  

(7معیار )  7210.  0 2220.  3220.  0 2260.  0 0 0 0 

(8معیار )  2670.  2170.  2830.  2260.  2590.  290.  0 0 2520.  2460.  

(9ار )معی  0 0 2190.  2330.  0 0 0 2250.  0 0 

(10معیار )  0 0 0 0 2230.  2470.  0 0 0 0 

 : خروجی نهایی و ایجاد نمودار 6گام 
 و (15)های با توجه به فرمول (𝑅)ها و ستون (𝐷)است. مجموع سطرها  𝑇 ی ماتريسهامجموع سطرها و ستوندست آوردن گام بعدی به

 آوريم.دست میبه (16)

(15) 𝐷 = ∑ 𝑇𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1  

 

(16) 𝑅 = ∑ �̃�𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1  

 

𝐷، مقادير 𝑅و  𝐷با توجه به  + 𝑅  و𝐷 − 𝑅 ثیرگذاری عوامل هستندأو قدرت ته میزان تعامل آوريم که به ترتیب نشان دهندرا به دست می 

 .(11جدول )
 یینها یخروج -11جدول 

 𝑅 𝐷 𝐷 + 𝑅 𝐷 − 𝑅 

 0.058 4.621 2.34 2.281 (1) معیار

 0.838 4.552 2.695 1.857 (2) معیار

 0.522- 4.028 1.753 2.275 (3) معیار

 0.503- 4.269 1.883 2.386 (4) معیار

 0.174 4.308 2.241 2.067 (5) معیار

 0.292- 4.533 2.121 2.412 (6) معیار

 0.11 3.685 1.898 1.787 (7) معیار

 0.397 4.577 2.487 2.09 (8) معیار

 0.044- 3.9 1.928 1.972 (9) معیار

 0.218- 3.862 1.822 2.04 (10) معیار

𝐷ادير ن محور طولی مقدهد. اين الگو در قالب يک نمودار هست که در آدار را نشان مینیز الگوی روابط معنی (2)شکل  + 𝑅  و محور عرضی

𝐷براساس  − 𝑅 ای به مختصات با نقطه باشد. موقعیت و روابط هر عاملمی, 𝐷 + 𝑅) (𝐷 − 𝑅شود.در دستگاه معین می 



 

 

 

 

 روابط یالگو نمودار -2 شکل

 شود:با توجه به نمودار و جدول فوق هر عامل از چهار جنبه بررسی می

های لبرای هر عامل نشانگر میزان تاثیرگذاری آن عامل بر ساير عام (𝐷)عناصر هر سطر جمع  متغیرها: گذاریثیرأمیزان ت ▪

گذاری برخوردار ثیرأز بیشترين تا( یسنت یاز عملکردها رییمقاومت صنعت در برابر تغ)( 1) در اين تحقیق معیارسیستم است. 

  .است

های ساير عاملثیرپذيری آن عامل از أبرای هر عامل نشانگر میزان ت (𝑅)جمع عناصر ستون  ثیرپذیری متغیرها:أمیزان ت ▪

ثیرپذيری أبیشترين تاز  (یداريو پا BIMمختلف در  یهانهیکمبود متخصص در زم)( 2) رن تحقیق معیادر ايسیستم است. 

 .برخوردار است

𝐷)بردار افقی  ▪ + 𝑅) ثر عامل مورد نظر در سیستم را نشان می دهد. به عبارت ديگر هرچه مقدار أثیر و تأمیزان ت𝐷 + 𝑅  عاملی

از  رییمقاومت صنعت در برابر تغ)( 1) عیاردر اين تحقیق مدارد. بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با ساير عوامل سیستم 

 .گذاری برخوردار استثیرأت از بیشترين ( یسنت یعملکردها

𝐷)بردار عمودی  ▪ − 𝑅) دهد. بطور کلی اگر ثیرگذاری هر عامل را نشان میأقدرت ت𝐷 − 𝑅  مثبت باشد، متغیر يک متغیر علی

 شود.سوب میشود و اگر منفی باشد، معلول محمحسوب می

 پیشین قاتتحقی نتایج با مقایسه و تحقیق نتایج مورد در بحث -5
 در پايداری هایشیوه سازی اطالعات ساختمان ويکپارچگی مدل برجسته موانع درباره ،2018پژوهش اوالمی و همکاران در سال 

 رچگیيکپا پايداری هایشیوه و BIM از مانع 38 موجود اتادبی از جامع محتوای تحلیل و مطالعه، تجزيه ساختمانی بوده است. در هایپروژه

 هایگروه بین دلفی، در ایمرحله دو نظرسنجی يک سپس .است گرديده بندیطبقه گروه هشت در که است ساختمانی هایپروژه در

شدند و  بندیرتبه آنها اهمیت میزان اساس بر انجام گرديد و عوامل "شرق" و "غرب" از کشورهای دهندگان پاسخ همچنین و متخصص

 اين. شد استنباط عمرانی هایپروژه در پايداری هایشیوه يکپارچگی و BIM برای مهم موانع سه ،IRA از تفادهاس با دلفی بررسی دوم دور

 درک عدم" و "جديد هایفناوری با سازگاری در ترطوالنی زمان" ،"سنتی کار های شیوه از تغییر برابر در صنعت مقاومت" از عبارتند موارد

(2)  

(7)  

(8)  

(3)  

(01)  

(5)  

(6)  

(4)  (3)  

(1)  



 

 

 

 و نگرش" ،"يادگیری ،آموزش" از عبارتند موانع دسته مهمترين ،همچنین هستند.  "پايداری و BIM برای ازنی مورد کار گردش و فرآيندها

 دو در "شرق" و "غرب" کشورهای کارشناسان ديدگاه بوده است. در "هاداده و اطالعات" و "پروژه به مربوط مسائل و بازار دهیسازمان

 اهمیت "قراردادی هایتوافقنامه و مناسب خريد سیاست فقدان" به "شرق" گروه به نسبت "غرب" گروه. داشت وجود نظر اختالف عامل

 در را "پايداری بر مبتنی دانش معنايی دادن نشان برای BIM داده الگوی بودن ناکافی" ،"شرق" گروه حال، همین در. دهدمی زيادی

 .دانندمی بیشتر رايج کشورهای

صنعت  در پايداری هایشیوه سازی اطالعات ساختمان ويکپارچگی مدل مهم موانعه بررسی عوامل مطالعه کنونی که بدر همین حال 

 هیکه با ته یدلف کرديو با استفاده از رو يیشناسا یموارد از عوامل اصل 38در ابتدا با استفاده از مطالعه مقاالت  و ساز کشور بودساخت

-Fuzzy یسلسله مراتب لیاند. سپس با استفاده از روش تحلفتهايکاهش  یص اصلشاخ 10شده و  یلگرغربا نامه و کمک خبرگان،پرسش

DEMATEL، باشندگیرند که به ترتیب شامل موارد زیر میدسته قرار می 4در و  اندبندی شدهعوامل مؤثر رتبه: 

 انسانی منابع ▪

 فنی مسائل ▪

 سیاست و قوانین ▪

 فناوری ▪

 :به ترتیکه ب مهمترين عوامل و

 یسنت یاز عملکردها رییمت صنعت در برابر تغمقاو .1

 پايداری برای اجرايی برنامه و جامع چارچوب فقدان .2

 .شناسايی شدند و دخالت دولت تيعدم حما .3

 دهد.یشن را نشان میات پپژوهش و نتايج پژوهش مطالع( مقايسه بین نتايج اين 3)شکل 

شرقی در كشورهای غربی هاییج این پژوهش و نتایج پژوهشی نتامقایسه -3شکل   

 نتیجه گیری-6
 هایبخش در یهمکار و توجه نیازمند ساختمان صنعت در پايداری اهداف به دستیابی برای گرفت، نتیجه توانیم یکل طور به  

 اطالعات تبادل برای یراه و سازیارچهيکپ ،شتریب یهماهنگ برای مناسب یروش BIM ساختمان اطالعات سازیمدل باشد.می ختلفم

 درصد بیشترين فنی مسائل و قوانین و سیاست ،موثر عوامل بندی دسته در است. پايداری اهداف به بهتر دستیابی و پروژه میت ،نیب مناسب

 توجه با د.دار کشور سازوتساخ صنعت ذاتی خصوصیات در ريشه موانع اين از بسیاری که دادند اختصاص خود به را رچگیيکپا عدم عوامل از

 که يابدمی تحقق زمانی تنها پايدار هوشمند هایساختمان و شهرها به دستیابی سمت به حرکت گرفت نتیجه توانمی شده انجام بررسی به

(مطالعه کنونی در ايران)سه عامل موثر 

های کار سنتیمقاومت صنعت در برابر تغییر از شیوه•

فقدان چارچوب جامع و برنامه اجرايی برای پايداری  •

عدم حمايت و دخالت دولت•

(  قیمطالعات پیشین در کشورهای غربی و شر)سه عامل موثر 

های کار سنتیمقاومت صنعت در برابر تغییر از شیوه•

زمان طوالنی تر در سازگاری با فناوری های جديد•

عدم درک فرآيندها و گردش کار مورد نیاز•



 

 

 

 برای گردد. هموار  آن مسیر مهندسی( نظام و بودجه و برنامه سازمان) ربطذی هایسازمان و ،دولت مناسب ریگذاسیاست و ینقوان ايجاد با

 قوانین با همسو BIM شده نظر ديتجد اي ديجد یهاستورالعملد و استانداردها ارائه با توانمی فنی مسائل به مربوط عوامل بهبود و پوشش

 یداريپا یابيارز با مطابقت یبرا BIM یابزارها بکارگیری و استفاده سوی به را هاشرکت و هازمانسا کشور، در زیساساختمان مقررات و

 در پايداری هایشیوه و BIM اجرای و پذيرش پیشبرد برای را عملی هایاستراتژی و راهنماها ،مطالعه هایيافته ،رو اين از .کرد ترغیب

 هایپروژه در پايداری هایشاخص و BIM يکپارچگی برجسته موانع روی بر پروژه عوامل و نذينفا تا کندیم توصیه ساختمانی هایپروژه

 یسازادهیپ دستورالعمل و یمبان) راهبردی و مهم سند دو کشور بودجه و برنامه سازمان جاری سال در خوشبختانه .کنند تمرکز ساختمانی

 اطالعات یمدلساز یسازادهیپ مدت بلند برنامه و انداز چشم سند) و (تهران ستانا یعمران یهاهپروژ در ساختمان اطالعات یمدلساز نديفرا

 حداکثری استفاده و ساخت صنعت آينده به توانمی مرجع دو اين کمک با که است  کرده رونمايی (تهران استان یعمران یهاپروژه در ساخت

 بود. واردامی کشور در BIM فناوری ظرفیت از
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Identifying the most important obstacles to the integration of 

building information modeling and sustainability indicators in 

construction projects using the decision-making approach 
 

Abstract  

 
Today, attention to sustainable development is one of the common international debates 

that includes economic, social and environmental aspects. On the other hand, productivity, 

sustainability and the adoption of an intelligent process in the construction industry has 

always faced many challenges. Therefore, in various construction projects, the use of 

building information modeling (BIM) has become widespread in many developed countries 

to use it, problems and issues in the field of environment and reduce sustainability 

indicators. For this reason, in this study, using the study of previous researches, 38 main 

factors of non-integration of building information modeling in sustainability indicators 

have been identified and then using a fuzzy-Delphi approach that by preparing a 

questionnaire and interviewing experts, these factors are screened. Reduced to 10 main 

factors and at the end another questionnaire was prepared for pairwise comparisons of 

identified factors, the values of which were analyzed using the Fuzzy-Dematel network 

approach and the effective factors in the lack of integration of building information 

modeling system in order to achieve The goals and principles of sustainability are ranked. 

Finally, the effective indicators have been identified, respectively, the industry's resistance 

to change from traditional practices, the lack of a comprehensive framework and executive 

plan for sustainability, and the lack of government support and intervention. 

Keywords: Building Information Modeling (BIM), Sustainability Indicators, Decision 

Making Approach, Fuzzy Numbers 


