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Abstract1
Iran's construction industry has faced some problems in recent years,
including rework, high costs and design errors. Engineers in this field
have always emphasized the use of modern methods of building modern
technologies and technologies to improve quality, reduce time, cost and
increase productivity. One of these technologies is building information
modeling technology, which has been very difficult to adopt and
implement in this country. The purpose of this research is to present a
systemic and holistic model to analyze the dynamics of adoption and
implementation of this technology in Iran. For this purpose, a hybrid
research method is designed, so that in the first phase using the
grounded theory, a conceptual model of technology adoption is
presented, and then using a system dynamics approach, a quantitative
mathematical model with simulated decision consequences is
presented. Four policies under the scenarios were implemented on the
model. The results show that government support consisting of a set of
measures is the most efficient solution to develop adoption and
implementation of this technology.
Keywords: Building Information Modeling; Grounded Theory;
System Dynamics; Technology Adoption; Simulation.
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چکيده
صنعت ساختوساز ایران طی سالهای اخیر با مشکالت متعددی از جمله دوبارهکاری ،هزینههای باال
و اشتباهات طراحی مواجه بوده است .بهکارگیری روشهای نوین اجرای ساختمانها و فناوریهای مدرن
بهمنظور بهبود کیفیت ،کاهش زمان و هزینه و افزایش بهرهوری همواره موردتأکید مهندسان این حوزه
بوده است .یکی از این فناوریها ،فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان است که پذیرش و اجرای آن در
کشور با مشکالت زیادی همراه بوده است؛ درک علل و ساختار عدم پذیرش این فناوری ،مسئله اصلی
پژوهش حاضر است .ازاینرو ،ارائه یک مدل سیستمی و کلنگر با قابلیت تحلیل پویاییهای پذیرش و
اجرای این فناوری در کشور هدف اصلی تحقیق است .برای این منظور یک روش پژوهش ترکیبی کیفی
و کمّی طراحی شده است؛ بهگونهای که در فاز نخست با استفاده از نظریه دادهبنیاد ،مدلی مفهومی از
پذیرش فناوری ارائه شده و سپس با بهکارگیری روش پویاییشناسی سیستم ،یک مدل کمّی ریاضی با
قابلیت شبیهسازی پیامدهای تصمیم ارائه میشود .چهار سیاست تحتعنوان سناریو روی مدل اجرا شد.
نتایج نشان میدهد حمایت دولت متشکل از مجموعهای از اقدامات حاکمیتی ،مهمترین راهکار توسعه
پذیرش و اجرای این فناوری در کشور است.
کليدواژهها :مدلسازی اطالعات ساختمان؛ نظريه دادهبنياد؛ پوياييشناسي سيستم؛
پذيرش فناوری؛ شبيهسازی.
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 .1مقدمه

صنعت ساختوساز ایران از نظر سرمایه و حجم نیروی انسانی فعال در آن جز یکی از صنایع
بزرگ ایران است ] .[35عواملی نظیر رشد جمعیت و افزایش تقاضا ،اهمیت زمان تحویل پروژههای
عمرانی و مدیریت زمان پروژهها ،نرخ بازگشت سرمایه و کاهش زمان برگشت سرمایه در این
صنعت ،سرمایهگذاران را به ضرورت تغییر و تحول در شیوههای سنتی صنعت ساختمان سوق
میدهد .فناوریهای نوین و به خصوص فناوری اطالعات در دهههای اخیر ،تأثیر بسزایی در کارایی
صنایع مختلف تولیدی و خدماتی داشتهاند؛ بخش ساختمان نیز میتواند تأثیرپذیری بیشتری از
فناوری اطالعات داشته باشد .فرآیند ساخت در بسیار از کشورهای پیشرفته از سالها پیش صنعتی
شده است .فناوریهای نوین با اصالح کیفیت و تولید مدرن به یاری این صنعت آمدهاند و موجب
پیشرفتی عظیم در اصالح کیفیت ساختمانها ،بهینهسازی مصرف انرژی و مصالح ساختمانی و
افزایش عمر ساختمان شدهاند .علیرغم این پیشرفتهای عظیم جهانی در بخش ساختمان ،روند
تغییرات در بخش ساختمان ایران بسیار کند است .عالوه بر اینکه برنامهریزی مدونی برای استفاده
از فناوریهای نوین جهانی در صنعت ساختمان صورت وجود ندارد ،روند صنعتیشدن در این حوزه
بهکندی در حال شکلگیری است .علیرغم تالش هایی که برای بهبود وضعیت صنعت ساختمان
صورت گرفته است ،بسیاری بهدلیل بیتوجهی به قابلیتها و نیازهای داخلی با شکست مواجه
شدهاند.
در عصر فعلی با پیدایش کالنشهرها و افزایش تقاضای مسکن ازیکطرف و پیشرفتهای
فناوری در حوزههای مختلف از سوی دیگر ،نیاز به یک صنعت ساختوساز مدرن در کشورها بیش
از گذشته احساس میشود .سیستمهای ابتدایی و سنتی ساختمانسازی دیگر نمیتوانند پاسخگوی
نیازهای متنوع ،پیچیده و روبهرشد صنعت ساختمان باشند .شرایط کنونی صنعتیشدن ساختوساز
و استفاده از روشهای نوین را طلب میکند .رشد صنعت ساختمان به عنوان یک صنعت مادر تأثیر
مستقیمی بر توسعه اقتصادی کشور دارد و رکود آن میتواند موجب رکود اقتصاد کشور شود .بر
اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سهم بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی
سال  1395کشور در حدود  5/2درصد بوده است؛ همچنین وضعیت ارزش افزوده این صنعت در
سالهای  1394و  1395بهترتیب منفی  13/1و  17درصد بوده است ].[8
شاخص دیگری که اهمیت بخش ساختمان را در اقتصاد کشور روشن میکند ،اشتغالزایی این
بخش است .آمارهای منتخب بازار کار حاکی از سهم  12درصدی بخش مسکن در زمینه اشتغال
است ] .[8با هدف افزایش بهرهوری ،استفاده از فناوریهای نو در صنعت ساختوساز به یکی از
موضوعهای مهم در سالهای اخیر تبدیل شده است که در اجرای پروژه و موفقیت آن نقش اساسی
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ایفا میکند .مدلسازی اطالعات ساختمان  ،1یکی از این فناوریهای نوین است که در صورت
پذیرش  2و اشاعه  3آن می توان شاهد تحوالت چشمگیری در بخش ساخت و ساخت بود .با استفاده
از این فناوری فرصت بهاشتراکگذاری و تبادل اطالعات الزم برای تصمیمگیریهای مهم در
مراحل اولیه اجرای پروژه به تمامی ذینفعان وجود خواهد داشت؛ همچنین این فناوری بهعنوان
یک پایگاه ارتباطی ب ین عوامل مختلف پروژه و سازمانهای ناظر و ذینفعان میتواند باعث بهبود
سرعت انجام پروژه و افزایش بهرهوری شود .با توسعه و استفاده از این فناوری هزینههای خطا و
دوبارهکاری در صنعت ساخت وساز کاهش خواهد یافت .با توجه به اینکه بیشترین مصرف انرژی
کشور در بخش ساختمان انجام میشود ،با بهکارگیری این فناوری ،بهینهسازی مصرف انرژی
صورت میگیرد .در بُعد دیگر با اجراییشدن آن میتوان کیفیت ساختوساز در کشور را بهطور
قابلمالحظه ای بهبود داد و به سمت ساختوسازهای ناب و سبز گام برداشت و با کنترل آسیبهای
زیستمحیطی به تحقق توسعه پایدار کمک کرد.
علیرغم وجود درک مشترک از مزایای مدلسازی اطالعات ساختمان نزد فعالیت حوزه
ساختوساز کشور ایران ،میزان پذیرش این فناوری در سطح بسیار پایینی قرار دارد؛ ازاینرو پژوهش
حاضر باهدف شناسایی ساختار مؤثر بر پذیرش ،اشاعه و توسعه این فناوری شکل گرفته و به دنبال
یافتن راهکارهای اثربخش برای توسعه استفاده از این فناوری در صنعت ساختوساز کشور است.
این پژوهش شامل شش بخش اصلی است :در بخش نخست مقدمه ارائه شده و بخش دوم
به مبانی نظری موضوع و مرور پژوهشهای پیشین تخصیص یافته است .در بخش سوم روش
پژوهش ترکیبی بیان شده و در بخش چهارم با بهکارگیری روش پژوهش ،مدل شبیهسازی مسئله
ارائه میشود .در بخش پنجم نتایج اجرای سیاستهای مختلف روی مدل شبیهسازی و گزارش
خواهد شد .در بخش آخر ،جمعبندی ،نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها برای پژوهشهای آتی ارائه
میشود.
 .2مباني نظری و پيشينه پژوهش

بسیاری از شرکتهای پیشرو در سالهای اخیر در حوزه ساختوساز تغییرات عمدهای مبتنی
بر فناوری اطالعات را در حوزه عملیاتی خود درک کردهاند .یکی از انقالبیترین این پیشرفتها
کاربرد مدلسازی اطالعات در عرصه ساخت بوده است که با نام مدلسازی اطالعات ساختمان
شناخته میشود ] .[12بر اساس استاندارد مدلسازی اطالعات ساختمان این فناوری ،فرآیندی
پیشرفته در رابطه با برنامهریزی ،طراحی ،ساخت ،عملکرد و مدیریت تسهیالت با استفاده از مدل
)1. Building Information Modeling (BIM
2. Adoption
3. Diffusion
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اطالعات استانداردشده قابلخواندن توسط دستگاهها و برنامههای جدید یا قدیم است که
دربرگیرنده همه اطالعات مناسب تولید یا گردآوریشده در رابطه با آن تسهیالت ،در فرمتی
قابلاستفاده از جانب تمام ذینفعان است ].[32
در تعریفی دیگر ،این فناوری بهعنوان یک فناوری نو و مجموعهای کامالً مرتبط از تمامی
فرآیندهای ساختوساز شامل تولید ،ارتباطات و تجزیهوتحلیل مدلهای ساخت تعریف شده است
] .[11مدلسازی اطالعات ساختمان را می توان یک فناوری در نظر گرفت؛ زیرا قابلیت ارائه
اطالعات در قالب یک مدل چندبعدی را داراست .تمامی عوامل دخیل در پروژه به نسبت نیازهایشان
میتوانند از یک مدل شبیهسازیشده استفاده کنند .طراحی پارامتریک ،دومین دلیلی که مدلسازی
اطالعات ساختمان را میتوان به عنوان فناوری قلمداد نمود .واژه پارامتریک ،فرآیندی را تشریح
می کند که در آن با تغییر در مقادیر دیجیتالی یکی از اجزا ،آن جزء رفتاری متفاوت با مقدار قبلی
خود ارائه میدهد؛ اما یکی از مهمترین دالیل و البته برتریهایی که مدلسازی اطالعات ساختمان
به مدلهای سهبعدی پیدا میکند یکجزءبودن آن بهجای چند جزء جدا از هم بودن آن است؛
بهعبارتدیگر مدلهای پیشین موجود اطالعات ساختمان متشکل از اجزای متعددی بود و هر یک
به شکل یکتا ،موجودیتی  1ناقص محسوب میشد؛ حالآنکه مدلسازی اطالعات ساختمان از
یکپارچگی بینظیری برخوردار است که آن را در زمره فناوریهای برتر قرار میدهد ].[14
مؤسسههای مک گروهیل  2آمریکا و ان بی اس  3بریتانیا ،دو مرکز اصلی بررسی مدلسازی
اطالعات ساختمان هستند و هر ساله گزارشهای مقایسه ای از کشورهای مختلف ارائه میکنند.
طبق گزارش مؤسسه مک گروهیل ،میزان پذیرش این فناوری از  28درصد در سال  2007به 49
درصد در سال  2009و  71درصد در سال  2012رسیده است ].[29
پژوهشهای متعددی در زمینه مدلسازی اطالعات ساختمان ارائه شده است و هر یک از این
پژوهشها به جنبهها و کاربردهای متفاوتی از آن پرداختهاند .هر یک از پژوهشها با رویکردهای
متفاوت به بررسی وضعیت یا اثربخشی و بهبود و درک مزایای این فناوری اشاره کرده و در راستای
پیشرفت و توسعه و بهکارگیری گستردهتر این فناوری کمک کرده اند .بهطورکلی پژوهشهای
بررسیشده به سه قسمت تقسیم میشود؛ دسته نخست ،پژوهشهایی است که در زمینه بررسی
وضعیت پذیرش مدلسازی اطالعات ساختمان و موانع و مشکالت عدمپذیرش و اجرای آن انجام
شده است .دسته دوم ،پژوهشهایی است که کاربردها ،مزایا و اثربخشی فناوری مدلسازی
اطالعات ساختمان را بررسی کردهاند؛ و سومین دسته به پژوهشهایی اختصاص دارد که بهمنظور
ارائه مدل به منظور بهبود و درک بهتر فناوری صورت گرفته است .ممتر 4و همکاران ( ،)2017علل
1. Entity
2. McGraw Hill
3. NBS
1. Mamter
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ریشهای پذیرش کم مدل سازی اطالعات ساختمان در مالزی را با رویکرد پویاییشناسی سیستم
بررسی کردند .آنها با استفاده از تحلیل علّی نشان دادند .بهمنظور افزایش بهرهوری ساختمان باید
تمامی بخشها ،اعم از دولت ،بخش خصوصی و سازمانهای غیرانتفاعی ،از مدلسازی اطالعات
ساختمان حمایت کنند ] .[23در پژوهشی دیگر ،تحلیلی بر پذیرش مدلسازی اطالعات ساختمان
در تایلند و صنعت طراحی و مهندسی آن کشور انجام شد و رفتار پویای پذیرش این فناوری با
مطالعه موردی چهار شرکت مورد بررسی قرار گرفت ] .[24هدف این پژوهش ،تعریف و مقایسه
سیاستهای مرتبط با پذیرش این فناوری برای یک دوره شبیهسازی دهماهه بود .چهار سیاست
ادامه وضع موجود ،آموزش ،استخدام نیروی جدید و پاداش مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج نشان
داد سیاست آموزش مؤثرترین سیاست در افزایش کارایی و اجرای مؤثر در شرکتهای این کشور
است.
حسینی و همکاران ( ،)2016در پژوهش خود ،موانع پذیرش مدل سازی اطالعات ساختمان را
شناسایی کردند .این مطالعه که با استفاده از پرسشنامه ،نظریات متخصصان ساختوساز را
جمعآوری نموده بود ،نشان داد که متخصصان صنعت ساختوساز نسبت به مدلسازی اطالعات
ساختمان بیعالقه و بیتجربه هستند؛ همچنین عدمحمایت و نبود انگیزه برای ترویج آن از سوی
سیاستگذاران ،مهمترین موانع پذیرش مدلسازی اطالعات ساختمان هستند .عدمآگاهی و دانش
و دردسترسنبودن اسناد آموزش ،ازجمله سایر موانع پذیرش این فناوری در ایران است .همچنین
مقاومت دربرابر تغ ییر روشهای سنتی و هزینهها در کنار سرعت اینترنت و نبودن زیرساختهای
الزم و ناآگاهی از مزایای بالقوه؛ دیگر موانع پذیرش این فناوری شناسایی شدند ].[16
گائو  ،)2016( 1به بررسی پذیرش مدلسازی اطالعات ساختمان برای اثربخشی پروژههای
ساختوساز در چین پرداخت .هدف این مطالعه تجزیهوتحلیل پذیرش مدلسازی اطالعات
ساختمان و درک بهتر مزایای فناوری برای چرخه عمر پروژه بود .نتایج نشان میدهد مدلسازی
اطالعات ساختمان مزایای زیادی از ج مله کاهش هزینه و افزایش کیفیت را به ارمغان میآورد،
اشتباهات طراحی را کاهش و زمان ساخت را کوتاه کرده و صاحبان پروژه را قادر میسازد که
بهرهوری عملیاتی بیشتری از پروژه داشته باشند .همچنین پشتیبانی باالی مدیریت ،هنجار ذهنی،
اتوماسیون و سازگاری ،به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش این فناوری شناسایی شده و
پیچیدگیهای فنی ،برنامهریزی و تأمین مالی نیز به عنوان موانع عمده پذیرش مدلسازی اطالعات
ساختمان احصا گردید ] .[13در تحقیقی دیگر ،وضعیت پذیرش مدلسازی اطالعات ساختمان در
میان کارگران نروژی استفادهکننده از این فناوری در بخش ساخت اسکلت و نصب پایانه  2فرودگاه
اسلو را مورد مطالعه قرار گرفت ] .[7نتایج نشان میداد ،از نظر کارگران استفاده از مدلسازی

2. Gao
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اطالعات ساختمان آسان بوده و آنها مایل به استفاده از این فناوری در دیگر پروژهها بوده و معتقد
بودند این فناوری برای استفاده در سیستمهای پیچیده مناسب است.
مهران ( ،)2016وضعیت پذیرش مدلسازی اطالعات ساختمان را در امارات متحده عربی از
طریق نظرسنجی با افراد خبره در این حوزه بررسی نمود .نتایج تحقیق نشان میدهد نبود
استانداردهای الزم و مقاومت در برابر تغییر و ناآگاهی ،از مشکالت عدمپذیرش این فناوری در
امارات متحده عربی است ].[22
مانقاساریان و نکوئی ( ،)2016در پژوهشی با عنوان بررسی و تحلیل مدلسازی اطالعات
ساختمانی و ارزیابی عدمتحقق آن در ایران ،به بررسی پذیرش این فناوری با ابزار گردآوری داده
پرسشنامه پرداختند .نتایــج تحقیق نشان میدهد مشــکالت فنــی ،مالــی ،منابــع انســانی و
زمــان مهمترین عوامل عدمتحقق مدلسازی اطالعات ساختمان در پروژههای عمرانــی ایران
است ].[21
روگرز  1و همکاران ( ،)2015روند پویای فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان را در بخش
ساختوساز مالزی با هدف رفع موانع و ایجاد محرکهایی برای پذیرش این فناوری بررسی نمودند.
نتایج نشان داد که فقدان کارکنان آموزشدیده و عدمهدایت و حمایت دولت ،مهمترین موانع
استفاده از مدلسازی اطالعات ساختمان در کشور مالزی است ].[27
ستوده ( ،)2015در تحقیق خود به بررسی مدلسازی اطالعات ساختمان در ایران پرداخت.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که رکود موجود ،وجود پیمانکاران تجربی و ساختوسازهای سنتی،
نیاز اجرای فناوری مدل سازی اطالعات ساختمان به تغییرات در قوانین ،استانداردها ،روشهای
کاری ،ارتباطات در پروژه و تعریف فرآیندهای کاری بر پایه فلسفههای جدید؛ از دالیل عدم استقبال
صنعت ساخت کشور از ورود این فناوری است و بدون این تغییرات اجرای کامل آن ممکن نخواهد
بود ].[28
رفیعیان ( ،)2014در تحقیق خود به معرفی قابلیتهای پیشرفته این فناوری با جمعآوری
اطالعات از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از افراد خبره پرداخته و ضمن بررسی روند روبهرشد این
فناوری ،سنجش سطوح بلوغ مدلسازی اطالعات ساختمان را موردمطالعه قرار داد .وی نبود نیروی
متخصص و هزینههای آموزش و اجرای این فناوری را مهمترین دالیل عدم استفاده کاربران ایرانی
از مدلسازی اطالعات ساختمان دانست ].[25
متیوز  2و همکاران ( ،)2014به مطالعه اهمیت پویاییهای سیستم در پذیرش مدلسازی
اطالعات ساختمان در هندوستان پرداختند و سه پروژه را بهصورت خاص به مدت پنج ماه از طریق
مصاحبه و شرکت در جلسههای هفتگی پروژهها بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که هیچ
1. Rogers
1. Mathews
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چارچوب خاصی برای درک فناوری در پروژههای بهطور خاص وجود ندارد و پویاییشناسی سیستم
یک روش امیدبخش برای بهبود درک افراد از فناوریهای ساختوساز است ].[20
سان  1و همکاران ( ،)2014در پژوهشی با عنوان پذیرش مدلسازی اطالعات ساختمان در
سازمانهای طراحی ،به مطالعه تجربه معماران در شرکتهای طراحی کرهای پرداختند .هدف این
مطالعه بررسی عواملی بود که پذیرش معماران این کشور را تحت تأثیر قرار میدهد .نتایج نشان
داد خودکارایی کامپیوتری  2از حوزه فردی ،حمایت مدیریت ارشد ،هنجار ذهنی  ،3سازگاری با قصد
رفتاری از طریق سهولت و سودمندی درک شده ،از جمله عوامل مهم افزایش استفاده از مدلسازی
اطالعات ساختمان در شرکتهای طراحی کرهای است ].[33
وانگ  4و همکاران ( ،)2014موج دوم فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان را که بر پایه
محاسبات ابری این فناوری است ،بررسی کردند .نتایج نشان داد که استفاده از محاسبات ابری
مدلسازی اطالعات ساختمان میتواند سرعت ساختوساز را بهبود ببخشد؛ اما درعینحال مشکل
احتمال ازبینرفتن دادهها و اطالعات در جریان انتقال به ابر وجود دارد ].[36
ادی و براون  ،)2013( 5در پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت فعلی و تغییرات موردنیاز برای
پذیرش مدلسازی اطالعات ساختمان در انگلستان ،وضعیت این فناوری را در این کشور را بررسی
کردند .نتایج نشان داد که تغییر پارادایم از جنبههای فنی مدلسازی اطالعات ساختمان بسیار
مهمتر است؛ همچنین استانداردهای مدلسازی اطالعات ساختمان و هزینهها بهعنوان دو عامل
مهم دیگر شناسایی شدند که نیاز به تغییر ساختاری داشتند ].[10
گال و جنسن  ،)2008( 6وضعیت مدلسازی اطالعات ساختمان در کشورهای اسکاندیناوی و
با تمرکز بر صنعت ساختمان دانمارک و ایسلند بررسی کردند .نتایج نشان داد عدمپشتیبانی از
نرم افزارهای موجود از مشکالت صنعت ساختمان ایسلند است؛ در مقابل دانمارک در حوزه استفاده
از مدل سازی اطالعات دارای سطح پذیرش بسیار مناسب است ] .[12بنک و همکاران ،)2010( 7
با ترکیب مدلسازی اطالعات ساختمان و پویایی شناسی سیستم ،چارچوبی برای تصمیمگیری در
عملیات و طراحی ساختمان تحت حمله بیوتروریسم انجام دادند و روشها و سیاستهای
مقاومسازی در آنها را بررسی کردند ] .[6چریتامارا 8و همکاران ( ،)2002یک مدل پویاییشناسی
سیستم شامل زیرسیستمهای عمده و روابط میان آنها در پروژههای ساختوساز طراحی و ساخت
پیشنهاد دادند .این مدل یک ابزار مناسب برای درک بهتر روابط بین بخشهای طراحی ،تهیه و
2. Son
3. computer self-efficacy
4. Subjective Norm
5. Wong
6. Eadie and Browne
7. Gal and Jensen
8. Bank
1. Chritamara

16

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال دهم ،شماره  ،37بهار 1399

ساختوساز ارائه کرد ] .[9خالصه پژوهشهای پیشین در جدول  ،1گزارش شده است.
جدول  .1خالصه پیشینه پژوهش
موضوع

پژوهشگر

سال

ممتر و عبدالعزیز][23

2017

نگوتاناسووان
هادیکوسومو[24]1

2017

حسینی و همکاران
][16

2016

گائو ][13

2016

بو 2و همکاران ][7

2016

مهران ][22

2016

مانقاساریان و نکویی
][21

2016

روگرز و همکاران
][27

2015

بررسی روند فناوری مدلسازی
اطالعات ساختمان در بخش
ساختوساز

ستوده ][28

2015

تحلیل و اجرای مدلسازی
اطالعات ساختمان

تحلیل فناوری در کشور

رفیعیان ][25

2014

مدیریت مدلسازی اطالعات
ساختمان

معرفی قابلیتهای پیشرفته
این فناوری و بررسی روند

ریشههای علی پذیرش کم
مدلسازی اطالعات ساختمان در
مالزی با رویکرد پویاییشناسی
سیستم
مدلسازی پویاییشناسی سیستم
برای پذیرش مدلسازی
اطالعات ساختمان در تایلند
بررسی اولیه وضعیت فعلی
مدلسازی اطالعات ساختمان در
ایران
پذیرش مدلسازی اطالعات
ساختمان برای اثربخشی
پروژههای ساختوساز در چین
وضعیت پذیرش مدلسازی
اطالعات ساختمان در میان
کارگران نروژی
وضعیت پذیرش مدلسازی
اطالعات ساختمان در
ایاالتمتحده عربی
بررسی و تحلیل مدلسازی
اطالعات ساختمانی و ارزیابی
عدمتحقق آن در ایران

هدف

ابزار

بررسی ریشههای اصلی
موثر در کمشدن پذیرش
فناوری

مرور مبانی نظری و
نمودارهای علّی

تعریف ،مقایسه و بررسی
سیاستهای پذیرش
فناوری
شناسایی موانع پذیرش
مدلسازی اطالعات
ساختمان
تجزیهوتحلیل پذیرش
مدلسازی اطالعات
ساختمان و درک بهتر
مزایای فناوری برای چرخه
عمر پروژه
ارزیابی اثربخشی
مدلسازی اطالعات
ساختمان در پروژه
شناسایی موانع پذیرش
مدلسازی اطالعات
ساختمان
بررسی و ارزیابی موانع
مدلسازی اطالعات
ساختمان در ایران
برداشتن موانع و ایجاد
محرکهایی برای پذیرش
این فناوری در کشور
مالزی

مرور مبانی نظری و
پویاییشناسی
سیستم
نظرسنجی با
پرسشنامه و تحلیل

نظرسنجی با
پرسشنامه و تحلیل

مصاحبه و تحلیل
نظرسنجی
نظرسنجی و تحلیل
پرسشنامه و مقایسه
دودویــی
معیارهــای اصلــی
پرسشنامه و مصاحبه
و تحلیل
مرور مبانی نظری و
تکنیک SWOT
پرسشنامه و
نظرسنجی و تحلیل
آن

2. Ngowtanasuwan Hadikusumo
3. Bui

17

مدل پذيرش مدلسازی اطالعات ساختمان در ايران (باستان و همکاران)

پژوهشگر

سال

موضوع

متیوز و همکاران
][20

2014

بررسی اهمیت پویاییشناسی
سیستم در پذیرش مدلسازی
اطالعات ساختمان

سان و همکاران ][33

2014

پذیرش مدلسازی اطالعات
ساختمان در سازمانهای طراحی

وانگ و همکاران
][36

2014

مروری بر فناوری مدلسازی
اطالعات ساختمان با پایه
رایانش ابری در بخش ساختمان

ادی و براون ][10

2013

بررسی وضعیت فعلی و تغییرات
موردنیاز برای پذیرش مدلسازی
اطالعات ساختمان در انگلستان

گال وجنسن ][12

2013

بررسی وضعیت مدلسازی
اطالعات ساختمان در کشورهای
اسکاندیناوی با تمرکز بر صنعت
ساختمان دانمارک

کاسیم و ساکر ][18

2013

مقایسه سطح بلوغ مدلسازی
اطالعات ساختمان در کشورها

بنک ][6

2010

ارائه چارچوبی برای
تصمیمگیری در عملیات و
طراحی ساختمان

چریتامارا و همکاران
][9

2002

درک بهتر روابط بین طراحی،
تهیه و ساختوساز

هدف
این فناوری و سطوح بلوغ
آن در ایران
ادغام پویاییشناسی سیستم
با فناوری مدلسازی
اطالعات ساختمان به
منظور بهبود ساختوساز
بررسی عوامل موثر بر
پذیرش معماران
بررسی مبانی نظری فراگیر
ابر مدلسازی اطالعات
ساختمان و شناسایی روند
فعلی و کمبود پژوهشها
در این زمینه
شناسایی تغییرات برای
پذیرش بیشتر فناوری
مدلسازی اطالعات
ساختمان
آگاهی از وضعیت
مدلسازی اطالعات
ساختمان در کشورهای
اسکاندیناوی
مقایسه میزان پذیرش
مدلسازی اطالعات
ساختمان در کشورها
ارائه مدلی برای
تصمیمگیری و طراحی
ساختمانهای تحت حمله
بیوتروریسم
درک بهتر روابط بین
طراحی ،تهیه و ساختوساز

ابزار

مرور مبانی نظری و
پویاییشناسی
سیستم
یک مدل پذیرش
فناوری از طریق
نظرسنجی

مرور مبانی نظری

از طریق نظرسنجی
و تحلیل آن

تجزیهوتحلیل
جداگانه

چارچوب ساکر

روش پویاییشناسی
سیستم
مرور مبانی نظری و
پویاییشناسی
سیستم

با درنظرگیری تقسیمبندی اشاره شده در خصوص پژوهشهای پیشین ،می توان گفت؛ دسته
نخست به بیان کاربردها ،مزایا و کارایی این فناوری پرداختهاند؛ پژوهشهای دسته دوم تالش
کردهاند مدلهایی برای درک بهتر این فناوری ارائه کنند؛ در سوی دیگر ،پژوهشهای دسته سوم
به تحلیل وضعیت پذیرش مدلسازی اطالعات ساختمان و بررسی موانع و مشکالت عدمپذیرش
و اجرای آن عمدتاً با استفاده از رویکردهای مبتنی بر پیمایش میدانی و شناسایی جداگانه عوامل
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پرداختهاند .میتوان گفت آنچه در پژوهشهای انجامشده بهعنوان شکاف پژوهشی نمود پیدا
میکند ،فقدان پژوهشهایی است که ضمن شناسایی ساختار سیستمی مسئله پذیرش این فناوری،
امکان ارزیابی مبتنی بر مدل سیاستهای بهبود را فراهم سازد.
 .3روششناسي پژوهش
1

روش شناسی پژوهش حاضر به صورت یک روش ترکیبی ،با بکارگیری نظریه داده بنیاد و
رویکرد پویاییشناسی سیستم  2است .نظریه دادهبنیاد یکی از روشهای پژوهش کیفی است که
مبنای آن رویکرد استقرایی است .کاربرد این روش شناسی کیفی زمانی است که پدیده و موضوع
موردبررسی قابلیت اندازهگیری نداشته و بهصورت فرآیندی باشد .مراحل این روش به این صورت
است که ابتدا نمونهگیری نظری انجام شده و پس جمعآوری دادهها و یا همزمان با جمعآوری
دادهها ،کدگذاری و تجزیهوتحلیل دادهها صورت میپذیرد .تجزیهوتحلیل با روش کدگذاری که
شامل سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی است تا زمان اشباع نظری ادامه یافته و زمانی
که اشباع نظری حاصل شد ،نظریه موردنظر از دادههای کدگذاریشده ساخته میشود .در این
بررسی پس از مشخصشدن کُدهای مهم ،متغیرهای تأثیرگذار بر پدیده موردمطالعه مشخص
میشوند ].[1
روش جمعآوری داده در پژوهش حاضر ،روش مصاحبه و مشاهده بود و با توجه به اینکه
جمعآوری داده و تحلیل آن بهصورت پیوسته و همزمان صورت میگیرد در حین انجام از مقالههای
گردآوریشده و یادداشتها نیز استفاده شده است .مصاحبهها بهصورت ساختاریافته با طرح سؤال
صورت گرفت و در برخی موارد بر حسب اقتضای شرایط نسبت به مشاهده و جمعآوری داده توسط
پژوهشگر پرداخته شد تا برخی جنبههای مسئله توسط خود پژوهشگر لمس شود .بهمنظور
اعتباربخشی به نتایج ،پژوهشگران در این پژوهش ،در مرحله کدگذاری باز به شیوه مقایسهای به
تطابق میان همگونی اطالعات و مقولههای بهدستآمده پرداختند؛ همچنین در جریان کدگذاری
محوری ،در مورد مقولهها سؤال طراحی شده و در رابطه با دادهها به بررسی شواهد و وقایع پرداخته
شد.
با توجه به تعداد زیاد کُدهای تولیدشده ،بهمنظور خالصهسازی آنها ،کُدهای اولیه به کُدهای
ثانویه تبدیل شدند که اساس و پایه این اقدام در قرابت مفهوم و معنای کُدهای اولیه به یکدیگر
بود .در نهایت تعداد  118کُد ثانویه 50 ،مفهوم و تعداد  17مقوله بهدست آمد .فعالیتهای الزم
برای بکارگیری نظریه دادهبنیاد در پژوهش را می توان در سه مرحله مطالعات مقدماتی ،مطالعات
اصلی و اقدامات تکمیلی طبقهبندی کرد .در مرحله مقدماتی بر مسئله پژوهش و بیان سؤال پژوهش
1. Grounded Theory
2. System Dynamics
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تأکید میشود و پژوهشگر بر اساس دغدغههای پژوهشی و حوزه تخصصی و مطالعاتی خود به
دنبال کشف مشکالت در قالب مسائل پژوهشی است .در مرحله مطالعات اصلی دادهها کدگذاری
میشوند که خود شامل چندین مرحله کدگذاری است؛ سپس تحلیل دادههای کدگذاریشده صورت
میگیرد و ادامه روند تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه مییابد .در مرحله اقدامات تکمیلی ،بعد از
رسیدن به نقطه اشباع ،پژوهشگر اقدام به ارائه نظریه میکند و درنهایت جمعبندی و اعتباربخشی
به نتایج صورت میپذیرد .شکل  ،1مراحل انجام فاز کیفی این پژوهش را نمایش میدهد.

شکل  .1مراحل روش نظریه دادهبنیاد ][30

بخش دوم روش پژوهش حاضر ،استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستم است .روششناسی
پویاییشناسی ،ابزاری مناسب برای تحلیل و درک علل رفتار پویا در سیستمهای پیچیده با معرفی
ساختار مولد رفتار مشکلزا بر اساس تفکر سیستمی است ] .[2از ویژگیهای بارز این روششناسی
این است که امکان ارزیابی سیاستهای مختلف تصمیم را در قالب سناریو فراهم میکند و با
1
شبیهسازی کمّی نتایج حاصل از اجرای سیاست در یک محیط کوچک که دراصطالح خرده جهان
نامیده می شود ،امکان یادگیری از سیستم و درنتیجه زمینه الزم برای بهبود رفتار مشکلزا و ارائه
راهکارهای اثربخشتر مبتنی بر تفکر سیستمی را میسر میسازد ] .[3فرآیند ساخت مدل در رویکرد
مراحل
شامل
پژوهشگران
توسط
سیستم
پویاییشناسی
 .1تشریح دقیق مسئله و بیان ابهام .2 ،رفتارهای مرجع .3 ،تدوین فرضیه پویا .4 ،نگاشت ساختار
سیستمی علّی .5 ،نگاشت ساختار انباشت و جریان .6 ،تدوین معادالت ریاضی مدل
 .7اعتبارسنجی مدل .8 ،شناسایی نقاط اهرمی .9 ،سناریوسازی و  .10شبیهسازی نتایج اجرای
1. Micro World
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سناریوها است ].[31
اجرای این روش شناسی در دو قالب عمده کیفی و کمی امکان پذیر است .در رویکرد کیفی ،با
تحلیل حلقه های بازخوردی علّی مسئله ،شناختی کل نگر از مسئله و همچنین پیامدهای اجرای
تصمیمات بدست میآید [ .]37 ،34 ،26 ،5نمونه ای از کاربرد رویکرد کیفی هستند .در مقابل در
رویکرد کمّی ،ب ا ارائه یک مدل انباشت و جریان و بکارگیری معادالت ریاضی ،قابلیت شبیه سازی
پیامدهای اجرای سیاست ها به خصوص در بازه بلند مدت قابل مشاهده بوده و در مقابل رویکرد
کیفی ،بینشی عمیق از ساختار مسئله می تواند فراهم سازد [ .]19 ،15 ،4از کاربرد رویکرد کمّی در
حل مسائل مشابه هستند.
در گام اول روش پژوهش ،با اجرای نظریه داده بنیاد ،عوامل موثر بر پذیرش فناوری شناسایی
شده و مدل مفهومی ایستا از پذیرش فناوری ساخته خواهد شد .سپس در گام بعد با اجرای
روش شناسی پویایی شناسی سیستم ،یک مدل پویا از مسئله پذیرش با قابلیت شبیهسازی پیامدهای
اجرای سیاستهای مختلف بر سطح پذیرش فناوری ارائه خواهد شد .با تحلیل پویاییهای پذیرش
فناوری در بلندمدت ،سیاست اثربخش مدیریت مسئله شناسایی خواهد شد.
 .4تحليل دادهها و يافتههای پژوهش
اجرای روش

تشريح مسئله .صنعت ساختوساز یکی از مهمترین صنایع در کشور ایران است و هر ساله
هزینههای زیادی بابت ارتقا این صنعت اختصاص داده میشود؛ اما صرف هزینههای باالی ارتقا
کیفیت که در موارد بسیار فاقد مطالعات تحقیق و توسعه کافی هستند ،باعث هدررفت سرمایه
کشور میشوند .مشکالت موجود در روشها و سیستمهای صنعتی ساختمانسازی در پاسخ به
نیازهای جمعیت درحالرشد ،کیفیت نسبتاً پایین محصول نهایی ،تقاضا برای ساخت باکیفیت باالتر،
باالبودن میزان مصرف انرژی و مواد اولیه در ساختمانسازی و تأثیرات منفی زیستمحیطی ناشی
از تولید انبوه زباله و نخالههای ساختمانی نمونههایی از مشکالت صنعت ساختوساز هستند .عالوه
بر لزوم ساخت ساختمانهای جدید ،کیفیت ضعیف فرآیند ساخت باعث تسریع استهالک
ساختمانهای موجود میشود و درنهایت تقاضا برای ساختمانهای جدید را افزایش میدهد .پذیرش
فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان میتوان پاسخ م ناسبی برای رفع این مشکالت باشد .در این
میان آنچه بهعنوان مسئله اصلی پژوهش حاضر جلوه میکند ،چگونگی توسعه این فناوری بهمنظور
باالبردن سطح پذیرش و استفاده از آن در صنعت ساختوساز کشور ایران است .توسعه و پذیرش
این فناوری موضوعی پیچیده است و حتی کشورهای بنیانگذار آن ،همچون بریتانیا ،نیز با
مشکالتی در این زمینه درگیر هستند؛ چراکه این فناوری در کنار داشتن مزایای بسیار و مفید،
دارای مشکالت و موانعی با توجه به سیستمهای موجود در هر کشور میباشد .در حالت کلی
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مشکالتی مانند هزینههای فناوری ،سیاستگذاریهای دولتها ،نبود نیروی کار ماهر ،عدمآموزش
مناسب ،عدم اعتماد و مالکیت اطالعات ،مشکالت بومیسازی فناوری و نداشتن آگاهی رامیتوان
از عمده مشکالت اصلی این فناوری دانست.
احصای عوامل مؤثر در پذیرش و اجرای مدلسازی اطالعات ساختمان در ایران بهدلیل
عدمپیشینه مناسب این فناوری در ایران ،امری دشوار است و در این زمینه اطالعات مستدلل وجود
ندارد؛ همچنین بهینهکاوی و الگوبرداری از متغیرهای فناوری سایر کشورها بهدلیل تفاوت زیاد در
سطح فناوری کشورها ،گزینه مناسبی برای بررسی این موضوع نخواهد بود؛ ازهمینرو در این
پژوهش در مرحله نخست ،از نظریه دادهبنیاد بهمنظور تولید نظریه با دادههای خاص کشور ایران
استفاده شده است .با اجرای این روش ،پس از کدگذاریها و استخراج مفاهیم و مقولهها ،مهمترین
مقوالت ،روابط بین آنها و مدل مفهومی پذیرش فناوری بهصورت شکل  ،2شکل گرفت.

شکل  .2مدل مفهومی مستخرج از روش نظریه دادهبنیاد

فرضيه پويا .بر اساس مطالعات صورتگرفته و مدل مفهومی تولیدشده ،فرضیه پویای پژوهش
که ساختار مولد رفتار سیستم را نشان میدهد به شرح زیر ارائه میشود :در ابتدا که یک فناوری
جدید به بازار عرضه شده و به کشوری که تولیدکننده آن نبوده ،وارد میشود ،عوامل متعددی در
شکلگیری ترغیب و انگیزش برای جذب فناوری تأثیرگذار است .بهطورکلی این عوامل را میتوان
به دو دسته تقسیم کرد :دسته نخست ،عواملی هستند که بهعنوان ویژگیهای فرد تصمیمگیرنده
شناخته میشوند و دسته دوم مربوط به ویژگیهای خود فناوری است.
ویژگیهای درونی و فردی شخص تصمیمگیرنده ،عواملی هستند که بر آگاهی وی تأثیرگذار
هستند.در مقابل ویژگی های فناوری بر میزان ترغیب و انگیزش فرد برای جذب فناوری اثر
میگذارند .نوآوری شخصی و تأثیر اجتماعی ،سطح نیاز درکشده عوامل مهم در ویژگیهای فرد
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تصمیمگیرنده و کیفیت ،سازگاری ،آسانی و سودمندی درک شده از جمله ویژگیهای مهم میباشد.
کانالهای ارتباطی برای تبلیغات از دو طریق انجام میشود؛ یکی از طریق شبکههای میانفردی
که دانش چگونگی استفاده از فناوری را افزایش میدهد؛ و دیگری تبلیغات گروهی که دانش
اطالع ،یعنی وجود داشتن چنین فناوری را افزایش میدهد .هر دو دسته از طریق شناخت فناوری
و دانش استفاده به آگاهی کمک میکنند .آگاهی نیز در میزان ترغیب و جذب تأثیرگذار است.
میزان ترغیب و انگیزش بر پذیرندگان بالقوه تأثیر میگذارد و آنها را به سمت پذیرش فناوری و
بالفعلشدن پذیرندگان پیش میبرد .آموزش نیروی ابتدایی برای متخصصشدن و اجرای فناوری،
عوامل دیگری هستند که در پذیرش فناوری تأثیرگذارند .از طرف دیگر با پذیرش و اجرای فناوری
عادت به استفاده فناوری جدید افزایش مییابد و این امر به کاهش مقاومت در برابر فناوری جدید
منجر میشود و درنهایت به پذیرش بیشتر فناوری کمک میکند.
از عوامل دیگر مؤثر در این فناوری کاهش دوبارهکاری در عملیات ساختوساز پس از اجرای
فناوری است که به کاهش تأخیر و افزایش سود کمک میکند و به سرمایهگذاری بیشتر بر روی
فناوری و پذیرش آن منجر میشود .از عوامل مهم دیگر در پذیرش و اجرای مدلسازی اطالعات
ساختمان ،حمایت دولت در کشور است که نقش مهمی در توسعه زیرساخت و بومیسازی این
فناوری دارد .حمایت دولت ،رضایتمندی و پذیرش بیشتر را در پی خواهد داشت .بهعنوان
سازوکارهای محدودکننده رشد ،مشکالت پس از پذیرش نیز به نارضایتی و حتی ترک فناوری
منجر خواهد شد؛ همچنین ترس ذینفعان از بهاشتراکگذاری دادهها و مالکیت داده از عوامل دیگر
محدودکننده سطح پذیرش هستند.
ساختار علّي سيستم .مطابق فرضیه پویای ارائهشده ،ساختار علّی مسئله بهصورت شکل ،3
خواهد بود.
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شکل  .3ساختار علّی مسئله

حلقههای بازخوردی متعددی در این سـیسـتم وجود دارد .در جدول  ،2خالصـهای از حلقههای
مهم گزارش شده است.
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جدول  .2خالصه حلقههای بازخوردی مدل
نام حلقه

متغير

شرح

R1

اثر آگاهی بر
فناوری

B1

حلقه تعادل
جمعیت

R2

اثر عادت بر
فناوری

B2

اثر ترک
فناوری

R3

اثر آموزش بر
فناوری

B3

اثر اعتماد بر
فناوری

R4

اثر حمایت
دولت بر
فناوری

R5

حلقه
سرمایهگذاری

حلقه تاثیر آگاهی بر فناوری را نشان میدهد و بیان میدارد با افزایش میزان آگاهی از این فناوری،
ترغیب و انگیزش افزایش یافته و تعداد پذیرندگان بالقوه فناوری افزایش خواهد یافت.
حلقه متعادلکننده جمعیت را نشان میدهد .حلقه تعادل جمعیت نشان میدهد که هر چه تعداد
پذیرندگان بالقوه افزایش یابد ،پذیرش فناوری نیز افزایش مییابد؛ ولی با پذیرش فناوری تعداد
پذیرندگان بالقوه کاهش و به پذیرنده بالفعل تبدیل میشوند.
اثر عادت بر فناوری را نشان میدهد .با افزایش پذیرش و اجراییشدن آن تعداد پذیرندگان بالفعل
افزایش مییابد .هرچه این پذیرندگان بیشتر از فناوری استفاده کنند ،عادت به فناوری جدید بیشتر
میشود و مقاومت آنها نسبت به فناوری جدید کاهش مییابد که به ترغیب و انگیزش پذیرش فناوری
کمک میکند و باعث افزایش آن میشودکه حلقه رشددهنده است.
حلقه اثر ترک فناوری نشان میدهد که با افزایش پذیرش و اجراییشدن فناوری ،تقاضا برای استفاده
از آن افزایش یافته و افزایش تقاضا باعث بهوجودآمدن مشکالت فنی میشود و این مشکالت رضایت-
مندی مشتری را کاهش میدهد .کاهش رضایت منجر به ترک فناوری از جانب مشتری میشود.
جمعیت ترک کننده فناوری ،به جمعیت پذیرندگان بالقوه افزوده میشود.
با پذیرش مدلسازی اطالعات ساختمان نیاز به آموزش برای ایجاد نیروی متخصص افزایش مییابد
که با افزایش آن تعداد نیروی متخصص افزوده میشود با زیادشدن نیروها میزان کیفیت نیرویهای
متخصص افزایش مییابد که به پذیرش بیشتر فناوری کمک میکند.
اثر اعتماد بر فناوری را نشان میدهد .با پذیرش فناوری و اضافهشدن تقاضا ،پشتیبانی از سیستم نیز
افزایش مییابد؛ ولی پس از مدتی با افزایش بار پشتیبانی ،کیفیت پشتیبانی کم میشود و ترس مشتریان
را جهت پشتیبانینشدن افزایش میدهد .ترس اثر منفی بر اعتماد داشته و هر چه اعتماد مشتری کاهش
پیدا کند ،ریسک درکشده توسط او بیشتر میشود و پذیرش را کم میکند.
اثر حمایت دولت بر فناوری را نشان میدهد .با پذیرش فناوری حمایت دولت نیز افزایش مییابد .در
صورت حمایت دولت ،بومیسازیشدن فناوری در کشور افزایش مییابد و زیرساختها برای هماهنگ-
شدن با فناوری بهتر میشود که به افزایش بهرهوری فناوری کمک میکند .با افزایش بهرهوری فناوری
رضایتمندی و پذیرش فناوری افزایش مییابد.
حلقه سرمایهگذاری را نشان میدهد .با پذیرش مدلسازی اطالعات ساختمان میزان دوبارهکاری کاهش
مییابد و تأخیر پروژه نیز کم میشود که این به افزایش سود پروژه کمک میکند و با افزایش سود،
سرمایهگذاری بر روی فناوری افزایش مییابد و پذیرش فناوری بیشتر میشود.

سااختار انباشات و جريان .پس از نگاشـت روابط علّی میان متغیرها ،سـاختار انباشـت و جریان
مســئله باید ارائه شــود .مطابق شــکل  ،4در این ســاختار متغیرهای پذیرش بالقوه ،اولیه ،نهایی و
پیشین در کنار نیروی کار متخصص بهعنوان متغیرهای انباشت در نظر گرفته شدهاند.
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مشکالت سیستم

حمایت دولت

زیرساخت فناوری

نرخ خروج نهایی

f1

نرخ پذیرش
متوسط نیروی متخصص مورد
نیاز برای هر پذیرش

پذیرش نهایی

پذیرش اولیه

نرخ بازگشت

سرمایه گذاری
تاثیر سرمایه گذاری بر
تاثیر رضایتمندی بر پذیرش
پذیرش
f7

عادت به فناوری

آگاهی

f8

سهولت استفاده

سودمندی
سازگاری

کیفیت

تاثیر هزینه درک شده بر پذیرش
مقاومت در برابر تغییر تاثیر سودمندی بر پذیرش

نرخ جذب

پذیرندگان
بالقوه

نیاز درک شده

تاثیرات اجتماعی

نوآوری

دانش در خصوص فناوری
مدلسازی اطالعات ساختمان

تاثیر آگاهی بر پذیرش

f9

تاثیر ریسک درک شده

f6

اطمینان

سرانه آموزش
آموزش نیروی کار متخصص
تاثیر وجود نیروی کار متخصص بر
سطح پذیرش فناوری
نیروی کار
متخصص
نرخ خروج
نرخ افزایش
f5

پذیرندگان
قدیمی

اجرا و پیاده سازی فناوری

تاثیر زیرساخت بر بهره
وری

بهره وری مدلسازی اطالعات
ساختمان

تاثیر کاهش تاخیر در پروژه ها
بر سودآوری

سودآوری

رضایتمندی

ترک فناوری

f2

ریسک درک شده

ترس

f10
امنیت داده

شکل  .4ساختار انباشت و جریان
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معادالت مدل
جدول  .3معادالت ریاضی مدل
معادله رياضي

نوع متغير

) =14مقدار اولیه ,نرخ پذیرش-نرخ جذب) = INTEGپذیرش اولیه
)  =560مقدار اولیه,نرخ جذب -نرخ بازگشت( = INTEGپذیرندگان بالقوه
) =76مقدار اولیه ,نرخ خروج نهایی -نرخ بازگشت  -نرخ پذیرش ( = INTEGپذیرش نهایی
)  =0مقدار اولیه ,نرخ خروج نهایی( = INTEGپذیرندگان قدیمی
)  =40مقدار اولیه ,نرخ خروج -نرخ افزایش( = INTEGنیروی کار متخصص

انباشت

پذیرندگان × (تأثیر هزینه درکشــده -مقاومت در برابر تغییر +تأثیر ســودمندی بر پذیرش +تأثیر آگاهی بر پذیرش) =نرخ جذب
بالقوه
پذیرندگان × تأثیر سرمایهگذاری +تأثیر ریسک درکشده +تأثیر (رضایتمندی +تأثیر وجود نیروی کار متخصص) =نرخ پذیرش
اولیه
 ×0/4ترک فناوری× پذیرش نهایی=نرخ خروج نهایی
 ×0/6پذیرش نهایی =نرخ بازگشت
آموزش نیروی کار =نرخ افزایشی نیروی کار متخصص
 ×0/0001نیروی کار متخصص=نرخ کاهشی نیروی کار متخصص

جریان

 ×0/6سودمندی=تأثیر سودمندی بر پذیرش
×0/4اطمینان=ریسک درک شده
×0/03اجری فناوری=عادت به فناوری
 ×0/3سودآوری=سرمایهگذاری
×1/01پذیرش نهایی=مشکالت سیستم
پذیرش نهایی×سرانه (آموزش /متوسط نیروی متخصص موردنیاز برای هر پذیرش) =آموزش نیروی کار متخصص
نوآوری+نیاز درک شده+تأثیرات اجتماعی +دانش در خصوص فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان=آگاهی
 /20نیروی کار متخصص=اجرای فناوری
ترس -آگاهی+امنیت داده=اطمینان
تأثیر زیرساخت بر بهرهوری=بهرهوری
(  ×0/1مشکالت)  ×0/6( -بهرهوری)=رضایتمندی
(×0/6سهولت استفاده)×0/3(+کیفیت )  0/1 (+سهولت استفاده× سازگاری)=سودمندی
حمایت دولت× پذیرش نهایی =زیرساخت فناوری
تأثیر کاهش تأخیر در پروژهها بر سودآوری =سودآوری
(رضایتمندی)=f1تأثیر رضایتمندی بر پذیرش
(رضایتمندی)=f2ترک فناوری
(نیروی کار متخصص)=f5تأثیر وجود نیروی کار متخصص بر سطح پذیرش فناوری
(ریسک درکشده)=f6تأثیر ریسک درک شده
(سرمایهگذاری)=f7تأثیر سرمایهگذاری بر پذیرش
(آگاهی)= f9تأثیر آگاهی بر پذیرش
(بهرهوری مدلسازی اطالعات ساختمان)=f10ترس

کمکی

=100سرانه آموزش =6 ,تأثیرات اجتماعی =8,نیاز درک شده =4 ,نوآوری =5,امنیت داده
=3متوسط نیروی متخصص موردنیاز برای هر پذیرش
=8دانش در خصوص فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان
=0/01تأثیر هزینه درکشده بر پذیرش =1/01 ,تأثیر زیرساخت بر بهرهوری =0/1 ,سهولت استفاده =0/3 ,سازگاری
=0/2کیفیت =0/1,حمایت دولت
=2018زمان آغاز
=2028زمان پایان

پارامترها و مقادیر
ثابت
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آزمون و اعتبارسانیي مدل .پس از توسـعه مدل و قبل از تحلیل نتایج و سـناریوسـازی باید با
انجام برخی آزمونهای اعتبار سـنجی از صـحت و اعتبار مدل تحت شـرایط مختلف اطمینان حاصـل
شـود .با توجه به اینکه مدلهای پویایی شـناسـی سـیسـتم قصـد دارند تا در مورد پیامدهای درازمدت
یک سـیاسـت ،تحلیل ارائه کند؛ بنابراین در فرآیندهای اعتبارسـنجی بهجای پیشبینی نقطهبهنقطه
مقداری متغیرها باید بر میزان تولید روند و رفتار ســاختاری متغیرها تمرکز کرد .بهمنظور کســب
اطمینان از صحت و اعتبار مدل ،آزمونهای مختلفی روی مدل انجام شده است.
نخستین آزمون ،آزمون شرایط حدی است .در این آزمون که از نوع آزمونهای برازندگی
متمرکز بر ساختار است ،با تعیین مقادیر اولیه متغیرهای در حالت حدی ،میزان پایداری رفتار سیستم
بررسی می شود .در این آزمون متغیرهای مهم و تأثیرگذار آگاهی و تبلیغات که نقش مؤثری در
پذیرش دارند به مقدار صفر تغییر داده شدند و اثر این تغییر به کمترین مقدار بدینصورت مشخص
شد که با صفر درنظر گرفتن آگاهی و تبلیغات میزان پذیرندگان بالقوه در پذیرش این فناوری اگر
عوامل تأثیرگذار تغییری نکند در همان میزان خود باقی مانده و تعداد آنها کم نمیشود؛ زیرا در
حالت پایه با تأثیر م تغیرهای اثرگذار از میزان پذیرندگان بالقوه کم می شود و به سمت بالفعلشدن
پیش میروند که نمودار شبیهسازی پذیرندگان بالقوه این حالت را بهخوبی نشان میدهد.

شکل  .5نتیجه شبیهسازی پذیرندگان بالقوه در شرایط حدی

با تغییردادن مقادیر پارامترهای تبلیغات و آگاهی به مقدار صفر که کمترین حد در نظر گرفته
شده است ،مشاهده میشود اگرچه در حالت تأثیر این عوامل و افزایش آنها مقدار پذیرندگان اولیه
افزایش پیدا کرده و بهمرور کم میشود؛ ولی در حالت حدی هیچگونه تغییری در تعداد پذیرندگان
اولیه بهوجود نمیآید و ثابت باقی میمانند.
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شکل  .6نتیجه شبیهسازی پذیرندگان اولیه در شرایط حدی

با توجه به شکل  ،6تعداد پذیرندگان بهصورت رشد لجستیک در طول زمان افزایش مییابد؛
ولی در حالت حدی با صفرکردن متغیرهای تأثیرگذار تعداد آنها نیز ثابت باقی میماند و این
نشاندهنده صحت مدل است.

شکل  .7پذیرندگان نهایی در سناریو 1

آزمون های کفایت مرز ،منطق معادالت و ســازگاری ابعاد نیز از طریق مصــاحبه با چند تن از
خبرگان حوزه مدیریت فناوری بررســی شــد و اشــباع نظری در خصــوص صــحت این آزمونها
بهدست آمد .در خصوص آزمون بازتولید رفتار تاریخی باید گفت با توجه به عدماجرای این فناوری
در کشور و نبود دادههای تاریخی برای متغیرها ،امکان استفاده از این آزمون وجود ندارد؛ همچنین
روند پذیرش این فناوری در وضـع موجود نشـان میدهد که این فناوری از رشـد اسشـکل 1پیروی
می کند و رفتاری مشابه رفتار پذیرش فناوری در مدل انتشار فناوری راجرز دارد.
1. S-Shaped
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درمجموع با انجام این آزمونها از اعتبار و صـحت مدل شـبیهسازی اطمینان نسبی کسب شده
و در گام بعدی ،با اسـتفاده از نرمافزار شـبیهسـازی ونسـیم 1نتایج اعمال سـیاسـتهای مختلف در
قالب سناریوهای مختلف روی مدل ارزیابی و تحلیل میشود.
نقاط اهرمي و ساياساتهای بهبود .برای طراحی ســیاســتهای بهبود ابتدا باید نقاط اهرمی
مسـئله شـناسـایی شـود .با توجه به متغیرهای موجود در سـاختار علّی نقاط اهرمی به شـرح ذیل
میباشند:
نيروی متخصا ::با توجه به اینکه فناوری مدلســازی اطالعات ســاختمان فناوری پیچیدهای
اسـت و به تخصـص نیاز دارد و جز فناوریهای همهگیر نیسـت ،آموزش و پرورش نیروی ماهر و
متخصص یکی از نقاط اهرمی برای پذیرش محسوب میشود.
زيرسااخت :زیرسـاختها برای اجرای فناوری مدلسـازی اطالعات سـاختمان یکی از ارکان اصـلی
است که در کشور ایران حمایت دولت میتواند این نقطه اهرمی را تغییر دهد.
آگااهي و تبليغاات :آگـاهی از فنـاوری بـاعـث درک درســـت و تصـــمیمگیری در زمینـه پـذیرش یـا
عدمپذیرش آن میشــود که این آگاهی از راههای مختلفی همچون تبلیغات حاصــل میشــود .در
صورت داشتن آگاهی از فناوری ترغیب و جذب فناوری راحتتر صورت میپذیرد.
ساياسات اول :ادامه وضاو موجود .در این سـیاسـت هیچ تغییری در مقادیر و پارامترها یا سـاختار
مدل ارائهشـده ایجاد نمیشـود .هدف از این سـناریو نمایش این وضـعیت اسـت که اگر وضـع موجود
ادامه یابد ،چه پیامدها و رفتاری در متغیرها مشاهده خواهد شد.
ساياسات دوم :توساعه آموزش نيروی متخصا .:آموزش یکی از راههای اســتفاده از هر
فناوری اســت .یک فرد معمولی تا زمانی که آموزش الزم را ندیده باشــد نمیتواند از یک فناوری
مانند مدل سـازی اطالعات سـاختمان که تخصـصـی در زمینه سـاختوسـاز اسـت اسـتفاده کند.
همانطور که در همه فناوریهای مشاهده میشود افرادی بهعنوان متخصص در آن حوزه فعالیت
میکنند که این افراد از طریق آموزشـی که کسـب کردهاند به فراگیرشـدن فناوری کمک میکنند؛
زیرا افراد متخصـــص از دو طریق یکی بـا آموزش نیرویهـای مبتـدی و دیگری انتقـال دانش و
آگاهی از مزایا و اثرات فناوری به افراد مایل به پذیرش فناوری باعث گســترش و پذیرش بیشــتر
فناوری میشوند.

1. Vensim
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ساياسات ساوم :افزايش حمايت دولت .نقش دولت در پذیرش و اجرای مدلسـازی اطالعات
سـاختمان در هر کشـوری با توجه به سـیاسـتگذاری آن کشـور متفاوت اسـت .با توجه به وضـعیت
کشـور ایران و اینکه دولت نقش مهمی در سـیاسـتگذاری و وضـع قوانین دارد و همچنین در بیشـتر
موضـوع های کشـور تأثیرگذار اسـت ،در این بخش نیز نقش پررنگی را ایفا میکند؛ زیرا با توجه به
قوانین بهروزنشـده با فناوری و یا حتی نبود قوانینی در این حوزه دولت باید سـیاسـتگذاری درسـت
در این حوزه و وضع قوانین الزم و حمایتها در جهت تقویت زیرساختها و بومیسازیکردن این
فناوری تالش کند .تقویت حمایت دولت موجب اثربخشـی و بهرهوری بیشـتر مدلسـازی اطالعات
ساختمان و رضایتمندی و درنتیجه پذیرش بیشتر مدلسازی اطالعات ساختمان میشود.
سااياسات چهارم :افزايش تبليغات (آگاهي) .تبلیغات به روشهای مختلفی انجام میشــود.
راههای زیادی برای آگاهکردن مشـتریان از فناوری مدلسـازی اطالعات سـاختمان وجود دارد که
نوع اطالعاتی که به مشـــتری میدهند ،متفاوت اســـت .برای مثال ،تبلیغات از طریق کانالهای
میانفردی دانش اســتفاده را زیاد میکند؛ ولی کانالهای گروهی دانش اطالعداشــتن از فناوری
جدید را رواج میدهد که این تبلیغات بهطورکلی آگاهی نسـبت به مدلسـازی اطالعات سـاختمان
را افزایش میدهد .هرچه میزان آگاهی نســبت به مدلســازی اطالعات ســاختمان افزایش یابد،
مزایای آن نیز شناختهتر میشود و تمایل برای پذیرش افزایش مییابد.
جدول  .4نحوه اجرای سیاستهای مختلف روی مدل
سياست

متغير تحت تأثير

تشريح
نام متغير

1
2
3
4

ادامه وضع موجود
آموزش نیروی کار
متخصص
حمایت دولت
تبلیغات و افزایش
آگاهی

متوسط نیروی متخصص
موردنیاز برای هر پذیرش
حمایت دولت
دانش فناوری
نوآوری
نیاز درکشده

مقدار قديم

مقدار جديد

-

-

3

5

0/1
8
4
8

0/3
10
6
12

نتايج اجرا و بحث .با ادامه روند موجود ،همانطور که در شکل  ،8مشاهده میشود ،روند
پذیرندگان فناوری بهصورت اسشکل خواهد بود .از این روند بهعنوان روند مبنا برای مقایسه میزان
اثربخشی هر سیاست استفاده میشود.
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شکل  .8سیاست ادامه وضع موجود و روند پذیرش فناوری (حالت مبنا)
Specialist Workforce
200
1
1

150

1
1
2

1

2

1

2
2

2028

2027
1

1
2

1

2

2

2

2

1
2

2

2022 2023 2024
)Time (Year
1

1

1
2

1

2

2025

1
2

1

2

2026

100

2

2

1
2

1

1 2

2021

1 2

2020

50
1 2

2019

1 2

0
2018

Specialist Workforce : S2-Specialization Development
Specialist Workforce : S1-Current 2
2
2
2

شکل  .9سیاست افزایش نیروی متخصص

شکل  ،9اجرای سیاست دوم ،یعنی آموزش نیروی متخصص را نشان میدهد .با اجرای این
سیاست میزان پذیرندگان فناوری نیز بهصورت اسشکل افزایش مییابد و نسبت به وضعیت پایه
که نمودار پایه در نظر گرفته میشود ،مؤثرتر است؛ ولی بعد از مدتی این روند کاهش مییابد که
نشاندهنده این واقعیت است که نیروی متخصص تا حدی میتواند باعث افزایش پذیرش شود و
بعد از آنکه به حد موردنظر رسید دیگر کارایی الزم را ندارد.
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Adopters
1 2

1 2

1 2

1 2

400

1 2

1 2
1 2

300

1 2
1 2
1 2

200
2

1
2

1
1 2

2028

2027

1
2

2

2025

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1
2

2026

2022 2023 2024
)Time (Year
2

2

2021

2020

1 2

2019

100
1 2

0
2018

Adopters : S2-Specialization Development
2
2
2
Adopters : S1-Current 2

شکل  .10تأثیر افزایش نیروی متخصص بر پذیرندگان نهایی در سیاست آموزش نیروی متخصص

شکل  ،10نحوه اجرای سیاست سوم ،یعنی افزایش سطح حمایت دولت افزایش را نشان میدهد
و فرض میشود این حمایت بهصورت ثابت برقرار باشد .دولت میتواند با توسعه پیوسته
زیرساخت های فناوری اطالعات کشور تسهیالت الزم برای توسعه پذیرش این فناوری را فراهم
آورد.
Governmental Support
0.4

1

0.3

0.2

0.1

2
3

2028

2027

2026

2025

2022 2023 2024
)Time (Year

2021

2020

2019

0
2018

Governmental Support : S3-Governmental Support Develompent
1
1
1
1
1
1
1
1
Governmental Support : S1-Current
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Governmental Support : S2-Specialization Development
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

شکل  .11افزایش حمایت دولت

در مقایسه با نمودار مبنا مشاهده می شود که حمایت دولت موجب افزایش پذیرش میشود .با
درنظرگیری قابلیت حاکمیتی و نقش مهم دولت در توسعه زیرساختها؛ میتوان گفت با تقویت
حمایت دولت و وضع قوانین و مقررات و همسوشدن با این فناوری؛ روند صعودی قابل توجهی در
پذیرش فناوری شاهد خواهیم بود (شکل .)12
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Adopters
600
1

1

1
1

450

1

2

2 3

2 3

2 3

3

1
3

2

2

3

1
2

3
2

300

1
3
2

2027

2028
1

2

2

2

2
3

3

3

1

1

1

1
3

1

1

2

2

2

2

1 2

3

3

3

3

1 2

3
1 2

150
3
1 2
2 3
1 2 3 1

0
2018

2019

2020

2021

2022 2023 2024
)Time (Year

2025

2026

1
3

Adopters : S3-Governmental Support Develompent
Adopters : S1-Current
2
2
2
2
Adopters : S2-Specialization Development
3

شکل  .12تأثیر افزایش حمایت دولت بر پذیرندگان نهایی در سیاست سوم

شکل  ،13نحوه اجرای سیاست چهارم ،یعنی افزایش تبلیغات در جهت بیشترشدن آگاهی را
نشان میدهد.
Awareness
40

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

35
30

2 3 4

2028

2 3 4

2027

2 3 4

2026

2 3 4

2025

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2022 2023 2024
)Time (Year

2 3 4

2021

2 3 4

2 3 4

2020

2 3 4

2019

: S4-Awareness Development
1
1
1
1
1
1
1
: S3-Governmental Support Develompent
2
2
2
2
2
2
: S1-Current
3
3
3
3
3
3
3
3
: S2-Specialization Development
4
4
4
4
4
4

25

20
2018
Awareness
Awareness
Awareness
Awareness

شکل  .13افزایش سطح تبلیغات در سناریو 4

شـکل  14نشـان میدهد سـیاسـت افزایش تبلیغات تفاوت معناداری نسـبت به سـیاسـت اول نداشته
و این امر بیانگر نشـاندهنده نقش ضـعیف سـیاسـت تبلیغات در پذیرش یک فناوری تخصـصـی
است؛ حال آنکه عمدتا تبلیغات یک مکانیزم موثر در مدلهای پذیرش فناوری عمومی میباشد.

34

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال دهم ،شماره  ،37بهار 1399

Adopters
600
3

3
3

4

4 1 2

450

3
4 1 2

4 1 2

2

3
4 1

2

1

3
4

300

2
1

4

3

2

3 4 1

2

3 1
2 4
3 4 1
2
1
1 2 3 4

150

0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
)Time (Year
Adopters : S1-Current
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Adopters : S2-Specialization Development
2
2
2
2
2
2
2
Adopters : S3-Governmental Support Develompent
3
3
3
3
3
Adopters : S4-Awareness Development
4
4
4
4
4
4
4

شکل  .14تأثیر تبلیغات بر پذیرندگان نهایی در سیاست چهارم

با مشخصشدن نقاط اهرمی و سیاستهای پیشنهادی اجراشده ،تأثیر عواملی چون نیروی
متخصص ،زیرساختها ،آگاهی و تبلیغات بر پذیرش و اجرای این فناوری بررسی شد .مهمترین
موضوعی که در این پژوهش مشاهده شد دیدگاه کلنگر و ارائه مدلی است که تعامل اجزای آن و
روابط بین آنها بهوضوح قابلمشاهده بوده و برای کشور ایران قابلاجرا باشد؛ زیرا بهطور خاص
مسئله پذیرش این فناوری در ایران بررسیشده و متغیرهایی که باعث عدمپذیرش و یا اجرای
فناوری شدهاند ،همگی مختص این مسئله در کشور هستند؛ ازاینرو مدل ارائهشده و سناریوهای
مطرحشده بهخوبی میتوانند پویاییهای پذیرش این فناوری را در کشور بازنمایی کنند.
جدول  .5خالصه سیاستها و نتایج اجرا
شرح

سياست
ادامه وضع موجود
آموزش
متخصص

نیروی

عدمتغییر مقادیر متغیرها و پارامترها در
شرایط فعلی
افزایش نیروی متخصص موردنیاز
برای اجرای فناوری

حمایت دولت

افزایش حمایت دولت با فراهمکردن
زیرساخت فناوری اطالعات موردنیاز

تبلیغات و افزایش
آگاهی

افزایش سطح آگاهی ،دانش فناوری و
نیاز درکشده

 .5نتيیهگيری و پيشنهادها

نتيیهگيری
رشد اسشکل در سطح پذیرش فناوری رخ خواهد داد.
در ابتدا رشد اسشکل مانند وضع موجود مشاهده
میشود؛ اما در بلندمدت رشد پایدار نیست و میزان آن
به کمتر از سیاست ادامه وضع موجود میرسد.
با اجرای این سیاست ،پذیرندگان با شیب بیشتری
نسبت به وضع موجود ،فناوری را میپذیرند .این
سیاست بهعنوان اثربخشترین سیاست موردارزیابی
معرفی میشود.
این سیاست روندی مانند سناریو ادامه وضع موجود دارد
و نمیتواند تغییرات معناداری در سطح پذیرش فناوری
ایجاد کند.
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در این پژوهش ساختار و رفتار فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان و عوامل مؤثر بر افزایش
و کاهش پذیرش و اجرای آن بررسی شد .مدلسازی اطالعات ساختمان در جهت ارتقا و بهبود
صنعت ساختوساز تالش میکند؛ اما درصدی از ریسک های بسیار زیاد و مشکالت و موانع آن نیز
غیرقابلاجتناب است .در گذشته ساختمانسازی بهصورت سنتی انجام میشد ،ولی بهمرور زمان با
ظهور انواع فناوریهای ساخت و مصالح این صنعت به سمت نوین و صنعتیشدن بهپیش میرود.
با توجه به مشکالت ساخت وساز هر جامعه و با توجه به اینکه در هر کشور ممکن است نوع
مشکالت و موانع متفاوت باشد ،نگاه سیستمی به مسئله پذیرش و اجرای این فناوری مهم در فهم
درست مسئله و ارائه راهکار برای آن بسیار مفید است.
در این پژوهش ساختار سیستمی مولد رفتار شناسایی و مدل انباشت و جریان آن بهمنظور
بازنمایی عملکرد سیستم ارائه شد .در ادامه چهار سناریو که هریک بیانگر یک انتخاب ،سیاست و
روش پیشنهادی برای حل مسئله میباشد ،روی مدل اجرا گردید و نتایج اجرا شبیه سازی شد .در
سناریو نخست ،یعنی ادامه وضع موجود ،مشاهده شد که پذیرش بهصورت اسشکل پیش میرود
و در ابتدا روند صعودی دارد و سرعت آن زیاد است؛ ولی با گذشت زمان از سرعت و شیب آن
کاسته میشود و روند نزولی در پیش میگیرد .هرچند رفتار پویای پذیرش اکثر فناوریها از این
حالت پیروی مینماید؛ با در نظرگیری تخصصی بودن فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان
میتوان گفت در صورتی که سیاست و روشی برای پذیرش و اجرای آن وضع نشود ،امکان پذیرش
این فناوری کم است؛ زیرا تاکنون حدود یک دهه از ورود این فناوری به کشور میگذرد و تعداد
پذیرندگان کم آن نشاندهنده آن است.
سناریو دوم که سیاست توسعه نیروی متخصص از طریق آموزش است ،اگرچه نسبت به وضع
موجود وضعیت بهتری را نشان میدهد ،ولی پس از گذشت مدتی از اتخاذ آن ،مقدارش کمتر از
سناریو ادامه وضع موجود میشود و روند نزولی سریعتری را در پیش میگیرد که نشان میدهد
نیروی متخصص تأثیر زیادی بر پذیرش فناوری ندارد .سناریو سوم حمایت دولت است که این
سناریو بیشترین اثر مثبت را نسبت به همه سناریوها میگذارد و با توجه به صحبتهای متخصصان
در مصاحبههای قسمت نظریه داده بنیاد منطقی است؛ زیرا در ایران دولت نقش مهمی در این
زمینه دارد و میتواند با درستکردن زیرساختها از جمله قوانین برای فناوری و حتی سرعت
اینترنت در این زمینه کمک کند و مدیران شایسته ای در جایگاههای تصمیمگیری که به این
فناوری مسلط باشند ،قرار دهد؛ همچنین سیاستگذاری مدلسازی اطالعات ساختمان را اجرایی
کند .آخرین سناریو ،افزایش آگاهی از طریق تبلیغات بود که این سناریو نیز تقریباً بر سناریو ادامه
وضع موجود منطبق بود و نشاندهنده این است که تأثیر زیادی بر میزان پذیرش ندارد.
با توجه به نتایج به مدیران و تصمیمگیرندگان در حوزه ساختوساز توصیه میشود از
متخصصان پیشنهاددهنده این فناوری حمایت کرده و فرهنگ استفاده از این فناوری را در جامعه
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ساختوساز کشور ایجاد کنند؛ همچنین سازمان نظام مهندسی نسبت به آموزش این فناوری و
تربیت نیروی کار متخصص اهتمام ورزد.
در پژوهش حاضر حمایت دولت تنها از بُعد توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات کشور
بررسی شد؛ بنابراین توصیه میشود در بُعد تدوین قوانین و مقررات ،مشوقها ،بازدارندهها و
الزماالجراها بهمنظور توسعه بیشتر فناوری و درنتیجه توسعه بهرهوری ساختوساز کشور در نظر
گرفته شود؛ همچنین طراحی سیستمهای مناقصاتی که تنها بر مبنای قیمت نباشد باید در دستور
کار قرار گیرد و الزامات استفاده از این فناوری در مناقصهها لحاظ شود.
بهمنظور توسعه پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود در تحلیل پویاییهای پذیرش این فناوری،
مسائل و مؤلفههای مربوط به نگهداری و تعمیرات فناوری در نظر گرفته شده و از منظر هزینه،
مدلی دقیقتر حاصل شود.
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