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Abstract
Purpose: Although in recent years, Building Information Modeling as an emerging technology in the Iranian construction
industry, has attracted the attention of many people, but the low productivity of this industry, the conditions for the
realization of many benefits from the implementation of this technology has faced many obstacles. The implementation
of such technologies on national, organizational and individual scales depends on their adoption. According to previous
research in this field, unfortunately the adoption of BIM in Iran, is very slow and undesirable.
Methodology: In the present study, by distributing a questionnaire among the first ranked construction companies in
Tehran province, the BIM adoption status was obtained using the Technology Acceptance Model (TAM).
Findings: The data analysis, which was performed using Structural Equation Modeling, showed BIM adoption was
below average in all 87 valid samples. The research findings showed that if people to imagine using BIM in their minds
and beliefs easier, the more they think that using BIM is usefulness, and both of these variables lead to a greater intention
to adopt BIM technology.
Originality/Value: As a result, it may be possible to improve the BIM adoption status in the Iranian construction
industry by focusing on strengthening individual and behavioral dimensions in order to further BIM adopting.
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نوع مقاله :پژوهشی

سحر طاهریپور ،مجتبی عزیزی* ،احساناله اشتهاردیان
گروه مدیریت پروژه و ساخت ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :اگرچه در سالهای اخیر مدلسازی اطالعات ساختمان بهعنوان فناوری نوظهور در صنعت ساختوساز ایران ،مورد توجه افراد
زیادی قرار گرفته ،اما بهرهوری پایین این صنعت ،شرایط تحقق بسیاری از منافع حاصل از پیادهسازی این فناوری را با موانع بسیاری مواجه
کرده است .پیادهسازی چنین فناوریهایی در مقیاس ملی ،سازمانی و فردی ،منوط به پذیرش آنهاست که متأسفانه وضعیت پذیرش BIM
در ایران ،بنا بر تحقیقات پیشین در این زمینه ،بسیار کند و نامطلوب است.
روششناسی پژوهش :در تحقیق حاضر ،از طریق توزیع پرسشنامهای بین شرکتهای ساختمانی رتبه یک استان تهران ،وضعیت پذیرش
 BIMبا استفاده از مدل پذیرش فناوری ( )TAMبه دست آمد.
یافتهها :تجز یهوتحلیل دادهها که با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری انجام شد ،نشان داد وضعیت پذیرش  BIMدر تمامی
 87نمونه معتبر تحقیق ،کمتر از حد متوسط است .یافتههای تحقیق نشان داد هرچقدر افراد در ذهن و باور خود ،استفاده از  BIMرا آسانتر
تصور کنند ،بیشتر میپندارند که استفاده از  BIMبرایشان سودمند است و هر دو این متغیرها ،میزان گرایش بیشتری به سمت پذیرش فناوری
 BIMرا منجر میشوند.
اصالت/ارزش افزوده علمی :شاید بتوان با تمرکز بر تقو یت مؤلفههای فردی و رفتاری در راستای پذیرش بیشتر  ،BIMوضعیت پذیرش
کند  BIMرا در صنعت ساختمان ایران بهبود بخشید.
کلیدواژهها :پذیرش ،شرکتهای ساختمانی ،مدل پذیرش فناوری ،مدلسازی اطالعات ساختمان.

 -1مقدمه
صنعت ساختمان یکی از صنایع گسترده ،غیرمتمرکز و به شدت بومی هر کشور است و در بسیاری از کشورها شاخصهای برای رشد و
توسعه و یا رکود اقتصادی به حساب میآید.

* نویسنده مسئول
azizi.pm@modares.ac.ir
10.22105/IMOS.2021.303205.1165

 ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

پذیرش فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان ( )BIMدر شرکتهای ساختمانی
استان تهران با استفاده از مدل پذیرش فناوری ()TAM

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

این صنعت در کشور ایران در حال حاضر دچار ناکارآمدی فراوانی است که یکی از دالیل اصلی آن ،عدم رشد در حوزه تکنیکی و فنی

است (پارسا و کفایتیملکآباد .)2018 ،1فناوری اطالعات ،نقش مهمی را برای تسهیل این امور بر عهده دارد (فرح.)2005 ،2

از مفاهیم تکنولوژ یکی که طی دهههای اخیر وارد ادبیات مدیریت پروژه و ساخت شده و از پیشرفتهای این رشته به شمار میرود،
مدلسازی اطالعات ساختمان است که به اختصار  BIMنامیده میشود BIM .فرآیند تولید و مدیریت اطالعات ساختمان در طی حیات

386

آن است که بهعنوان منبع مشترک اطالعات ،بین کل تیم طراحی و اجرای ساختمان عمل میکند و منجر به یکپارچگی اطالعات ،افزایش

هماهنگی ،کاهش خطاها و افزایش کیفیت کار میشود (کیمل .)2008 ،3هدف  BIMافزایش همکاری بین سازمانها و حرفههای کاری
مختلف معماری ،مهندسی و ساخت برای ارتقاء بهرهوری و کیفیت طراحی ،ساخت و تعمیر و نگهداری ساختمان میباشد (لی و

همکاران .)2019 ،4مطالعات نشان میدهد در پروژههای کوچک ،این فناوری اندکی سبب افزایش هز ینهها میشود ولی در مقیاس بزرگ،
استفاده از این تکنولوژی ،مقرونبهصرفه بوده و با بهرهبرداری سریعتر از پروژهها ،منافع بیشتری نصیب کارفرما خواهد شد (بداقی و

موسوی.)2016 ،5
طاهریپور و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه385-400:

کارکردهای  BIMرا در تمامی فازهای دوره عمر پروژه میتوان مشاهده نمود و این کارکردها بسیار گسترده و متنوع هستند .در ادامه به جهت
اختصار ،تنها به تعدادی از مهمترین این کارکردها اشاره میشود .عموما یک مدل  BIMشامل اطالعاتی همچون مشخصات طراحی ،نوع

ساختمان ،مصالح ،نوع سیستم تأسیسات ،موقعیت جغرافیایی ساختمان و دادههای مربوط به آبوهوای منطقه ساخت است (متاوا و کارتر،6
 )2013که از طریق شناسایی آلترناتیوهای مختلف به وسیله مدلهای سهبعدی و مقایسه آنها از جهات مختلف مانند زیباییشناسی،
کارکردی ،هز ینه و ...انجام میشود .مدلهای سهبعدی با بصری سازی پروژه میتوانند به طراحان ،سازندگان و مدیران پروژه در درک
پیچیدگیهای هندسی ،فرمهای غیرمعمول و جزئیات پیچیده سازه و همچنین برای قانع کردن مقامات و تسریع گردش گرفتن مجوز

ساختمان کمک کنند .همچنین پس از تصو یب مجوزهای ساختمان ،سازندگان میتوانند از مدلهای سهبعدی برای بازاریابی و فروش
استفاده کنند تا به خریداران نشان دهند از لحاظ گرافیکی ،آلترناتیوهای مختلف به چه شکلی هستند (گائو و فیشر .)2008 ،7در صورت

تغییر در مشخصات یک عضو ،به دلیل پارامتریک بودن اعضا در جزئیات اجزای سهبعدی ،این تغییر به سایر اجزا وابسته به آن عضو نیز
تعمیم مییابد .با بهکارگیری  BIMدر پایان مرحله طراحی ،امکان پیشساخته سازی خارج از سایت نیز به دلیل موجود بودن کلیه جزئیات
موردنیاز سازنده قطعات امکانپذیر میباشد (وینبرگ و دالکوئیست .)2010 ،8همچنین با ایجاد این مدلهای سهبعدی با جزئیات،

درخواست برای اطالعات ( 9)RFIکاهش مییابد (بارلیش و سولیوان )2012 ،10و بسیاری از تداخالت در حین اجرا و نصب مشخص می

شود که باعث دوبارهکاری و هز ینه زیادی میشدند (پارک و همکاران .)2011 ،11پیمانکاران جزء نیز قادرند بفهمند چگونه اجزا با هم
هماهنگ میشوند و سیستمهای ساختمانی چطور با هم برخورد دارند (بارلیش و سولیوان .)2012 ،از طرفی دیگر پیشساختگی اعضا ،به
افزایش سرعت و دقت در پروژهها خواهد انجامید (وینبرگ و دالکوئیست )2010 ،که اینها خود احتمال شناسایی مخاطرات در حی ن
ساخت را کاهش خواهد داد (خوشنوا و همکاران .)2012 ،12مدیران ساخت یا پیمانکاران کل از مدلهای سهبعدی در فاز توسعه طراحی

و پیش از ساخت برای پروژههایی که سیستمهای تأسیساتی و سازه پیچیده دارند ،برای هماهنگی میان حوزهها و شناسایی تداخالت استفاده
میکنند .همچنین پیمانکاران در طول ساخت میتوانند از مدلهای سهبعدی بهمنظور هماهنگی و برنامهریزی روزانه فعالیتها استفاده
کنند .بدین ترتیب دقت کار افزایش و بهرهوری نیز افزایش خواهد یافت.
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کسب منافعی نظیر سود بیشتر ،داشتن اسناد دقیقتر ،کاهش دوبارهکاریها و کاهش زمان انجام پروژه به دلیل استفاده از آن نیز به چشم
میخورد که موجب شده است کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه ،برنامهریزی طوالنیمدتی را برای اجرا و بهکارگیری  BIMدر پروژههای
بخش عمومی انجام دهند .پشتیبانی  BIMاز جانب تیمهای حرفهای پروژه در صنعت ساخت آمریکا از میزان  1۷%در سال ،200۷

به میزان  ۷1%در سال  2012رسیده است (پوروال و هیویج .)2013 ،1همچنین دولت بریتانیا بهکارگیری  BIMرا برای شرکت در پروژههای
دولتی از سال  201۶اجباری نموده است 25% .شرکتهای عمرانی در اعضاء شورای همکاری کشورهای عرب حوزه خلیجفارس نیز در

حال بهکارگیری  BIMدر پروژههایشان هستند (چن و همکاران.)2015 ،2

در زمینه نقشه راه پیادهسازی  BIMنیز تحقیقاتی در کشورهای مختلف و از جمله ایران انجام شده است که در ادامه به برخی از مهمترین
آنها اشاره میشود .محققان سوئدی در تحقیق خود نشان دادند که افزایش بهرهوری سازمانها با استفاده از  ،BIMنیازمند ترسیم برنامهای
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جهت ایجاد تغییرات در فرایندهای کاری سازمانهاست که با دیدگاهی از جز به کل (پروژه-سازمان-دولت) به ترتیب زیر تدو ین شده
است:



تعریف  BIMبهعنوان یک پروژه.

 سطح دوم تغییرات پیشنهادی (شامل اجبار دولت از مجریان پروژهها جهت ارائه نحوه برنامهریزی  BIMدر فاز استارتآپ این پروژهها،
تعریف مسئولیتهای جدید ،تغییرات در قالبهای قراردادی ،یکپارچه کردن قالبهای نرمافزاری و( )...لیندبلد و واس.)2015 ،3

کوشکی )2017( 4با ارائه مدلی با عنوان الزامات پیادهسازی و توسعه فرهنگ استفاده از  ،BIMسه سطح نقش دولت (پشتوانه قانونی و
ارائه کمکهز ینههای مربوط به نرمافزار) ،نقش تهیهکنندگان و نو یسندگان نرمافزار (کسب حمایت قانونی ،تهیه آموزشهای نرمافزاری و
تشو یق مشتریان بر اهمیت استفاده از  BIMو نقش دانشگاهها و مراکز آموزشی (آموزش آ کادمیک دانشجو یان و آموزش فعاالن حوزه
ساختوساز) را معرفی کرده است .شرکت گروه سرمایهگذاری مسکن جنوب نیز ،چهارچوب زیر را در راستای ایجاد دفتر  BIMجهت
بهرهگیری از مزایای این فنآوری ،پیشنهاد داد و در پروژههایش به کار گرفت:
 .1آشنایی با چالشها و بررسی نقش  BIMدر رفع مشکالت.
 .2تبیین استراتژی پیادهسازی  BIMو بررسی راهکارهای موجود.
 .3برگزاری جلسات توجیهی  BIMبرای تمامی بخشهای سازمان.
 .4تشکیل تیم اولیه .BIM
 .5آموزش راهکارهای نرمافزاری.
 .6پیادهسازی زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری.
 .7تعریف پروژه پایلوت با استانداردهای اولیه.
 .8تبیین استانداردها و فرایندهای موردنیاز.
 .9تعیین چشمانداز جهت اجرای  BIMدر تمامی پروژهها.
 .10آموزش و افزایش آگاهی و تقویت تیم .BIM
اما همیشه پذیرش فناوریهای جدید با استقبال مواجه نمیشود (ازهر و همکاران )2008 ،5و باوجوداینکه پذیرش و بهکارگیری  BIMدر
برخی کشورهای پیشرو در این زمینه ،همچون ایاالت متحده آمریکا ،انگلستان ،چین ،هنگکنگ و غیره در سالهای اخیر پیشرفت خوبی
داشته است ،اما به نظر میرسد وضعیت پذیرش آن در کشورهای جهان سوم از جمله ایران ،با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از ظهور

آن در کشور ،بسیار کند و نامطلوب است (روحانی و بنیهاشمی .)2018 ،6به نقل از نعمتی" ،)2016( 7در ابتدا در سازمان میبایست
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پذیرش فناور ی مدلساز ی اطالعات ساختمان ( )BIMدر شرکتهای ساختمانی استان تهران با استفاده از مدل پذیرش فناوری ()TAM

کلیاتی از تغییرات پیشنهادی (شامل سیستمهای مدیریتی در ارتباط با  ،BIMسنجش  ،BIMمهارتهای موردنیاز و آموزش و منابع .BIM

برنامهای برای پذیرش  BIMو آگاهی افراد وجود داشته باشد و پسازآن به برنامهریزی در خصوص پیادهسازی  BIMپرداخته شود" .حسینی

و همکاران )2016( 1با انجام مطالعهای اکتشافی از وضعیت  BIMدر ایران ،به این نتیجه رسیدند که پذیرش  BIMدر ایران در سطح پایی ن
و کم توسعهیافته است .وزارت راه و شهرسازی با همکاری دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان نیز طی انجام و ارائه گزارشی بیان کردند که
در حدود  63%از شرکتکنندگان ،باور داشتند افق  11تا بیش از  20سال زمان جهت کاربست  BIMدر صنعت ساختوساز کشور نیاز
است .با توجه به نتیجهای که حسینی )2015( 2نیز در تحقیق خود به آن رسیده است ،بخش زیادی از پاسخدهندگان به تحقیق او ،حتی

قصد آشنایی با  BIMرا نداشتند و در پذیرش این فناوری مشکالتی وجود دارد .با توجه به تحقیقات انجام شده ،یکی از بزرگترین موانع
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پیادهسازی  BIMدر ایران ،مسئله عدم پذیرش آن است که بنا به دالیلی از جمله ترس افراد از اینکه از عهده این فناوری جدید برنیایند و یا
اینکه جایگاهشان به خطر بیفتد و غیره نشات میگیرد.
جهت پیادهسازی هر فناوری سودمندی ،ابتدا می بایست پذیرش آن توسط کاربران مشغول به فعالیت در صنعت اتفاق بیفتد و شاید از دالیل
مهم عدم پیادهسازی وسیع فناوری  BIMدر ایران ،همین موضوع باشد .مسئله پذیرش فناوری  ،BIMدر کشورهای با بسترهای فرهنگی
مختلف و روی پذیرش فناوریهای مختلف در رشتهها و زمینههای کاری مختلفی از جمله پرستاری ،آموزشوپرورش ،بانکداری و غیره
انجام شده است .همچنین ازآنجاییکه در زمینه پذیرش  BIMدر ایران در حوزههای فنی و قانونی تحقیقاتی انجام شده است ولی تحقیقی

طاهریپور و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه385-400:

که پذیرش  BIMرا منتج از مؤلفههای رفتاری و بهطور خاص در بستر شرکتهای ساختمانی ایران سنجیده باشد ،توسط محقق یافت نشده
است ،میتوان بر موضوع "پذیرش فناوری  BIMدر شرکتهای ساختمانی ایران" متمرکز شد تا بتوان پذیرش بهتر و بیشتر  BIMدر صنعت
ساختمان ایران را گسترش داد و به وضعیت ناکارآمد صنعت ساختمان ایران کمک کرد .در واقع موضوعات مربوط به مقاومت کاربران در
برابر تغییرات فناورانه ،همیشه متأثر از موضوعات فنی ،مالی ،قانونی و  ...نیست و موضوعات اجتماعی و رفتاری نیز میتوانند بسیار مؤثر
باشند؛ در نتیجه با انجام این تحقیق ،به سؤاالت زیر پاسخ داده شده است:
 وضعیت پذیرش فناوری  BIMدر شرکتهای ساختمانی ایران چگونه است؟

 مؤلفههای پذیرش فناوری  BIMدر شرکتهای ساختمانی ایران ،چه تأثیری روی هم میگذارند؟

در بخش بعد ،ضمن بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،مدل تحقیق ارائه شده است که یکی از مدلهای مرجع در پذیرش فناوریهای
جدید است .در ادامه ،پس از معرفی روششناسی تحقیق ،مهمترین یافتههای این تحقیق بیان شده است؛ در واقع با تنظیم پرسشنامهای بر
اساس مؤلفههای مدل انتخابی و توزیع آن بین تعدادی از شرکتهای ساختمانی رتبه یک استان تهران ،میزان پذیرش  BIMبه تفکی ک
گروههای سنی مشارکتکننده در تحقیق ،ماهیت شرکتهای ساختمانی و بی ن تمامی نمونههای معتبر تحقیق) ارائه و تحلیل شده است .در
پایان نیز ،نتایج حاصل از تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین مقایسه شده و نتیجهگیری نهایی صورت گرفته است.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
پذیرش  ،BIMاز ترکیب مفاهیم پیادهسازی و انتشار  BIMتشکیل شده است .پیادهسازی بهعنوان رو یکردی سه مرحلهای است که ترکیب
آمادگی سازمان برای پذیرش ،توانایی آن برای اجرا و به دست آوردن بلوغ عملکردی آن را در بر میگیرد .انتشار نیز مفهومی است که
نشاندهنده گسترش سیستم /فرآیند  BIMدر طی جمعیتی پذیرنده است .نقطه پذیرش  ،BIMجایی است که جهشی در طول پیشرفت بین
مراحل کسب توانایی از  ،BIMوضعیت قبل از  ،BIMمدلسازی مبتنی بر شی ،همکاری مبتنی بر مدل و یکپارچگی مبتنی بر شبکه) رخ

میدهد (کاسم و سوکار.)2017 ،3
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شکل  -1نقطه پذیرش ( BIMکاسم و سوکار.)2017 ،
Figure 1- Adoption point of BIM (Kassem & Succar, 2017).

پرسشنامهای آنالین بین  60نفر از حرفهایهای صنعت ساختوساز امارات که از  BIMدر پروژههایشان استفاده میکنند ،توزیع کرد و به
این نتیجه رسید که پذیرش  BIMدر امارات ،روند آهستهای دارد .همچنین سه چالش اصلی فقدان استانداردهای  ،BIMفقدان آگاهی از
 BIMو مقاومت به تغییر ،بیشترین فراوانی پاسخدهندگان را در رابطه با عدم پذیرش  BIMبه خود اختصاص داد .سه فاکتور اصلی پذیرش
 BIMکه شامل فاکتور فنی (اقداماتی جهت افزایش قابلیت همکاری بین بصری سازی ،هز ینههای طراحی و غیره) ،فاکتور سازمانی
(حمایت سطوح باالی سازمان ،آموزشهای حرفهای و غیره) و فاکتور گرایشی (تمایل به یادگیری  ،BIMآگاهی از  BIMو غیره) ،می
شدند ،جهت افزایش پذیرش  BIMدر صنعت ساخت امارات پیشنهاد شدند.
هر و فیشر )2019( 2با بررسی پذیرش  BIMدر صنایع  AECچین ،پیمایشی را در منطقه سوچو واقع در شانگهای انجام داده و به این
نتیجه رسیدهاند که مهمترین چالش پذیرش  BIMمربوط به اسناد قرارداد رسمی است که در حال حاضر محدود به نقشههای دو بعدی
است .همچنین بیشتر پاسخدهندگان اذعان داشتند که پذیرش  BIMروندی آهسته و ناکارآمد دارد .آنها همچنین راهکارهایی از جمله
تدو ین دستورالعملهای دولت بر اساس الزامات کاربران و توجیه آنها به اینکه  ،BIMلزوما اقالم هز ینه غیرضروری اعمال نمیکند را
جهت تسهیل در پذیرش  BIMپیشنهاد دادند .در پایان تحقیق نیز ،با اشاره به اینکه مدلهای پذیرش  ،BIMزمان را در نظر نمیگیرند ،بیان
داشتهاند که پذیرش  BIMتنها مختص به مراحل آغازین پروژهها نیست و سه گروه معماران ،مهندسین و پیمانکاران ،هرکدام در چه مرحلهای
از دوره عمر پروژهها ،سطوح متفاوتی از پذیرش  BIMرا نشان میدهند که به ترتیب بیشترین پذیرش را معماران و مهندسین در مرحله

طراحی و مرحله ساخت ،دارند .احمد و کاسم ،)2018( 3نظرسنجی را بین  177شرکت از شرکتهای معماری بریتانیا که خدمات BIM

را ارائه میدادند (در هر شرکت ،یک نفر بهعنوان نماینده که درگیر فرآیند پذیرش  BIMبوده ،بهعنوان پاسخدهنده انتخاب شده است)،
انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که فاکتور گرایش که در مرحله آگاهی و بعدازآن ،ارتباطات رفتاری که در مرحله عالقه جای دارند،
بهعنوان مؤثرترین فاکتورها در پذیرش  BIMشناخته شدند.
تحقیقی با عنوان "گذر از شکاف تکنولوژ یکی پذیرش مدلسازی اطالعات ساختمان" توسط آیینال و آدامو )2018( 4انجام شده است که
راهکاری را در پاسخ به شکافی که به علت مسائلی چون هز ینهها ،فرهنگ کاری ،تخصص ،آموزش ،فقدان تقاضای مشتری ،الزامات

قانونی و غیره در پذیرش  BIMبه وجود آمده است ،در نتیجه تلفیق دو مدل زیر پیشنهاد دادهاند :مدل بلوغ  BIMبیو ریچاردز 5که به صورت
سطوح حرکت به سمت رسیدن به هدف  BIMکه یکپارچگی است ،تعریف شده است و حرکت در راستای افق دارد و نمودار چرخه حیات
پذیرش فناوری ) Technology Adoption Life Cycle (TALCکه حرکتی در راستای عمود دارد .راهکار ارائه شده جهت پاسخ به شکاف
به وجود آمده به این صورت است که جهت افزایش پذیرش  ،BIMاین دو مدل با هم ترکیب شوند و حرکتی قطری مبنای عمل قرار گیرد.
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پذیرش فناور ی مدلساز ی اطالعات ساختمان ( )BIMدر شرکتهای ساختمانی استان تهران با استفاده از مدل پذیرش فناوری ()TAM

مهران )2016( 1با بررسی پذیرش

BIM

در صنعت ساخت امارات متحده عربی برای شرکتهای معماری ،مهندسی و ساخت،

توجیه محققان این بود که سازمانها جهت پذیرش  ،BIMباید در هر دو راستای ( Yحرکت در راستای فاکتورهای درونی سازمان چون
رهبری ،نوآوری و غیره) و راستای ( Xحرکت در راستای فاکتورهای بیرونی سازمان مانند کسب مجوزها و غیره) حرکت کند.
سان و همکاران )2015( 1تحقیقی را انجام دادهاند که مدل خود را که با دخیل کردن مدل پذیرش فناوری ( )TAMبا عوامل مربوط با حرفه
ساختوساز در  4حوزه سازمانی (شامل شرایط تسهیلکننده و حمایت سطوح باالی مدیریت) ،حوزه اجتماعی (شامل هنجارهای ذهنی)،
حوزه فنی (شامل سازگاری) و حوزه فردی (شامل خودکارآمدی) ،تعریف کرده و روابط مدل را از طریق توزیع پرسشنامهای در میان 162
معمار از سازمانهای طراحی کره که به صورت نسبتا مطلوبی از  BIMاستفاده میکردند ،سنجیده و نشان میدهند که سازگاری با ،BIM
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مؤثرترین مؤلفه روی سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده از  BIMدارد .محققان کرهای نیز با تنظیم پرسشنامه و ارسال آن
برای  114سازمان صنعت ساخت کره که شامل پیمانکاران ،معماران و مهندسان میشد ،به این نتیجه رسیدند که کارایی فردی و نوآوری
سازمانی از فاکتورهای انگیزشی درونی و حمایت سازمانی و فشار سازمانها و محیط خارجی ،از فاکتورهای انگیزشی بیرونی ،بیشترین
اثر را بر پذیرش  BIMداشتهاند .همچنین انگیزه برای گرایش به پذیرش  BIMباید توسط فاکتورهای محیط خارجی مثل حمایت دولت ،در
اشکال تخصیص منابع ،آموزش و غیره تقو یت شود (لی و یو .)2013 ،2نگوتاناساوان )2017( 3مدلی را جهت پذیرش  BIMدر صنعت

طراحی تایوان تنظیم و روی  278مهندس و معمار تایوانی که تجربه استفاده از  BIMرا داشتند ،مورد مطالعه قرار داد .نتایج بررسی نشان
طاهریپور و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه385-400:

داد که و یژگیهای  BIMچون کیفیت نرمافزاری  ،BIMمز یت نسبی آن ،پاداش به کاربران ،سهولت استفاده و میزان سازگاری با  ،BIMتأثیر
زیادی روی آگاهی از  BIMو در نهایت ،پذیرش آسانتر  BIMدر میان معماران و مهندسان تایوانی دارد.
در تحقیقاتی که به آن اشاره شد ،مدلهای مختلفی برای سنجش پذیرش فناوری  BIMارائه شدهاند .همچنین مدلهای پذیرش فناوری
مختلفی در تحقیقات دیگر برای پذیرش هر فناوری و فارغ از  BIMبودن آن پیشنهاد شده است که تعداد زیادی از آنها توسعهیافته مدل
پذیرش فناوری ( )TAMهستند.
مدل پذیرش فناوری که نخستین بار توسط دیو یس مطرح شد و در شکل شماره دو به آن اشاره شده است ،بهطور گسترده برای پیشبینی

پذیرش و استفاده از فناوریهای اطالعاتی مورد استفاده قرار میگیرد (ونکاتش و دیویس )1996 ،4و شامل سه مؤلفه اصلی سهولت استفاده
درک شده ،سودمندی درک شده و گرایشات رفتاری است .مؤلفه متغیرهای بیرونی و همچنین متغیر استفاده واقعی از فناوری ،دو مؤلفه دیگر
این مدل هستند .سهولت استفاده درک شده ،بیانگر درک کاربر از میزان تالشی است که الزم است جهت استفاده از آن فناوری از خود نشان
دهد .سودمندی درک شده نیز درک کاربر از اینکه چقدر استفاده از آن فناوری ،عملکردش را در محل کار بهبود میدهد را نشان میدهد

(الیی .)2017 ،5این دو مؤلفه در کنار هم و با تأثیری که روی هم میگذارند ،منجر به گرایشات رفتاری به استفاده از هر فناوری نوظهوری
میشوند .سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده (دو مؤلفه اصلی مدل پذیرش فناوری بر نگرش و گرایش افراد نسبت به استفاده
از فناوری ،اهداف آنها برای استفاده از آن فناوری و در نهایت استفاده از آن در عمل ،تأثیر میگذارند (تئو .)2008 ،6عالوه بر این،

مطالعات زیادی نیز در ایران و سایر کشورها انجام شده است که نشان میدهد سهولت استفاده درک شده بر سودمندی درک شده تأثیر می

گذارد (درانی و رشیدی2007 ،7؛ کیم و همکاران2009 ،8؛ اجهای2012 ،9؛ آ کور .)2006 ،10متغیرهای بیرونی مدل  TAMنیز از آنجا
مورد استفاده قرار میگیرند که چون این مدل بهعنوان مدلی مرجع و ابزاری جهت سنجش میزان پذیرش هر فناوری نوظهوری مطرح شده
است ،این متغیرها میتوانند در قسمت سمت چپ مدل و به اقتضای تحقیقات با موضوعات مختلفی اضافه شوند.

and Rashidi

6 Teo

et al.

1 Son

7 Dorani

and Yu

2 Lee

et al.

8 Kim

3 Ngowtanasawan

9 Ejei

4 Venkatesh

10 Akour

and Davis

5 Lai

391
شکل  -2مدل پذیرش فناوری (ونکاتش و دیویس.)1996 ،
Figure 2- Technology Acceptance Model (Venkatesh & Davis, 1996).

محقق ضمن بررسی مدلهای پذیرش فناوری در طی سال های اخیر به این نتیجه رسیده است که جهت بررسی این موضوع ،در اکثریت
تحقیقات و از جمله در تحقیقاتی که در همین مقاله مورد بررسی قرار گرفت ،از مدل  TAMو یا مدلهای توسعه یافته مدل  TAMاستفاده
پذیرش هر فناوری در تحقیقات پیشین نشان داده است .همچنین چون مؤلفههای این مدل شامل موضوعات رفتاری پذیرش هر گونه
فناوری میشوند و در تحقیق حاضر نیز این موضوعات نشانه رفته اند و به عبارتی با اهداف تحقیق حاضر همخوانی خوبی دارند ،جهت
استفاده در این تحقیق نیز بهکار گرفته شد .همچنین تحقیقی که وضعیت پذیرش  BIMدر صنعت ساختمان ایران را با استفاده از مدل
 TAMسنجیده باشد ،توسط محقق یافت نشده است؛ در نتیجه در تحقیق حاضر سعی شده است تا وضعیت پذیرش  BIMدر شرکتهای
ساختمانی ایران ،بر اساس مدل  TAMسنجیده شود.

 -3روششناسی
تحقیق حاضر نوعی تحقیق کاربردی است؛ چون به بررسی وضعی ت پذیرش  BIMدر محیط واقعی صنعت ساختمان ایران و مورد استفاده
برای شرکتهای ساختمانی رتبه یک استان تهران پرداخته است .مراحل انجام تحقیق به ترتیب در زیر آمده است:
 -3-1بررسی ادبیات موضوع و انتخاب مدل پذیرش فناوری

با مطالعه برخی مدلهای پذیرش فناوری که در ادبیات موضوع به آنها اشاره شده است ،مدل پذیرش فناوری ( )TAMبهعنوان مدل تحقیق
حاضر انتخاب شد؛ چون اکثر مدلهایی که در این زمینه وجود دارند ،توسعهیافته مدل  TAMهستند و این مدل ،مرجعیت خوبی را جهت
استفاده در تحقیقات نشان داده است؛ لذا چون در تحقیق حاضر تصمیم بر تعیین وضعیت پذیرش  BIMبین شرکتهای ساختمانی بوده
است ،متغیرهای بیرونی از این مدل حذف شدند .همچنین چون مدل  TAMدر تحقیق حاضر تا قسمت وضعیت پذیرش  BIMمورد
استفاده قرار گرفته است ،مؤلفه استفاده واقعی نیز از انتهای مدل حذف شد و تنها قسمتی که با خطچین در شکل شماره یک نشان داده
شده است ،در این تحقیق به کار گرفته شد.
 -3-2تنظیم سؤاالت پرسشنامه و انجام روایی و پایایی آن

پرسشنامه محقق ساخته از ترکیب سؤاالت پرسشنامههای تحقیقات لیو ،)2015( 1دیزون )2016( 2و گفن و استراوب )2000( 3و
سپس اندکی متعادلسازی با توجه به اهداف این تحقیق ،استخراج شده است .همچنین در رابطه با مقیاسهای گوناگون در پرسشنامه ،از
طیف فاصلهای (پنجتایی) لیکرت ( 1معادل خیلی مخالفم 2 ،معادل مخالفم 3 ،معادل نه موافق و نه مخالفم 4 ،معادل موافقم و  5معادل
خیلی موافقم) استفاده شده است .جهت روایی سؤاالت پرسشنامه ،اعتبار صوری به کار گرفته شد؛ به این منظور ،این سؤاالت پس از

and Straub

3 Gefen

1 Liu
2 Dizon

پذیرش فناور ی مدلساز ی اطالعات ساختمان ( )BIMدر شرکتهای ساختمانی استان تهران با استفاده از مدل پذیرش فناوری ()TAM

شده و این مدل بهعنوان ابزار پژوهشی محکم و پرکاربردی در طی سالها به کار گرفته شده و مرجعیت خوبی را جهت سنجش میزان

تنظیم ،در اختیار سه استاد دانشگاهی ،سه تن از دانشجو یان مدیریت پروژه و دو خبره صنعتی که تجربه مطالعاتی و فعالیت عملی خوبی
در زمینه  BIMداشتند ،قرار گرفت که پس از اعالم نظر آنها ،ایرادات وارد شده به سؤاالت پرسشنامه برطرف شد .همچنین به این علت که
پرسشنامه به کار گرفته شده ،پرسشنامهای محققساخته بود که از ترکیب تعدادی از پرسشنامههای مرتبط با موضوع تحقیق به دست آمد،
از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد که به این منظور ،مدل اندازهگیری و بررسی بارهای عاملی و ضرایب  tبرای تمامی گو یههای مدل تحقیق
به کار گرفته شد که تمامی ضرایب ،عدد مناسبی را نشان داده و در نتیجه گو یههای پرسشنامه ،گو یههای مناسبی هستند .همچنین از ضریب
آلفای کرونباخ برای ارزیابی پایایی سؤاالت پرسشنامه استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/95حاصل شده است که
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نشاندهنده این است که پرسشنامه تنظیم شده ،از پایایی خوبی نیز برخوردار است.
 -3-3شناسایی شرکتها جهت گردآوری دادهها و توزیع پرسشنامهها

جامعه آماری تحقیق حاضر ،شرکتهای ساختمانی رتبه یک استان تهران در چهار رسته کارفرمایی ،مشاوره ،پیمانکاری و طرح و ساخت
هستند که در مجموع  87نمونه از هر چهار گروه کارفرمایی ،مشاوره ،پیمانکاری و طرح و ساخت انتخاب شدند و به این علت که نمونهها
از گروههای مختلف انتخاب شدهاند که میبایست تا حدودی با همان نسبتی که در جامعه حضور دارند انتخاب شوند ،از روش نمونهگیری
طاهریپور و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه385-400:

طبقهای استفاده شده است .دلیل انتخاب جامعه آماری با و یژگیهای پیشگفته این بود که اوال مشغول فعالیت در صنعت ساختمان ایران
باشند؛ زیرا این صنعت ،ساالنه حجم زیادی از منابع کشور را در مقایسه با صنایع دیگر به خود اختصاص میدهد و شاید ورود  BIMبه ای ن
صنعت ،کمی فراگیرتر از صنایع دیگر باشد .دلیل انتخاب شرکتهای ساختمانی استان تهران نیز به این علت بود که جهت گردآوری دادهها،
در دسترس باشند و همچنین علت انتخاب تنها شرکتهای رتبه یک این بود که با توجه به آمار موجود در ادبیات موضوع ،هنوز پذیرش و
فراگیری  BIMدر سطح وسیعی در کشور انجام نشده است و به علت نسبتا نوظهور بودن این فناوری ،حتی شاید بسیاری از شرکتهای رتبه
یک نیز با این فناوری آشنایی چندانی نداشته باشند؛ در نتیجه بررسی این موضوع بین شرکتهای رتبه یک ،دادههای قابلاطمینانتری فراهم
میکرد.
روند جمعآوری نمونهها به این صورت بود که ابتدا از طریق استعالم از سایت سازمان برنامه و بودجه کشور ( )www.sajar.mporg.irو با
فیلتر کردن نتایج جستجوی پیشرفته بر اساس شرکتهای رتبه یک ،رسته ساختمانی ،استان تهران و دارای اعتبار ،تعداد  412شرکت واجد
شرایط یافت شد که  10مورد از این شرکتها در دو و یا سه دسته شرکت فعالیت داشتند که از این  412کسر شدند و در نهایت تعداد نهایی
 402شرکت بهعنوان جامعه آماری تحقیق تعیین شدند .به این علت که شرکتهای کارفرمایی در این لیست قرار ندارند ،از شرکتها خواسته
شد که اگر با نقش کارفرمایی نیز فعالیت دارند ،پاسخ به سؤاالت پرسشنامه را بر اساس شرایط شرکت کارفرمایی مشغول به فعالیت خود
انجام دهند و یا اگر شرکتهای با ماهیت کارفرمایی و دارای شرایط مشمول تحقیق حاضر را میشناسند ،معرفی کنند .ابتدا از طریق شماره
تماس شرکتها که در لیست سایت سازمان برنامه و بودجه بارگذاری شده بود ،اقدام شد که متأسفانه بازخوردهای خوبی دریافت نشد و از
 58تماسی که حاصل شد ،تنها  18پرسشنامه تکمیل شد .در مرحله بعد ،از طریق آشنایی با برخی متخصصان ،دانشگاهیان ،صنعتکاران
و یا شرکتهایی که در دومین کنفرانس بینالمللی  BIMحضور داشتند ،پیامکهایی به شمارههای شخصی این افراد ارسال شد و خوشبختانه
تعداد نسبتا مطلوب  29پرسشنامه نیز به این واسطه تکمیل شد .در مرحله بعد ،جستجوهایی برای همایشها ،نمایشگاهها و یا گردهمایی
های مرتبط که در بازه زمانی گردآوری دادهها در تهران برگزار میشدند ،صورت گرفت که با حضور در نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف،
تعداد  9پرسشنامه و با حضور در چهارمین همایش بینالمللی ساختوساز پایدار ،تعداد  14پرسشنامه دیگر نیز تکمی ل شدند .در ادامه
تصمیم بر این شد که با منطقه بندی شرکتهای نزدیک به هم در یک منطقه جغرافیایی تهران و با مراجعه حضوری به این شرکتها ،روند
تکمیل پرسشنامهها ادامه پیدا کند که تعداد  10پرسشنامه دیگر نیز به این روش تکمیل شد .در ادامه از طریق تکنیک گلولهبرفی و آشنایی
با یکی از اعضاء باالدست شرکت سرمایهگذاری مسکن ،تعداد  7پرسشنامه دیگر نیز با همکاری ایشان و از طریق شرکتهای تابعه به
مجموع دادههای تکمیلی افزوده شد .در نهایت به واسطه توزیع آنالین و یا حضوری پرسشنامهها ،تعداد  87پرسشنامه معتبر گردآوری
شد که مشخصات جمعیتشناختی نمونهها در جدول  1ارائه شده است.

جدول  -1آمار جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در تحقیق.
Table 1- Demographic statistics of respondents.

ویژگی

سن

جنسیت

میزان تحصیالت

تعداد پروژه که از  BIMدر آن
استفاده شده و پاسخگو در آن
مشارکت داشته است.

نوع فعالیت شرکت

سمت در شرکت

 20تا  25سال
 25تا  35سال
 35تا  45سال
بیشتر از 45
زن
مرد
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
تا  5سال
 5تا  10سال
 10تا  15سال
بیشتر از 15
0
کمتر از دو
پروژه
دو تا پنج پروژه
بیشتر از پنج
کارفرمایی
مشاوره
پیمانکاری
طرح و ساخت
بخش مدیریتی
بخش کنترل
پروژه
بخش فنی
بخش تحقیق و
توسعه

5

%5.7

33

%37.9

39

%44.8

10

%11.5

21

%24.1

66

%75.9

3

%4

21

%24

51

%59

12

%13

15

%17.2

37

%42.5

23

%26.4

12

%13.8

64

%73.6

10

%11.5

6

%6.9

7

%8

10

%11.5

26

%29.9

47

%54

4

%4.6

27

%31

20

%23

28

%32

12

%14

همانگونه که از جدول  1مشخص است ،تنها  23شرکت از فناوری  BIMدر پروژههایشان استفاده کردهاند که شاید دال بر این موضوع
باشد که هنوز  BIMدر سطح گستردهای حتی بین شرکتهای رتبه یک نیز پیاده نمیشود .نسبت شرکتهای مشارکتکننده در تحقیق
(به ترتیب از بیشتر به کمتر :پیمانکاری با  ،54%مشاوره با  ،29.5%کارفرمایی با  11.5%و طرح و ساخت با  )4.6%نیز تقریبا با
همان توزیعی که در سایت سازمان برنامه و بودجه کشور ( 265شرکت پیمانکاری و  144شرکت مشاوره و  4شرکت طرح و ساخت)
موجود است ،همخوانی نسبتا مطلوبی دارد.
 -3-4تجزیهوتحلیل دادهها

جهت تجز یهوتحلیل دادهها ،از نرمافزارهای  SPSS22و  SmartPLS3استفاده شد .مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر از جمله
روشهایی هستند که در تجز یهوتحلیل چند متغیره به کار میروند .با توجه به اینکه مدل مفهومی این تحقیق ،مدلی چند متغیره میباشد،

393

پذیرش فناور ی مدلساز ی اطالعات ساختمان ( )BIMدر شرکتهای ساختمانی استان تهران با استفاده از مدل پذیرش فناوری ()TAM

سابقه کاری در صنعت ساختمان
ایران

شاخصها

تعداد

درصد

برای تائید یا رد فرضیههای تحقیق از مدل معادالت ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است .برای اجرای مدل معادالت ساختاری نیز
از رو یکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد .از جمله دالیلی که از این نرمافزار برای تحلیل دادهها استفاده شد ،عبارتاند از:
 .1حجم نمونه تحقیق نسبتا کم بود ( 87نمونه معتبر).
 .2مدل مفهومی تحقیق از نوع محقق ساخته بود.
 .3مدل مفهومی تحقیق ،پیچیدگی نسبتا کمی داشت (با توجه به تعداد و روابط بین متغیرها).
 .4امکان تبیین روابط بین متغیرها با این ابزار ممکن شد و. ...
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 -3-5اعتبارسنجی یافتهها

با توجه به مدل تحقیق و روابط بین متغیرها (گودهیو و همکاران ،)2006 ،1حداقل تعداد  60نمونه موردنیاز بود .در نهایت تعداد 87
پرسشنامه معتبر جمعآوری شد که با مشورت با دو مشاور آماری ،مناسب بودن میزان دادههای جمعآوری شده تائید شد .همچنین یافتهها
پس از مشورت با استاد راهنما و دو خبره صنعتی که تجربه عملی نسبتا مطلوبی از فعالیت در زمینه  BIMو وضعیت فعلی پذیرش آن در
طاهریپور و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه385-400:

صنعت ساختمان ایران داشتند ،قرار گرفت که به این واسطه مورد تائید قرار گرفت.

 -4یافتهها
در این بخش ،ابتدا میزان پذیرش فناوری  BIMدر تمام شرکتهای ساختمانی که در تحقیق حاضر مشارکت نمودند و بر اساس پاسخهایی
که به متغیرهای سودمندی درک شده ،سهولت استفاده درک شده و گرایشات رفتاری دادهاند ،بیان میشود و سپس این پاسخها به تفکی ک
چهار دسته از شرکتهای مشاوره ،پیمانکاری ،کارفرمایی و طرح و ساخت ،بیان و مقایسه میشوند .بار دیگر ،میزان پذیرش  BIMبه تفکی ک
گروههای سنی افراد مشارکتکننده در تحقیق ارائه میشود .در پایان این بخش نیز ضرایب مربوط به مدل تحقیق ارائه و تفسیر میشوند.
 -4-1میزان پذیرش  BIMدر شرکتهای ساختمانی رتبه یک استان تهران

میزان پذیرش  BIMدر تمامی شرکتهای ساختمانی رتبه یک استان تهران ،از طریق نتایج حاصل از خروجی مربوط به آمار توصیف ی
متغیرهای سودمندی درک شده ،سهولت استفاده درک شده و گرایشات رفتاری که در جدول  2ارائه شده است و همچنین از آمار استنباطی
مستخرج از آزمون  One Sample T-testبه دست آمد .در بخش آمار توصیفی ،شاخصهای توصیفی نظیر کمترین ،بیشترین ،میانگین و
انحراف معیار ،برای این سه متغیر به دست آمد .اندازهگیری این سه متغیر با استفاده از طیف پنجتایی لیکرت انجام شده است که کمتری ن
مقدار نمره برای هر متغیر ،عدد  1و بیشترین نمره عدد  5میباشد .حد وسط برای این طیف ،عدد  3میباشد؛ لذا درصورتیکه میانگین نمره
یك متغیر بیشتر از  3باشد ،باالتر از حد وسط و درصورتیکه میانگین آن کمتر از  3باشد ،توصیفکننده پایینتر از حد وسط خواهد بود.
جدول  -2آمار توصیفی متغیرهای پذیرش فناوری  BIMدر تمام نمونهها.
Table 2- Descriptive statistics of BIM technology adoption variables in all samples.
متغیرهای پذیرش BIM

سهولت استفاده درک شده
سودمندی درک شده
گرایشات رفتاری

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

87

1.00

5.00

2.7778

1.25308

87

1.00

5.00

2.7203

1.29984

87

1.00

5.00

2.3851

0.90204

همچنین میانگین سه متغیر پذیرش  BIMدر بین شرکتهای ذکر شده به دست آمد که برابر عدد  2.6277حاصل شد و در داشبورد شکل
شماره سه نشان داده شده است.

et al.

1 Goodhue

شکل  -3داشبورد وضعیت فعلی پذیرش فناوری  BIMدر تمام نمونههای مورد بررسی.
Figure 3- Dashboard current status of BIM technology adoption in all samples.

برای پاسخ به سؤال "وضعیت پذیرش  BIMبین شرکتهای ساختمانی رتبه یک استان تهران چگونه است؟" ،فرضیه "میزان پذیرش فناوری
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 BIMدر شرکتهای ساختمانی رتبه یک استان تهران ،کمتر از حد متوسط است" ،تعریف شد که برای رد یا تائید شدن این فرضیه ،از آمار
استنباطی و آزمون تی تک نمونهای استفاده شد؛ برای این منظور ،دو فرضیه زیر مطرح میشود:
فرض  .0میانگین متغیر برابر با میانگین ادعا شده (≥ )3میباشد.
فرض  .1میانگین متغیر برابر با میانگین ادعا شده نمیباشد.

Test Value= 3
Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference
Lower
Upper

)Sig. (2-tailed

df

t

-0.0027

0.0000

0.00000

0.035

86

-2.007

0.0000

0.0000

0.00000

0.048

86

-6.000

0.0448

0.0000

0.00000

0.028

86

-1.000

PU
PE
OU
BI

با توجه به اینکه سطح معناداری برای سه متغیر برابر  0.048 ،035و  0.028به دست آمده است و تماما از  0.05کمتر است ،بنابراین
فرض صفر رد میشود و فرض یک تائید میشود؛ در نتیجه میانگین پذیرش  BIMبرای هر سه متغیر ،برابر یا بیشتر از میانگین ادعا شده
(بزرگتر یا مساوی  )3نمی باشد و کمتر از حد متوسط است؛ در نتیجه فرضیه "میزان پذیرش فناوری  BIMدر شرکتهای ساختمانی رتبه
یک استان تهران کمتر از حد متوسط است" ،با احتمال  95%تائید میشود.
 -4-2میانگین متغیرهای پذیرش  BIMدر شرکتهای ساختمانی رتبه یک استان تهران به تفکیک ماهیت شرکتها

وضعیت سه متغیر سهولت استفاده درک شده ،سودمندی درک شده و گرایشات رفتاری به تفکیک چهار دسته از شرکتهای مورد بررسی
و از طریق آمار توصیفی به دست آمدند که نمرات میانگین این متغیرها در جدول  4ارائه شده و در شکل  1نیز نشان داده شده است.
شکل  4که با استفاده از دادههای جدول  4ترسیم شده است ،توصیف کننده این است که در هر سه متغیر ،میانگین متغیرهای پذیرش
 BIMدر شرکتها به این صورت است :طرح و ساخت > کارفرمایی > مشاوره > پیمانکاری.
جدول  -4میانگین متغیرهای پذیرش فناوری  BIMبه تفکیک ماهیت شرکتها.
Table 4- Average variables of BIM technology adoption by nature of companies.

متغیرهای پذیرش BIM

سهولت استفاده درک شده
سودمندی درک شده
گرایشات رفتاری
میانگین سه متغیر

پیمانکاری

مشاوره

کارفرمایی

طرح و ساخت

2.04

2.65

2.90

3.31

2.18

3.11

3.66

4.08

2.31

3.02

3.73

4.16

2.17

2.92

3.43

3.85

پذیرش فناور ی مدلساز ی اطالعات ساختمان ( )BIMدر شرکتهای ساختمانی استان تهران با استفاده از مدل پذیرش فناوری ()TAM

جدول  -3خروجی آزمون تی تک نمونهای حاصل از  87نمونه معتبر تحقیق.
Table 3- One sample t-test output obtained from 87 valid research samples.
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شکل  -4میانگین متغیرهای پذیرش فناوری  BIMبه تفکیک ماهیت شرکتها.
Figure 4- Average variables of BIM technology adoption by nature of companies.

جهت مقایسه وضعیت میانگین چهار دسته شرکت و مرتب کردن آنها از کمترین به بیشترین نمره متغیر کلی پذیرش  ،BIMاز آزمون تی
طاهریپور و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه385-400:

جفت نمونهای مستقل در نرمافزار  SPSS22استفاده شد که به علت تعداد زیاد جداول خروجی نرمافزار ،از ذکر آنها در این مقاله پرهیز
شده است ،منتها خروجیهای نرم افزار به این صورت حاصل شد که طرح و ساخت > کارفرمایی > مشاوره > پیمانکاری .شاید یکی از
دالیلی که میانگین متغیرهای پذیرش  BIMدر شرکت های ساختمانی با ماهیت طرح و ساخت در تمامی سه متغیر بیشتر از شرکتهای
دیگر است ،این باشد که چون ماهیت کاری که شرکتهای طرح و ساخت با آن سروکار دارند و به عبارتی چون طراحی و اجرا را به صورت
بسته واحدی از خدمات انجام میدهند تا حدودی نسبت به سه نوع دیگر شرکتها ،به هدف  BIMکه ایجاد همکاریهای مشترک بین ارکان
درگیر در پروژهها و رسیدن به یکپارچگی است ،نزدیکتر باشد و شاید اینها دلیلی باشد که این شرکتها بیشتر احساس نیاز به استفاده از
این فناوری در پروژههایشان داشتهاند .همچنین شرکتهای پیمانکاری نیز در هر سه متغیر ،کمترین نمرهها را به دست آوردهاند؛ به این
خاطر که پیمانکاران بیشتر درگیر مسائل اجرایی هستند و بخش زیادی از پروژههای ساختمانی ایران ،هنوز با سیستم سه عاملی (متعارف)
اجرا میشوند و پیمانکاران پس از اتمام مرحله طراحی ،نقشهها و اسناد اجرای پروژهها را دریافت میکنند ،شکافی از همکاری با بخش
طراحی در این فرآیند ایجاد میشود و عادت کردن به این فرآیند که به نوعی با هدف  BIMدر تناقض است ،شاید یکی از دالیل این امر
باشد .همچنین میانگین نمره سه متغیر ،در شرکتهای پیمانکاری ،کمتر از میزان میانگین و در شرکتهای طرح و ساخت ،بیشتر از میزان
میانگین (حد متوسط) است.
 -4-3بررسی مدل اندازهگیری

در شکل شماره پنج ،مقدار بارهای عاملی و ضرایب تی حاصل شده از مدل تحقیق نشان داده شده است و همانگونه که قابل مشاهده است،
میزان بارهای عاملی برای تمامی گویههای تحقیق ،بیشتر از  0.4است و نیاز به حذف گویهای در مدل احساس نمیشود.

ب
الف
توضي

توض
یحي
2

حي 1

شکل  -5مدل تحقیق با الف) ضرایب  t-valueو ب) ضرایب استاندارد شده بارهای عاملی.
Figure 5- Research model -t-value coefficients –standardized coefficients of factor load.

ارقام مربوط به آماره تی بین گویهها و متغیرهای مربوطه نیز که در سطح خطای کمتر یا مساوی  0.05محاسبه شده است ،تماما بیشتر از
 1.96میباشند؛ در نتیجه معناداری روابط بین گویهها و متغیرهای متناظر با آنها تائید میشود .معیارهای برازش مدل نیز که در جدول

 5نشان داده شده است ،نشان میدهد که ضریب پایایی ترکیبی ( 1)CRبرای تمامی متغیرهای تحقیق ،بیشتر از  0.7و قابلقبول میباشد.
نتایج مربوط به بررسی روایی همگرا ( 2)AVEنیز نشان میدهد با توجه به حدود گفته شده برای این معیار (حداقل  ،)0.5میتوان گفت
که تمامی متغیرهای تحقیق در حد مناسبی بوده و مطلوبیت مدل اندازهگیری را تائید میکند .میزان ضریب تعیین ( )R2تعدیل شده برای
سهولت استفاده درک شده در حد متوسط نزدیک به قوی ( )0.627و برای دو متغیر دیگر قوی برآورد شده است .شاخص ارتباط پیشبین
( )Q2برای "سهولت استفاده درک شده" برابر  ،0.367برای "سودمندی درک شده" برابر  0.710و برای "گرایشات رفتاری"  0.740حاصل
شد که مطلوب بودن آنها را نشان میدهد.
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جدول  -5مقادیر مربوط به معیارهای برازش مدل.
Table 5- Values related to model fit criteria.

مرتبه 1
مرتبه 1
مرتبه 1

سهولت استفاده درک شده
سودمندی درک شده
گرایشات رفتاری

0.865

0.630

0.605

0.365

0.960

0.890

0.848

0.710

0.959

0.885

0.885

0.740

شاخص اندازه تأثیر (  )𝑓2نیز برای تمامی متغیرهای مستقل که روی متغیرهای وابسته به دست آمد ،حد مطلوبی را نشان میدهد.
جدول  -6مقادیر مربوط به معیار اندازه تأثیر.
Table 6- Values related to the effect size criterion.

متغیر مستقل

متغیر وابسته

سهولت استفاده درک شده
سهولت استفاده درک شده
سودمندی درک شده

سودمندی درک شده
گرایشات رفتاری
گرایشات رفتاری

F2
0.413
0.463
1.331

همچنین مقادیر مربوط به روایی واگرا ) 3(DVمربوط به متغیرهای تحقیق به دست آمد که بر اساس آن ،میتوان اظهار داشت که متغیرهای
مکنون ،تعامل بیشتری با سؤاالت خود دارند تا با سازههای دیگر؛ به بیان دیگر روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.
جدول  -7نتایج روایی واگرا به روش فورنل و الرکر.
Table 7- Divergent validity results by Fornel and Larker method.

گرایشات رفتاری

سودمندی درک شده

سهولت استفاده درک شده
0.794

0.941

0.943

0.644

0.933

0.660

متغیرها
سهولت استفاده درک شده
سودمندی درک شده
گرایشات رفتاری

تصمیمگیری در خصوص تائید یا رد فرضیهها بر اساس مقدار آماره تی صورت خواهد گرفت؛ بهنحویکه اگر مقدار آماره تی بیشتر از قدر
مطلق  1.96به دست آید ،فرضیه مربوطه معنادار و اگر کمتر از  1.96به دست آید ،فرضیه مدنظر غیرمعنادار خواهد شد .مقادیر مربوط
به بارهای عاملی و آماره تی بین متغیرهای تحقیق در جدول  8آمده است.
جدول  -8بارهای عاملی استاندارد شده و ضرایب  tبین متغیرهای پنهان تحقیق.
Table 8- Standardized factor loads and t-coefficients between latent variables.
متغیر وابسته

متغیر مستقل
سهولت استفاده درک شده
سودمندی درک شده

سودمندی درک شده
گرایشات رفتاری
گرایشات رفتاری

Validity

3 Divergent

بار عاملی

آماره تی

سطح معناداری

0.421

4.154

0.5

0.452

3.371

0.5

0.720

9.996

0.5

نتیجه
تائید
تائید
تائید

Reliability

1 Composite

Variance Extracted

2 Average

پذیرش فناور ی مدلساز ی اطالعات ساختمان ( )BIMدر شرکتهای ساختمانی استان تهران با استفاده از مدل پذیرش فناوری ()TAM

نوع سازه

متغیرها

CR

AVE

R2

Q2

همانگونه که در جدول  8قابل مشاهده است ،ضریب معناداری  0.05تعریف شده است و این بدان معناست که اگر مقدار آماره تی بیشتر
از قدر مطلق  1.96باشد ،این رابطه با احتمال  95%تائید میشود و به اندازه  95%معنادار است .جهت رابطه بین متغیرها نیز بر اساس
ضرایب استاندارد شده بار عاملی انجام خواهد شد .مقدار بار عاملی مثبت ،نشاندهنده رابطه مستقیم و مثبت بین متغیرهای پنهان مستقل
و وابسته میباشد و برعکس .با توجه به نتایج حاصل شده ،هر سه فرضیه مدل تائید میشوند .فرضیههای تائید شده به علت اینکه مقدار
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آماره تیشان بیشتر از  1.96است ،با احتمال  95%معنادارند .همچنین در این فرضیهها ،چون مقدار بار عاملی مثبت است ،تأثیر متغیرهای
مستقل روی متغیرهای وابسته ،مثبت است؛ یعنی کاهش یا افزایش در متغیرهای مستقل ،باعث کاهش یا افزایش در متغیرهای وابسته
میشود.
تأثیر سهولت استفاده درک شده روی سودمندی درک شده نشان میدهد که پاسخدهندگان اذعان داشتهاند که هرچه شرکتها اقداماتی جهت
آشنایی بیشتر اعضاء شرکت و در نتیجه مهارتهای استفاده با  BIMدر بین آنها را تقویت کنند ،این تصور که فناوری  BIMبرای آنها
سودمندتر است ،افزایش مییابد و در نتیجه هرچه افراد حتی با وجود عدم استفاده عملیاتی از  ،BIMمیزان سودمندی بیشتری را نیز نسبت

طاهریپور و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه385-400:

به فناوری  BIMدر ذهن داشته باشند ،از نظر رفتاری بیشتر خواهان ایجاد تغییرات و تعریف و پیادهسازی  BIMدر شرکتها هستند.

 -5بحث و نتیجهگیری
همانگونه که پیشتر به آن پرداخته شد ،جهت به دست آوردن میزان پذیرش فناوری  BIMدر بین شرکتهای ساختمانی رتبه یک استان
تهران ،از مدل  TAMاستفاده شد .با توجه به اینکه هرچه نمره به دست آمده برای سه مؤلفه این مدل (سهولت استفاده درک شده ،سودمندی
درک شده و گرایشات رفتاری) از میانگین در نظر گرفته شده (عدد  )3بیشتر باشد ،میزان پذیرش بیشتری از  BIMدر این شرکتها وجود
دارد ،نتایج نشان داد برای هر سه مؤلفه ،نمرات میانگین به دست آمده برای تمامی  87نمونه مورد بررسی ،کمتر از عدد  3میباشد و در
نتیجه آزمون تی تک نمونهای نشان داد میزان پذیرش فناوری  ،BIMکمتر از حد متوسط است .نتایج حاصله ،همگرایی زیادی با نتایج
حاصل از تحقیقات پیشین دارد؛ همانگونه که حسینی و آذری نیز در سال  2016به این نتیجه رسیدند که پذیرش  BIMدر ایران در سطح
پایین و کم توسعهیافته است .همچنین با توجه به نتیجه ای که حسینی در تحقیق خود به آن رسیده است ،بخش زیادی از پاسخدهندگان به
تحقیق او ،حتی قصد آشنایی با  BIMرا نداشته و در پذیرش این فناوری مشکالتی وجود دارد .البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که
تحقیقات صورت گرفته دقیقا در جامعه آماری مورد بررسی تحقیق حاضر انجام نشدهاند .شاید کمبود چهارچوبها و استانداردهای مدون
و متناسب با اهداف  BIMدر کشور ،نقطه ابهامی را در ذهن افراد جهت استفاده از  BIMایجاد کرده باشد که مشارکت بیشتر بخش دولتی
بهعنوان مشوق بخش خصوصی میتواند مفید باشد .همانگونه که مهران ( )2016با بررسی پذیرش  BIMدر صنعت ساخت امارات به
این نتیجه رسید که پذیرش  BIMدر امارات ،روند آهسته ای دارد و سه چالش اصلی فقدان استانداردهای  ،BIMفقدان آگاهی از  BIMو
مقاومت به تغییر ،بیشترین فراوانی پاسخدهندگان را در رابطه با عدم پذیرش  BIMبه خود اختصاص داد .هر و فیشر ( )2019نیز اذعان
داشتند که پذیرش  BIMروندی آهسته و ناکارآمدی در بخشهایی از چین دارد و راهکارهایی از جمله تدوین دستورالعملهای دولت بر
اساس الزامات کاربران و توجیه آنها به اینکه  ،BIMلزوما اقالم هزینه غیرضروری اعمال نمیکند را جهت تسهیل در پذیرش  BIMپیشنهاد
دادند .آیینال و آدامو ( )2018نیز مسائلی چون هزینه ها ،فرهنگ کاری ،تخصص ،آموزش ،فقدان تقاضای مشتری ،الزامات قانونی و غیره
در پذیرش  BIMرا معرفی کردند.
نمرات میانگین سه متغیر مدل مفهومی تحقیق نیز به تفکیک ماهیت شرکتها به دست آمد که آمار توصیفی گویای این بود که میانگین
پذیرش فناوری  BIMدر شرکتهای پیمانکاری در هر سه مؤلفه ،کمتر از حد متوسط (کمتر از عدد  )3و برای شرکتهای طرح و ساخت،
بیشتر از حد متوسط به دست آمده است که تا حدودی با تحقیق هر و فیشر ( )2019که بیان کردند بیشترین پذیرش  BIMرا مهندسین و
کمترین پذیرش  BIMرا پیمانکاران به خود اختصاص میدهند ،همخوانی دارد .البته شاید یکی از دالیلی که شرکتهای کارفرمایی در هر
سه مؤلفه پذیرش  ،BIMنمره میانگین بیشتری را نسبت به شرکتهای مشاوره به دست آوردهاند ،این باشد که دسترسی به شرکتهای
کارفرمایی ،محدودتر بود؛ چون مشخصات این شرکتها در سایت سازمان برنامه و بودجه ثبت نشدهاند و تنها ده شرکت با این ماهیت در
این تحقیق مشارکت داشتند و این یکی از محدودیتهای تحقیق حاضر است .همچنین چون بیشتر شرکتهای مشارکتکننده در تحقیق،

در بخش خصوصی فعالیت دارند و وضعیت پذیرش و بلوغ  BIMدر بخش خصوصی شاید کمی بهتر از بخش دولتی باشد ،یکی دیگر از
دالیلی که وضعیت پذیرش  BIMدر سه متغیر در شرکتهای کارفرمایی بیشتر از شرکت مشاوره به دست آمده است ،همین موضوع باشد.
همچنین پاسخدهندگان اذعان داشتند که هر چقدر افراد در دید و باور خود ،استفاده از  BIMرا آسانتر بپندارند ،منجر میشود که به میزان
بیشتری نیز تصور کنند که استفاده از  BIMبرایشان سودمند است و هر دو این متغیرها ،منجر به میزان گرایشات رفتاری بیشتری به سمت
پذیرش  BIMمیشوند که این نتیجه نیز با نتایج تحقیقات پیشین همخوانی دارند؛ همانگونه که تئو ( )2008ابراز داشت که سودمندی
درک شده و سهولت استفاده درک شده بر نگرش و گرایش افراد نسبت به استفاده از فناوری ،اهداف آنها برای استفاده از آن فناوری و در
نهایت استفاده از آن در عمل ،تأثیر می گذارد .عالوه بر این ،مطالعات زیادی هم در ایران و سایر کشورها انجام شده است که نشان میدهد
سهولت استفاده درک شده بر سودمندی درک شده تأثیر میگذارد (درانی و رشیدی2007 ،؛ کیم و همکاران2009 ،؛ اجهای2012 ،؛
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آ کور.)2006 ،
تأثیر عوامل ذهنی در تحقیق سان و همکاران ( )2015مشخص میشود که نشان میدهند سازگاری با  ،BIMمؤثرترین مؤلفه روی
سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده از  BIMدارد .محققان کرهای نیز بیان کردند که انگیزه برای گرایش به پذیرش  BIMباید
نگوتاناساوان ( )2017نیز نشان داد که ویژگیهای  BIMچون کیفیت نرمافزاری  ،BIMمزیت نسبی آن ،پاداش به کاربران ،سهولت استفاده
و میزان سازگاری با  ،BIMتأثیر زیادی روی آگاهی از  BIMو در نهایت ،پذیرش آسانتر  BIMدارد.
در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که جرقه های پذیرش هر فناوری با وجود هر میزان توانمندی که آن فناوری دارد ،وقتی اتفاق
می افتد که افراد خود بخواهند با آن فناوری کار کنند ،نه اینکه به آنها تحمیل شود و این قضیه نیز وقتی رخ میدهد که کاربران دیدگاه
بهتری نسبت به آن فناوری از منظر سادگی کار با آن و میزان سودمندیش داشته باشند.
از جمله محدودیتهای تحقیق حاضر نیز این است که تنها  87نمونه معتبر در این تحقیق مشارکت کردند که پذیرش  BIMدر تعداد نسبتا
مناسبی از آنها ( 23مورد) صورت گرفته است؛ شاید با مشارکت دادن شرکتهای رتبه پایینتر ،نتایج متفاوتی را بتوان به دست آورد؛ زیرا
شرکتهای با رتبه پایینتر ممکن است وضعیت بودجه ،سابقه و نیروی انسانی ضعیفتری نسبت به شرکتهای رتبه باالتر داشته باشند و
این موضوعات خود چالشهایی بر سر راه پذیرش و ورود فناوریهای جدید به وجود آوردند .همچنین دادهها تنها در محیط شرکتهای
ساختمانی استان تهران گردآوری شدهاند و انجام تحقیقات مجزا در استانها و یا کشورهای دیگر میتواند نتایج جدیدی را به دست آورد.
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