
شرکت های ساختمانی در (BIM)پذیرش فناوری مدل سازی اطالعات ساختمان 
(رویکرد تئوری مجموعه ها)ایران، مبتنی بر اثر مولفه های فرهنگ ملی 

مجتبی عزیزی، احسان اله اشتهاردیان، طاهری پورسحر 

مدرستربیت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه کارشناس ارشد-1
، دکتری تخصصی مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرساستادیار-2

مدرس، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت ساخت، دکتری تخصصی مدیریت دانش یار-3
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و ضرورت پرداختن به آنBIMپذیرش 

BIM Adoption

BIM Acceptance

.باشدداشتهوجودافرادآگاهیوBIMپذیرشبرایبرنامه ایمی بایستسازماندرابتدادر ژ

.استتوسعه یافتهکموپایینسطحدرایراندرBIMپذیرش

.ندارندراBIMباآشناییقصدحتیتحقیق،بهپاسخ دهندگاناززیادیبخش



ویهتوجتوصیف،به منظورمردمفکریتالش هایکلیمجموعه
وندمی سازآنبراساسراخودشانکهدانستاقداماتیستایش

.می کنندحفظراوجودشان

تعریف فرهنگ ملی

وم مختص یک گروه و یا اجتماعی از مردم، مانند یک ملت، یک ق
.سازمان استو یا 

ات باورها، مفروضات و ارزش های اساسی و الگوهای رفتاری باثبنظام 
ملتو ریشه دار یک ملت و عموما در مرزهای جغرافیایی یک 

م، هافستد، هرچه از سطح ملی به سطح سازمان حرکت کنیبه زعم 
مجموعه فرهنگضمن تغییر در مکان جامعه پذیری، نقش ارزش ها در 

. کاسته شده و نقش اعمال و رفتارها افزایش می یابد

National Culture



هافستدگیرت مولفه های فرهنگ ملی 

فاصله قدرت زیاد

پرهیز از عدم قطعیت زیاد

لذت جویی

مردخویی

تفکر کوتاه مدت

فردگرایی

فاصله قدرت کم

پرهیز از عدم قطعیت کم

خویشتن داری

زن خویی

تفکر بلند مدت

جمع گرایی

5



منافع آتی، ذهنیت پویا درمورد آینده، ارتباط مثبت با رشد اقتصادی، 
تاکید بر تداوم و پشتکار جهت رسیدن به اهداف 

Uncertainty)عدم قطعیتازاجتناب Avoidance)

نیاز به پیش بینی زیاد، وجود رویه های استاندارد،
قوانین مکتوب و ساختارهای مشخص و گرایش 

به اجتناب از ریسک

Long)بلندمدتمقابلدرکوتاه مدتتفکر or Short term orientation)

قراردادی، فردگرایی تمایل به خودکفایی، پرورش روابط 
ترجیح دادن منافع خود به منافع گروه، تاکید بر روابط 

افقی به جای روابط عمودی 

(Individualism/Collectivism)جمع گرایی/فردگرایی

سبک مدیریت غیر مشارکتی، سطوح 
مختلف سلسله مراتب و قدرت متمرکز

(Power Distance)فاصله قدرت 

مولفه های فرهنگ ملی گیرت هافستد

(Femininity/Masculinity)مردخویی/زن خویی

هبتمایلوپیشرفتچالش،بهتمایلمردخویی
امنیتهمکاری،بهتمایلزن خوییوقدرتکسب
.دارددوستانهفضایوشغلی

(Indulgence/Restraint)خویشتن داری/لذت جویی

وازهانیارضایبهدادنپشتسعادت،برخویشتن داری
برلذت جوییواجتماعیدقیقهنجارهایرویتمرکز
.داردتمرکز...ونیازهاارضای
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Veiga)جدیدفناوری هایاجرایدرسازمان ها،پایین-باالرویکردهایبامقایسهدرباال-پایینرویکردهایدرقدرتفاصلهنقش- et al., 2001).

,Akour)زیادعدم قطعیتازپرهیزویژگیدارایافراددرقبلیکاریروش هایارتقاءعدم- 2006).
Veiga)بلندمدتبرنامه هاییافعلیکارینیازهایباجدیدفناوریتطبیقچگونگیبربلندمدت/کوتاهتفکرتاثیر- et al., 2001).

Sadeghi)آنازاستفادهسهولتورایانهبرمبتنیفناوری هایسودمندیرویفردگراییتاثیر- et al., 2014).
,Akour)نترسندرایانه هاازتامی کندکمکآن هابهمردخوییویژگی هایباافرادجسارت- 2006).
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Set 

Theory

یدوتایوضعیت هایتعیین
Bakker)(باینری) et al.,

2010)

(Set Theory)تئوری مجموعه ها 

برایمتغیرچندرقابت
دوخروجیبهرسیدن

,Fiss)وضعیتی 2007)

وتاشتراکابیشترینبرهدف
پاسخ هاستبیناجتماعات

(Boswell & Brown, 1999;

Ragin, 2000).

ولیمحدودپاسخ هاتعداد
حاصلعمیقیسطحدر

,Fiss)استشده 2007).

متناسب با 
اهداف این 

تحقیق



تحقیقوضعیت مولفه های فرهنگ ملی در شرکت های مشارکت کننده در 







BIM 

Adoption

ژ

Not BIM 

Adoption

ژژ

قتحقیوضعیت مولفه های فرهنگ ملی در شرکت های مشارکت کننده در 

(I7)

(I1)(I2)(I3)(I4)(I5)(I6)

(I8)(I9)(I10)
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درآنچهولیهبودمتفاوتپیشین،تحقیقاتوفوقتحقیقدرتاثیرگذاری شانمیزانوملیفرهنگمولفه هاینوع
.استBIMجملهازجدیدفناوری هایپذیرشرویمولفه هااینزیادوکمتاثیراست،مشترکتحقیقاتهمه

تیم سازیفعالیت های
رئیسحضوریرسیدگیباکارکنانرضایت مندیبررسی

شرکتباالییسطوحدرریسک پذیرشخصیت هایگرفتنقرار
ریسکانتقال

فوایددرموردآگاهیBIMشرکتتوسعهوتحقیقبخشطریقاز
هدفبازارکردنجستجوBIM،بیشترسوددهیبااماکوچکترپروژه هایدرابتدا

شرکتدرقوی ترپشتوانه هایایجاد
شرکتدربیشترمتخصصنیروهایحضور

وجایگاهارتقاءمالی،انگیزه هایایجاد...
هزینهکممعماریفضاهایایجاد


