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  چکیده

ساختمان به نحو گسترده تري در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار گرفته که در ارتقاي صنعت اطالعات  تکنولوژيامروزه 
) یک تکنولوژي BIMو درافزایش بهره وري در این صنعت تاثیر قابل توجهی داشته است. مدلسازي اطالعات ساختمان (

مدلسازي به کمک رایانه است که قابلیت هاي مرتبط با آن براي مدیریت و تولید اطالعات ساختمانی و فرایند هاي وابسته 
مان و تمام فرایند مرتبط با ساخت و ساز ارتباط و تجزیه تحلیل هاي مدل هاي به تولید، مدیریت هزینه و  تغییرات و ز

اطالعات ساختمانی و در نتیجه پیشگیري از دوباره کاري ها بکار می رود. دوباره کاري در پروژه هاي عمرانی مسئله اي 
می افتد که تأثیرات منفی قابل توجهی  است که بسیار رایج بوده و از منابع و علل مختلف و در هر مرحله اي از پروژه اتفاق

بر روي مواردي مانند هزینه ها و تاخیرات برنامه و کیفیت داشته باشد. این موضوع بویژه در پرو.ژه هاي بزرگ مقیاس 
حاضر، بررسی مهمترین  مقاله انجام از بحرانی تر بوده و خسارات جبران ناپذیر مالی و زمانی به دنبال خواهد داشت. هدف

لیت هاي مدلسازي اطالعات ساختمان در کاهش حجم کار ناشی از دوباره کاري ها در پروژه هاي بزرگ مقیاس عمرانی قاب
عامل اصلی بصورت پیمایشی  6قابلیت در  34می باشد که پس از شناسایی مهمترین عوامل و تحلیل پایایی و روایی آنها، 

و انجام آزمون هاي  SPSSرار گرفت و پس از تحلیل داده ها در (از طریق طیف لیکرت) در اختیار کارشناسان جامعه ف
آماري کلموگروف اسمیرنوف و آزمون ناپارامتریک فریدمن، مهمترین قابلیت ها شناسایی شد. نتایج نشان داد قابلیت هاي 

گیري نرم به کار"و  "امکان ایجاد پیش نمایش و دید بصري"و  "امکان ایجاد تجسم بصري از محیط و سایت پروژه"
 "و   "افزارهاي دقیق و پیشرفته طراحی جهت دریافت حداقل خطاهاي قابل چشمپوشی در فرآیند طراحی و اجراي  پروژه

 برآورد و مالی مدیریت"و  "امکان ایجاد تجسم طراحی جهت بازسازي در راستاي ایجاد سازگاري فضا با محیط زیست
به ترتیب رتبه هاي اول  21,95و  23,08و  24,28و  24,49و  25,49و  26,5با مقدار میانگین فریدمن  "پروژه اقتصادي

  در کاهش دوباره کاري هاي پروژه هاي بزرگ مقیاس کسب کرده اند. BIMتا ششم را بین قابلیت هاي 
  

  .SPSS، کاهش حجم کار، دوباره کاري ، تغییر، پروژه هاي بزرگ مقیاس، BIMکلمات کلیدي: تکنولوژي  واژگان کلیدي:
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  مقدمه -1
به طور کل در پروژه هاي عمرانی بزرگ مقیاس، دوباره کاري می تواند از منابع مختلفی به وجود آید مانند تغییرات، 

ها و ... که ریشه در عوامل مرتبط با ها، حذفیات و دیگر انحرافات کیفیتی و عدم انطباقضایعات، نقص ها، اشتباهات، شکست
هاي مختلف کارفرما، عوامل مربوط به طرح و عوامل مربوط به پیمانکار و پیمانکاران جزء طبقه بندي شود. یکی از پروژه در گروه

مهمترین مسائل در این زمینه، تغییر در مشخصات، استانداردها و سطح کیفیت می باشد که به دالیل مختلفی از جمله تغییر 
جدید به بازار، سطح پایین دانش و مهارت پیمانکار، ایجاد شده و منجر به تغییر سالیق و نیازهاي کارفرما، ورود تکنولوژي هاي 

سطح کیفیت مد نظر قرار می گیرد. این گروه از تغییرات می تواند منجر به تغییر محدوده کار نشود اما با ایجاد دوباره کاري، بر 
گذارد بلکه اثر منفی بر روي حجم کار، میبر اقتصاد پروژه اثر  زمان و هزینه پروژه، تأثیر زیادي داشته باشد. دوباره کاري نه تنها

). براي مرتفع Ming et al., 2004بندي و هزینه و روحیه عوامل درگیر در پروژه بویژه پروژه هاي بزرگ مقیاس دارد (زمان
جنبه هاي ناشناخته از کار را  کردن این مشکالت راهکارهایی پیشنهاد شده است. به عنوان مثال، نرم افزارهاي طراحی جدید که

که برتري هاي زیادي به  3D CADبه حداقل می رسانند و باعث می شوند مشکالت آتی در آن به حداقل برسد مانند روش 
 مدل یک واقع )، است که درBIM( 1ساختمان روش دوبعدي قبلی دارد. از مهمترین تکنولوژي هاي نوین، مدلسازي اطالعات

 اجزاي تمامی خواص و جغرافیایی، مقدار فضایی، اطالعات ساختمان، روابط هندسه به مربوط شده يساز شبیه بعدي چند
 و ساختمان، اجرا طراحی زمینه در جدید رویکردي آوري فن نمایش می دهد. این یکدیگر هوشمند آنها با ارتباط و ساختمان
عوامل پروژه می توانند با استفاده از  آن باشد که به کمکباال می  بسیار هماهنگی و باکیفیت همزمان صورت به آن مدیریت

 امکانات شبیه سازي مجازي فرآیند ساخت، به تمرین توالی اجرا بپردازد و اثرات تصمیمات خود را قبل از شروع اجرا ارزیابی کند
). با توجه به Goedert, Meadati, 2008و با کمترین اشتباه، دوباره کاري و ضایعات به کسب بیشترین سود دست یابد (

کاهش حجم  در BIMتحلیلی به بررسی مهمترین قابلیت هاي -اهمیت موضوع، در این مقاله با استفاده از روش هاي توصیفی
  کار ناشی از دوباره کاري ها در پروژه هاي بزرگ مقیاس عمرانی پرداخته می شود.

  
  مبانی نظري -2

نجام شده در ظري مرتبط با چارچوب موضوع، به مرور مطالعات و مقاالت ادر این قسمت از مقاله پس لز بررسی مبانی ن
روژه هاي بزرگ پدر کاهش حجم کار ناشی از دوباره کاري ها در  BIMهاي شده و سپس مهمترین قابلیت پرداختهاین زمینه 

  مقیاس عمرانی معرفی گردیده است.
  

  هاي بزرگ مقیاس ه کاري ها در اجراي پروژهتاثیر دوبار -2-1
دوباره کاري در پروژه هاي ساخت و ساز بویژه پروژه ها بزرگ مقیاس، بسیار رایج بوده و به احتمال زیاد از منابع مختلف، 
به علل مختلف و در هر مرحله اي از پروژه اتفاق می افتد که ممکن است تأثیرات منفی قابل توجهی بر روي مواردي مانند هزینه 

برنامه داشته باشد. تغییرات بحرانی ممکن است تاخیرات متوالی در برنامه پروژه، برآورد مجدد از بیانیه کار و ها و تاخیرات 
مطالبات اضافی از تجهیزات، مواد، نیروي انسانی و اضافه کاري، به دنبال داشته باشد  . تغییرات می تواند توسط تمام گروه ها در 

لک می تواند درخواست یک تغییر را سفارش دهد و معموال دامنه تغییر می کند، مهندس روند ساخت و ساز آغاز شده باشد؛ ما

                                                   
1 Building Information Modeling 
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ممکن است به دلیل شرایط مختلف سایت یا تجدید نظر در مقررات دولتی و غیره یک تغییر را ایجاد کند، مدیریت پروژه شرکت 
مانکار ممکن است به دلیل اشتباهات طراحی، یا شخص ممکن است تغییر ایجاد کند و سرچشمه آن معموال در برنامه است، پی

). تغییرات می تواند سبب افزایش Qi, Shen, Russ, 2008مهندسی ارزش و یا اشتباه در پیش بینی نیازها تغییري ایجاد کند(
رکیبی کمی کار، کاهش کمی کار، تخریب و دوباره کاري؛ تغییر در مشخصات و استانداردها و سطح کیفیت و محدوده کار و یا ت

  ). Abdolghafoor, Al-Dubaisi,  2000از همه این موارد باشد (
راي تغییرات بدر تمام چرخه حیات پروژه احتمال تغییر و دوباره کاري وجود دارد. فاز طراحی تفصیلی مستعدترین فاز 

یرات در فازهاي مرتبط با تغیبه بررسی مهمترین موارد  1است و علت و منشاء اکثر تغییرات مربوط به این فاز است. در جدول 
  مختلف پروژه هاي بزرگ مقیاس عمرانی پرداخته شده است.

  )Ming et al., 2004) مهمترین موارد در رابطه با دوباره کاري در فازهاي مهم یک پروژه عمرانی (1جدول(
مرحله محتمل در 

  دوباره کاري
  ریشه  عوارض

  مطالعات اولیه
  

تغییر تغییر فرآیند، تغییر ظرفیت، 
مکان سایت پروژه و افزایش زمان 

  و هزینه

العاتی فاز ناشی از بی تجربگی کادر اجرایی در مطالعات، نداشتن دید جامع به نیازهاي اط
ت (زیست اولیه، عدم کفایت بررسی بازار و مصارف جهانی، عدم اطالع از قوانین و مقررا

م العات زمین شناسی، عدمحیطی، میراث فرهنگی و موارد این چنینی) عدم کفایت مط
  توجه به منابع و شرایط منطقه (نیروي کار، مواد اولیه، بازار مصرف)

افزایش زمان و هزینه، تغییر   مرحله طراحی پایه
  ظرفیت

صالح ابی تجربگی و فقر دانش فنی، شروع زود هنگام طراحی تفصیلی پیش از بازبینی و 
  راي توجیه پذیرشدن طرحطراحی پایه، حذف عامدانه قسمت هایی از کار ب

تغییر پیمانکار، تغییر قرارداد و   قرارداد
ادعاهاي پیمانکاران و افت کیفیت 

  و افزایش زمان و هزینه

ابقه، سبی تجربگی کارفرما، سوء مدیریت، ندیدن امکانات فنی پیمانکار، عدم توجه به 
تن دانش فنی، قیمت، نداشتوانایی و کارایی پیمانکار و انعقاد قرارداد بر اساس پایین ترین 

، عدم عدم تبیین کار براي پیمانکار، عدم کفایت قوانین براي حل اختالفات قراردادي
سب، هماهنگی بین پیمانکاران، تاخیر در حمل و تدارکات، نداشتن شبکه ارتباطی منا

  تغییرات خاص تفصیلی و اشکاالت در نقشه ها
تباه، تغییرات نقشه ها، به دلیل اش  طراحی تفصیلی

اجرایی نبودن، تناقض، تغییرات 
  سازه، تاسیسات و تجهیزات 

و  WBS1بی تجربگی و نداشتن دانش فنی، از قلم افتادگی ها یا کامل نبودن لیستهاي 
BOM2  باشد. طراحی اشتباه، عدم بررسی و بازبینی نقشه ها از نظر تطابق و یا تاخیرات

  در مهندسی
را، مسائل، در مرحله ساخت و اج  ساخت و اجرا

کمبودها و مشکالت مربوط به 
مراحل قبل بارز شده و تغییرات با 
منشاء مراحل قبلی در این مرحله 

  بروز می کند

قاد ضعف طراحی پایه و تفصیلی به دلیل بی تجربگی و نداشتن دانش فنی، ضعف در انع
کات و ارقراردادها، بی تجربگی کادر اجرایی و سازندگان، از قلم افتادگی ها، ضعف تد

رك تفصیلی، کنترل مواد، فعال نبودن برنامه ریزي و کنترل پروژه، دیر رسیدن اسناد و مدا
تداخل کارها، عدم هماهنگی در کارها، کمبود نیروي متخصص و ضعف مدیریت و 

  سرپرستی
دوباره کاري در 

  تقسیم فضایی
محصوالت،  بازار طیشرا راتییتغ

 راتییتغ ای و بودجه کاهش
  نه یهز جدول ناخواسته

 درحال طیت، محیقطع ، عدمیکپارچگی فقدان ای مؤثر و موقع به ارتباطات فقدانناشی از 
  پروژه یدگیچیپ و شیافزا و رییتغ

  

                                                   
1 Work Breakdown Structure 
2 Bill of Materials 
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  BIMمفهوم اصطالح  -2-2

به   1NIBS) به عنوان محصول و هم به عنوان یک فرایند، طبق تعریف استانداردBIMساختمان ( اطالعات سازيمدل
عنوان نمایشی مجازي از خصوصیات فیزیکی و کارکردي یک تسهیالت تعریف شده است که به عنوان یک منبع دانش تسهیم 
شده براي اطالعات یک تسهیالت قابل استفاده بوده و همچنین یک پایه قابل اطمینان اطالعات محور براي تصمیم گیري در 

رویکردي جدید به طراحی،  NIBS, 2012 .(BIMلیه آن محسوب می شود (طول چرخه حیات پروژه از شروع مفازهاي او
ساخت و مدیریت تسهیالت است که در نهایت منجر به تغییرات فرایندي وسیعی در صنعت ساخت و ساز می 

در درجه  BIM).عالوه بر این، ذکر این نکته نیز ضروري است که مفهوم سیستم Abdolghafoor, Al-Dubaisi, 2000گردد(
اول ایجاد یک شکل دیجیتال سه بعدي از یک ساختمان و بیان ویژگی هاي ذاتی آن است و فرایند و عملکرد مجازي طراحی و 

). هر عضو Cyon Research Corporation, 2003ساخت و ساز یک پروژه در سراسر چرخه حیات آن پروژه را در بر می گیرد (
اي از اطالعات مربوط به عالوه بر دارا بودن ماهیت فیزیکی سه بعدي آن، آرایه، BIMطراحی نشان داده شده در یک سیستم 

فعالیت ها و وظایف مختلف مدیریت ساخت را با خود به همراه دارد. این اطالعات، مربوط به کل چرخه حیات پروژه از مراحل 
له اول و دوم تدارکات، ساخت و نصب، راه اولیه تا پایان آن شامل مرحله مطالعات توجیهی تا طراحی مفهومی، مطالعات مرح

) 2) فناوري، (1شامل سه بعد اصلی یعنی ( BIM)؛ Khemlani, 2006باشد (برداري و حتی پایان پروژه میاندازي، دوره بهره
ر شکل ، د BIM) فناوري می باشد که موارد مختلف مرتبط با هر یک از ابعاد مذکور در راستاي پیاده سازي سیستم 3سازمان و (

گردآورنده گروهی از افراد است که در زمینه هاي مختلفی همچون توسعه سخت افزار،  BIMزیر ارائه شده است. حوزه فناوري 
نیز گردآورنده گروهی از افراد براي اجراي  BIMنرم افزار، تجهیزات و تسهیالت شبکه اي مشغول به کار هستند. حوزه فرآیند 

اخت، تولید، استفاده، مدیریت تعمیر و نگهداري زیرساخت ها و به طور کلی شامل کلیه ذینفعان فرآیندهاي تدارکات، طراحی، س
نیز شامل گروهی از افراد است که در حیطه مدیریت و سبد پروژه و مشارکت ذینفعان  BIMیک پروژه می باشد. حوزه سازمان 

قوانین به عنوان راهنما در راستاي تصمیم گیري هاي بهینه  و تیم هاي کاري و نگارش برخی از دستورالعمل ها یا استانداردها و
مشغول به فعالیت هستند. چنین افرادي هیچ محصولی تولید نمی کنند و به عنوان سازمان هاي متخصص همچون شرکت ها و 

را بر عهده دارند  BIMمراکز تحقیقاتی، آموزشی و قانون گزار، نقش قراردادي، آماده سازي و تنظیم کنندگی حیطه هاي مختلف 
)Succar, 2009.(  

  
                                                   

1 National BIM Standard 

تعیین دقیق و کامل نیازمندي هاي نرم افزاري و سخت افزاري•
تعیین اهداف و موارد مختلف استفاده از مدل•

بعد فناوري

بازنگري در ساختار سازمانی براي مدیریت پروژه هاي ساخت و سبد پروژه هاي ان•
درگیري و مشارکت اولیه تمامی ذینفعان کلیدي•
ترغیب افراد و تیم هاي کاري مختلف براي همکاري و مشارکت بیشتر•

بعد سازمان

تعریف و تبیین دقیق نقش ها و مسئولیت ها•
ارائه برنامه کاري مدون•

بعد فرآیند
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  )Succar, 2009( BIMي ساز ادهیو سازمان در پ ندیفرآ ،يسه بعد فناور نیبوازن ت) 1شکل (
 

  پیشینه تحقیق -2-3
اي هاي زمانی و هزینهها و افزایش حجم کار ناشی از عدم تحقق برنامهکاريمطالعات در زمینه شناسایی و دسته بندي دوباره

هاي عمرانی با تمرکز بر پروژه هاي بزرگ مقیاس عمرانی، مسئله اي است که بارها در پروژه هاي مختلف در سراسر جهان  پروژه
نمود پیدا کرده است و بر این اساس، تحقیقات فراوانی در این زمینه به انجام رسیده است. به منظور شناسایی این عوامل، در 

حقیق، به بررسی تحقیقات گذشته درخصوص بروز دوباره کاري ها در داخل و خارج از کشور ادامه این بخش از مرور ادبیات فنی ت
  ارائه شده است. 2بندي مطالعات موجود، برخی از مهمترین موارد در جدول پرداخته شده است. با جمع

  
  BIMی و قابلیت هاي ) خالصه اي از مهمترین ادبیات تحقیقات در خصوص دوباره کاري ها در پروژه هاي عمران2جدول (

  شرح  ق(ان)/سالمحق  ردیف
بر  حاکم شرایط سنتی بررسی دالیل تاخیر و دوباره کاري هاي در پروژه ها با توجه به کاري  2003اوده و باتاینه،   1

  هاپروژه و قراردادها
  پارامتریک) در طراحی هاي BIMبررسی نقش سیستم مدلسازي اطالعات ساختمان (  2003ساالزار و همکاران،   2
مقرر در پروژه هاي  تاریخ از زمان رفتن فراتر معناي به بررسی دوباره کاري و افزایش حجم کار  2007حجی، عصاف و ال  3

  ساخت
  در پروژه هاي ساخت BIMهاي کاربردي استفاده از سیستم  تیقابلبررسی   2008کیمل،   4
 و ساخت هاي پروژه راهکارهاي مدیریتی جهت کاهش دوباره کاري ها دربررسی و ارزیابی مهمتریت   2008هندریکسون و آئو،   5

  ساز
  در ساخت پل هاي زیربنایی (مطالعه موردي: پل ها) BIMارزیابی کاربرد   2010مرزوك و همکاران،  6
  ساختمانیهاي پروژه در دوباره کاري کننده جادیل ایدال نیمهمترارزیابی و شناسایی   2010سمباسیوان و همکاران،   7
مستندات دو بعدي موجود در ساختمان هاي متداول و تبدیل آنها ادغام جدیدي جهت  يتئورارائه   2013یوآن و یان،   8

  BIMبه مستندات سه و چند بعدي با استفاده از 
با تمرکز بر بحث تاخیرات  ساز در کشور لیبیو  صنعت ساختقراردادهاي در مشکالت مدیریتی   2016، ی و همکارانومت  9

  زمانی و دوباره کاري ها در پروژه
  در کشور تایوان BIMطراحی ساختمانی بر اساس تکنولوژي   2016ساي جاي و تایبینگ،   10
  و ساز ساختصنعت در  BIMامکان استفاده از مدل  يفراهم ساز  2017، و همکاران وانگ  11
همچنین پیش نیازهاي الزم براي آینده و  BIMی موجود درخصوص فن اتیادب ی و ارزیابیبررس  2017، و همکاران ولک  12

  این تکنولوژي در صنعت ساخت و ساز دنیا
  عمرانی هايو غیرمستقیم افزایش زمان و کاهش هزینه در پروژه مستقیم بررسی عوامل  1388محفوظی،   13
  جهت کاهش زمان تأخیر ییو ارائه الگو یعوامل تأخیر پروژه هاي عمران یبررس  1388نوري و فرجی،   14
استان  درمناسب  ناشی از آن و ارائه راهکارهاي هايهزینه ها وبررسی علل طوالنی شدن پروژه  1393شاکري و همکاران،   15

  نگلستا
استفاده از مدلسازي مطالعه و بررسی بهبود روند ساخت پذیري پروژه هاي ساخت و ساز کشور با   1395صمیم پی و سقط فروش،   16

  )BIMاطالعات ساختمان (
  در صنعت ساخت و ساز BIMبررسی مزایا و چالش هاي  2017غفاریان و همکاران،   17
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 تحقیق متدولوژي -3

ی از دوباره حاضر، بررسی مهمترین قابلیت هاي مدلسازي اطالعات ساختمان در کاهش حجم کار ناش مقاله انجام از هدف
دي محسوب می شود. از سویی پژوهشی کاربر و هاي آماري استهاي بزرگ مقیاس عمرانی با استفاده از روش کاري ها در پروژه

کار و دوباره  در کاهش حجم BIMدنبال شناسایی، اثر  پیمایشی می باشد بهدیگر به دلیل اینکه این مقاله توصیفی و از نوع 
تحلیل  و یهتجز و این عوامل درباره نقشه و طرح با اطالعات آوريجمع  دنبال به کاري ها پروژه هاي عمرانی بوده و محقق

  است. مؤثر فاکتورهاي
ه هاي کاهش حجم کار و دوباره کاري ها در پروژ عوامل شناسایی درخصوص خود هاي پژوهشگر، بررسی تحقیق این در

ناگون به انجام رسانده گو مآخذ مطالعهازطریق  موارد را کاهش این درBIM   هاي اصلیقابلیت و همچنین بزرگ مقیاس عمرانی
هستند.  تحقیق خود در کتابخانه اي روش کاربرد از استفاده به ناگزیر ندارند، محققین کتابخانه اي ماهیت که است. در تحقیقاتی

 استفاده کتابخانه اي روش از نتیجه، باید در کند. مطالعه را تحقیق موضوع و مسئله سوابق ادبیات و باید نیز، محقق تحقیق این در
 از برداريبهره و بندياولویت به در پایان تا کند و نگهداري فرم، ثبت و جدول شامل مناسب در ابزار را خود مطالعات نتایج و کند
  نماید. اقدام آنها

و بررسی  باشد. چراکه به مطالعه ادبیات موضوعاي می مطالعه کتابخانه الزم به ذکر است که گرداوري اطالعات بصورت
براساس  پیمایشی به روش دلفی، پرسشنامه روش در هاداده آوري جمع اصلی سابقه تحقیق و آشنایی با تجربیات پرداخته و ابزار

اي که براي پاسخگویی به پرسشنامه ها نیز از روش طیف لیکرت پنج درجه .باشدفاکتورهاي شناسایی شده از روش فراترکیب می
 چندین سازيیکپارچه تا خیلی کم استفاده شده است. الزم به یادآوري است که روش فراترکیب ، برايشامل اهمیت خیلی زیاد 

 با مرتبط دیگر مطالعات از شده هاي استخراجیافته و اطالعات گیرد کهمی صورت تفسیري و هاي جامعیافته ایجاد براي مطالعه
 هاي کیفیپژوهش ترکیب محققان، از طریق براي سیستماتیک نگرش کردن فراهم با و کندمی بررسی را آن مشابه و موضوع

 و ). مراحل روش فراترکیب توسط باروس2006، 1پردازد (زیمرمی اساسی و هاي جدیداستعاره و موضوعات کشف مختلف، به
  نمایش داده شده است. 2) ، ارائه گردیده است که در شکل 2007( 2ساندوسکی

 
  )2007ساندوسکی،  و (باروس فراترکیب ) مراحل2شکل (

  

                                                   
1 Zimmer 
2 Barros and Sandelowski 

مرور نظام مند ادبیات تنظیم سواالت تحقیق

جستجو و انتخاب متون مناسب و استخراج اطالعات

آنالیز و ترکیب یافته ها

کنترل کیفیت 

ارائه یافته ها
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 جستجوي سیستماتیک، فهرستی برمبناي پژوهش، محقق سؤاالت نمودن مشخص و تنظیم از پس طبق مراحل روش ترکیب
موضوع  با مرتبط کلیدي واژگان بر تمرکز هاي مختلف، باسایت و ژورنال ها در شده منتشر منابع و از مقاالت، کتب، یادداشت ها

 نمود. در این گام، تعیین را "هاي بزرگ مقیاسپروژه"، "BIM" "تغییرات پروژه "، "دوباره کاري"، "کارحجم "تحقیق همچون 
را استخراج گردید.سپس  2020 تا 2000 هايسال بین در کتاب و مقاله 3964هاي اطالعاتی در مجموع، تعداد با جستجو در بانک

حجم   در زمینه مرجع 69پژوهش ،  غیرمرتبط، براساس اهداف مقاالت حذف و منابع مرور و ها، بازبینیمقاله عنوان بررسی با
 از پس کاري و دوباره کاري هاي پروژه هاي عمرانی؛ همچنین مشکالت دوباره کاري پروژه هاي بزرگ مقیاس شناسایی شده و

شاخص ها بر این  رد انتخاب شد.مورد که ارتباط کامل با موضوع این پژوهش دا عنوان 23 تعداد آنها ، در نهایت کامل مطالعه
در کاهش دوباره کاري ها در پروژه هاي بزرگ  BIMمهمترین قابلیت هاي  ارائه شده است. 3اساس استخراج شد که در جدول 

مؤلفه مشتمل بر شش دسته اصلی استخراج گردید. نمادهاي به کار گرفته شده براي آنها جهت سهولت  34مقیاس، به تعداد 
رها تحلیل در گام هاي آتی تحقیق می باشد. عالوه بر این در ستون سوم این جدول نیز لیست منابع معرفی کننده این پارامت

  ارائه شده است.
  

  در کاهش دوباره کاري ها در پروژه هاي بزرگ مقیاس BIM) عوامل مهمترین قابلیت هاي 3جدول (
  نماد  مرجع در کاهش دوباره کاري BIMمعرفی قابلیت   شماره  عامل اصلی  ردیف

عوامل   1
مرتبط با 
  منابع انسانی

)A(  

) Salazar, Polat, 2003(  جهت کاهش دوباره کاري  BIMکارکنان حرفه اي اجراي پروژه با   1
)Manning, Messner, 

2007(   

A1  

 ,Kumar, Mukherjee(  کنترل دیجیتالی پیشرفت پروژه بدون حضور نیروي انسانیتوانایی   2
2009) (Harty, Throssell, 

Jeffrey, 2010 ( 

A2  

 ,Mehmet, Hergunsel(  استفاده از تجربه کارکنان پروژه جهت کاهش دوباره کاري   3
2011 ( 

A3  

  Yuan, Yan, 2013 ( A4(  هماهنگ سازي ارکان پروژه در مراحل شروع پروژه  4
الزام به آشنایی و کاربرد تکنولوژي نوین و پیشروي بموقع با فرآیند اجراي   5

 ) 1395(رضایی و سقط فروش،   پروژهبا لحاظ کردن 
A5  

بهره گیري از توان اجرایی مدیران ارشد پروژه و کاهش تنش هاي میان ارکان   6
 ) 1394(عظمتی، جواهرپور،   مختلف پروژه

A6  

عوامل   2
مرتبط با 

 مسائل فنی
(B)  

ایجاد مدلهاي سه و چند بعدي به صورت یکپارچه جهت مستندسازي کلیه   7
 اسناد مناقصه طرح

)Marzouk, Hisham, 
2010 ( 

B1 

  Yalcinkaya, 2014 ( B2( کاربرد مدیریت ریسک جهت کنترل ریسک هاي مرحله طراحی تا اجرا  8
مدیریت در راستاي تغییرات به منظور حل مشالت پیش تصمیم گیري بموقع   9

 آمده در مراحل مختلف پروژه با استفاده از داده هاي سه بعدي
)Sy-Jye, Taibing, 2016 ( 

B3  

تحلیل پیچیدگی هاي پروژه و مراجعه به محل دقیق تغییرات و دوباره کاري   10
 ها با استفاده از نقشه هاي چندبعدي

 ) Ding, Zhou, Akinci, 
2014( 

B4  

امکان ایجاد تجسم بصري از محیط و سایت پروژه جهت بازبینی سیستم   11
 ) 1394(ستوده،   تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و جاگذاري تجهیزات

B5  
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وژه و امکان درنظرگیري فاکتورهاي موثر بر مصرف انرژي در چرخه حیات پر  12    
 نظر گرفتن دوباره کاري هابهینه سازي انرژي با در 

)Khoshnava, Ahankoob, 
2013 ( 

B6  

ردن کطراحی در حین اجراي پروژه و لحاظ  طرح و بهینه سازي امکان تجسم  13
  تصمیمات بهینه در راستاي کاهش دوباره کاري ها در هر مرحله 

)Marzouk, Hisham, 
2010)( Davies, Harty, 

2013 ( 

B7  

عوامل   3
مرتبط با 

مسائل 
زیست 
 محیطی

(C)  

ضا با ایجاد تجسم طراحی جهت بازسازي در راستاي ایجاد سازگاري فامکان   14
 محیط زیست همچون تعبیه فضاهاي تهویه طبیعی

)Kymmel, 2008 ( 
C1  

طراحی  امکان کنترل بهره گیري از مصالح سازگار با محیط زیست در فرآیند  15
  و فراهم نمودن تجهیزات 

)Wang, Wang, Wang, 
2017 ( 

C2  

یفاي نقش اگیري از رویکرد بومی گرائی و حفظ کالبد فضا در ارتباط با بهره   16
  محیط در راستاي تحقق اهداف کاربران از شروع طراحی

)Volk, Stengel, 2004 ( C3  

امکان ایجاد فضاهاي عملکردي در راستاي بهره گیري از انرژي هاي   17
  تجدیدپذیر در تامین سیستم گرمایش و سرمایش داخلی فضا

)Jung, 2004( C4  

 امکان ایجاد تجسم بصري از محیط و سایت پروژه جهت بازبینی سیستم  18
 تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و جاگذاري تجهیزات

  C5 ) 1394(ستوده، 

جهیزات امکان ایجاد تعامل ارکان مختلف پروژه درخصوص بازیافت مصالح و ت  19
 مستعمل و تعیین مکان پسماند زیست محیطی مطلوب 

)Merschbrock, 
Munkvold, 2015 ( 

C6  

عوامل   4
مرتبط با 

مسائل 
مدیریت 

 دانش
(D)  

ژه در طراحی در مراحل مختلف اجراي پروژه به ارکان پرو اطالعات انتقال  20
  صورت پیچیده شدن فرآیند اجرا و حصول مسیر درست فرآیند پروژه

)Ding, Zhou, Akinci, 
2014 ( 

D1  

مستندسازي دیجیتالی مدارك، قراردادها، ، نقشه ها، دستورکارها،   21
  تیدستورالعمل ها، هزینه و زمان و ... براي کاربرد در پروژه هاي آ

)Merschbrock, 
Munkvold, 2015) (Jung, 

2004 ( 

D2  

یجاد بهره گیري از تجارب تخصصی گذشته در زمینه بهسازي فضا و امکان ا  22
حله تغییرات در راستاي کاهش دوباره کاري با استفاده از تجارب هر مر

 پیشرفت پروژه

)Merschbrock, 
Munkvold, 2015 و(

)Yuan, Yan, 2013 ( 

D3  

عوامل   5
مرتبط با 

مسائل 
 تکنولوژیکی

(E)  

ل کارگیري نرم افزارهاي دقیق و پیشرفته طراحی جهت دریافت حداقبه   23
  خطاهاي قابل چشمپوشی در فرآیند طراحی و اجراي پروژه

)Merschbrock, 
Munkvold, 2015 ( 

E1  

مکان ااستفاده از روند پیش ساختگی ئ تعیین دقیق محل قرارگیري آنها و   24
  ایجاد جابجایی بر مبناي تحلیل انرژي

)Harty, Throssell, 
Jeffrey, 2010 ( 

E2  

ل نهایی بهره گیري از تکنولوژي تحلیل انرژي در فرآیند طراحی و توسعه مد  25
طلوب با ایجاد سعی و خطا در راستاي بهینه سازي طرح و رسیدن به طرح م

  بازسازي فضا

)Mehmet, Hergunsel, 
2011) (Yuan, Yan, 2013 ( 

E3  

هیزات امکان ایجاد پیش نمایش و دید بصري از نحوه جاگذاري و چیدمان تج  26
یکی و تاسیسات مختلف مورد نیاز در فضاها و تحلیل هاي مختلف تکنولوژ

  جهت از بین بردن دوباره کاري ها 

)Khoshnava, Ahankoob, 
 ,Davies, Harty) و(2013

2013 ( 

E4  

داف توسعه راستاي دستیابی به اهبهره گیري از تکنولوژي بام و نماي سبز در   27
  پایدار در فرآیند تجهیز و بازسازي فضاها

)Jung, 2004 ( E5  
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در تجهیز و بازسازي مجدد  1انرژي-تکنولوژي مربوط به ایجاد فضاهاي صفر  28
 حمایت سازمان استانداردهاي اساس بر انرژي درجه فضاها و امکان مقایسه

  زیست محیط از

)Khoshnava, Ahankoob, 
2013 ( 

E6  
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مرتبط با 

مسائل 
 اقتصادي

(F)  

ی زمان تخمین دقیق هزینه هاي طراحی، تجهیز، اجرا و تحلیل انرژي و توال  29
  در طول چرخه حیات پروژه جهت جلوگیري از دوباره کاري ها 

)Harty, Throssell, 
Jeffrey, 2010 ( 

F1  

ان پیش از بین رفتن هزینه هاي دوباره کاري پیش آمده پروژه به دلیل امک  30
  BIMبینی حاالت مختلف طرح نهایی پروژه در نرم افزارهاي 

)Sy-Jye, Taibing, 2016( F2  

 هاي طرح درخصوص تامین هزینه هاي آموزشی افراد کلیديکاهش هزینه  31
  نسبت به سیستم هاي سنتی  BIMپروژه در راستاي آشنایی با 

)Ding, Zhou, Akinci, 
2014 ( 

F3  

 کاهش هزینه هاي سرعت گزارش گیري، بررسی وضعیت تاخیرات و دوباره  32
  کاري ها در اجراي پروژه با دیجیتال سازي مستندات

)Yuan, Yan, 2013 ( F4  

نظر گرفتن  پروژه اصالح و بازسازي فضا با در اقتصادي برآورد و مالی مدیریت  33
 کلیه پارامترهاي هندسی براي فضاي بهینه 

)Sy-Jye, Taibing, 2016( F5  

 طرح پروژه درخصوص حذف و اضافه شدن هزینه هاي ناشی پذیري انعطاف  34
 از تغییرات و دوباره کاري هاي ناخواسته به وجود آمده 

)Kymmel, 2008  
 ) Davies, Harty, 2013) و (

F6  

 شرکت با انونیک گروه هايشد.. مؤلفه هاي شناسایی شده در جلسه انجام کیفیت نیاز، کنترل موردهاي مؤلفه تعیین از پس
ران بر ایمنی خبرگان (سه نفر از خبرگان حوزه عمران و ایمنی ساختمان، دو نفر از اعضاي نظام مهندسی و ناظ از نفر پنج

ایید گردید صورت ضمنی ت جلسات، تمامی عوامل شناسایی شده به این ارزیابی گردید. براساس خروجی هاي حاصل از ساختمان)
ناسان جامعه آماري قرار صورت نپذیرفت. عوامل بصورت پرسشنامه طیف لیکرت در اختیار کارش بندي عواملو تغییري در دسته

ان و طراحانی که اي از مهندسان عمران و معماري اعم از مشاوران، کارشناسي مجموعهگرفت. جامعه آماري مقاله، دربرگیرنده
هاي بزرگ مقیاس داراي پروژه اینکه به توجه باستند. ههاي بزرگ مقیاس مشغول به فعالیت راحی و ساخت پروژهدر زمینه ط

این روز از روش نمونه  ازباشد. به راحتی امکانپذیر نمی ماريآ جامعهکارشناسان زیادي می باشد، لذا دسترسی به تمامی افراد 
ش است آوري داده و پردازش اجراي پژوههایی عملی براي جمعسازي راهفراهمگیري، شود. هدف از نمونهگیري استفاده می

ونه آماري در انتخاب نم ). نحوه1391که اطمینان حاصل شود، نمونه، نماینده مناسبی از جامعه خواهد بود (خاکی،  ضمن این
ا توجه به رگان در این پژوهش و بپژوهش حاضر به صورت نمونه گیري غیراحتمالی و براساس تجربه شخصی محقق و تجربه خب

نفر در نظر گرفته  40ها در این پژوهش، برابر دسترس بودن افراد است. تعداد افراد نمونه آماري جهت پاسخ دادن به پرسشنامه
  ).1386سکاران، (شده که مطابق با تحقیقات علمی گذشته این تعداد نمونه براي دستیابی به تحقیقات پیمایشی مناسب می باشد 

  
 تحلیل یافته ها-4

BIدر این مرحله با تحلیل قابلیت هاي  M در کاهش ذوباره کاري ها، به ارزیابی و تحلیل این مخاطرات براساس اعمال 
هایی خبرگان پرداخته شد که نتایج حاصل از این گام به تفصیل در ادامه ارائه شده است. بدین منظور با تنظیم پرسشنامه نظرات

هاي تهیه شده مبتنی بر روش مبتنی بر مخاطرات اصلی و فرعی شناسایی شده، به ارزیابی اهداف تحقیق پرداخته شد. پرسشنامه
صصین و خبرگان منتخب در بین افراد جامعه و نمونه آماري تحقیق، به همه پرسی گزینه اي در اختیار متخ 5طیف لیکرت 

هاي شغلی و تجربی کارشناسان جامعه و نمونه آماري منتخب در یک تحقیق در جهت اطمینان از گذاشته شد. بررسی ویژگی
                                                   

1 Zero-Energy 
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هاي تخصصی مانند تجربه، لحاظ ویژگی باشد. در پرسشنامه اول این تحقیق، کارشناسان ازها و نتایج مقید میبندي پاسخجمع
BIو آشنایی آنها با  M ارائه  4بندي فراوانی اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان در جدول مورد پرسش قرار گرفتند. جمع

  شده است. 
  

  شناختی خبرگان جمعیت ) فراوانی پارامترهاي4جدول (
  درصد فراوانی  فراوانی  مؤلفه  پارامتر

 سابقه کار پروژه
  عمرانی

 5 2  سال 5کمتر از 
  45 18  سال 15تا  5

  45 18  سال 25تا  15 
  5 2  سال 25بیش از 

تجربه کاري در 
حوزه پروژه بزرگ 

  مقیاس

  2,5  1  سال 2کمتر از 
  27,5  11  سال 5تا  2بین 
  37,5  15  سال 10تا  5بین 

  32,5  13  سال 10بیشتر از 
میزان آشنایی با 

BIM  
  15  6 کم

  25  10 متوسط
  60  24 زیاد

  
از افراد  %2شود که از میان پاسخ دهندگان، سابقه و تجربه کاري مشاهده می لحاظ از خبرگان بنديبراساس نتایج تقسیم

سال سابقه  25بیشتر از  از آنها نیز %5سال و درنهایت  25تا  15از آنها بین  %45سال،  15تا  5از آنها بین  %45سال،  5کمتر از 
 سال، 5تا  2سال، بین  2، کمتر از  %32,5و  %37,5، %27,5، %2,5هاي عمرانی داشته اند. همچنین به ترتیب کاري در پروژه

اند. براساس نتایج جمعیت هاي بزرگ مقیاس عمرانی داراي سابقه کاري بودهسال در پروژه 10سال و بیش از  10تا  5بین 
رصد داراي د %45% افراد مدرك کارشناسی،  47,5برگان داراي مدرك فوق دیپلم و از خ %5شناسی پژوهش از لحاظ تحصیالت 

ویژگی ها و  BIMزان آشنایی کارشناسان با همچنین در بررسی می باشند.عنوان دکترا میدرصد به 5مدرك کارشناسی ارشد، 
پاسخ زیاد را انتخاب  %60پاسخ متوسط و  %25اسخ کم، پ %15نفر،  40دهد که از تاثیر آن بر ایمنی ساخت و ساز، نتایج نشان می

هاي جامعه آماري پژوهش نشان داد که وضعیت افراد در سطح قابل قبولی براي تحلیل اند. در مجموع بررسی ویژگینموده
  تواند قابل اطمینان باشد.ا میههاي این تحقیق قرار دارد و پاسخ داده

) در 3(پایایی  2) و روش ضریب آلفاي کرونباخ1(روایی محتوایی CVRتعیین  نتایج بررسی قابلیت اطمینان داده ها با روش
  ):1387مطابق رابطه زیر تعیین می گردد (منصورفرد،  CVRارائه شده است.  4جدول 

)1                                                                                          (                  
( / 2)

/ 2

En N
CVR

N


  

                                                   
  براي بررسی اجزاي تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیري به کار برده میشود.1

2 Cronbach’s Coefficient Alpha 
  سنجه، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ ها در ابزار اندازهگیري را نشان میدهد3
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En  تعداد متخصصان با نظر موافق و :N  تعداد کل متخصصان پاسخگو :  
عتبار محتواي ا) بزرگتر باشد، 1387، منصورفردمحاسبه شده از مقدار ارائه شده در جدول تصمیم گیري ( CVRاگر مقدار  

قیق حاضر، براي روا بودن نفر نمونه آماري تح 40). با توجه به جدول مذکور و تعداد 1387، منصورفردشود (آن آیتم پذیرفته می
لفاي کرونباخ باشد. روش مرسوم براي تعیین پایایی، استفاده از روش ضریب آ 0,29بزرگتر از  CVRپرسشنامه ها، می بایست 
  مطابق رابطه زیر می باشد:

)2     (                                                                                        
2

2
1

1
jk

r
k






 



  
  

  
  

 αR  ،ضریب پایایی کل آزمون :k  ،2: تعداد کل سؤاالت آزمون
j  واریانس نمرات سؤال :j 2ام و  واریانس نمرات کل :

  سؤاالت 
ها همگن  باشد، همبستگی درونی بین سؤاالت بیشتر و در نتیجه پرسش نزدیکتر 1 عدد هرقدر شاخص آلفاي کرونباخ به

است.  را زیاد پیشنهاد کرده درصد 95قابل قبول، و ضریب  را درصد 75را کم، درصد  45 کرونباخ ضریب پایایی. خواهند بود تر
  ).1386(سکاران،  از پایایی قابل قبولی برخوردار است سواالتباشد،  7/0اگر ضریب آلفا، بیشتر از توان گفت که بر این اساس می

حاصل  0,39عامل اصلی بیش از  6نفر از جامعه آماري براي هر  40) با در نظر گرفتن CVR، روایی (ضریب 5مطابق جدول 
حاصل  0,7عامل اصلی بیش از  6) براي هر αRبنابراین وجود روایی کافی قابل اثبات است. همچنین نتیجه پایایی (ضریب شده، 

  باشد. شده که نشان از قابلیت اطمینان باال و متناسب بودن دسته بندي صورت گرفته براي عوامل اصلی با هدف پژوهش می
  ل اصلی ) نتایج وضعیت پایایی و روایی عوام5جدول (

Reliability Statistics  
= 0.897 TotalαR Number of Items = 44 

  αR  CVR  عامل اصلی
A 0,744  0,69  
B 0,827  0,76  
C 0,761  0,705  
D 0,815  0,74  
E 0,797  0,714  
F 0,7832  0,625  

  انتخاب مهمترین قابلیت ها  -1-4
ها، ها براي وجود به مراحل بعدي تحلیل دادهقابلیت فرعی و استخراج مهمترین داده 34هاي آماري به منظور تحلیل شاخص

هاي آماري شامل میانگین و انحراف معیار و چولگی و کشیدگی تحلیل شود. شاخصوارد می SPSSهاي خام پرسشنامه در داده
هاي با دقت باالي شود که آیا قابلیت هاي فرعی مهمتر قابل شناسایی است یا آزمونشده سپس به بررسی این مسئله پرداخته می

ارائه شده است.  6قابلیت فرعی قابل پیشگیري شناسایی شده در جدول  34باشد. نتایج بدست آمده در مورد دیگر مورد نیاز می
باشد. بنابراین در مرحله بعد به منظور غربالگري می قابلیت فرعی بسیار نزدیک به هم 34مطابق نتایج میانگین حاصل شده براي 

شود. به منظور انتخاب نوع آزمون باید ابتدا باید بندي پرداخته میآنها و انتخاب مهمترین موارد، با استفاده از یک آزمون رتبه
به منظور سنجش  K-Sیج آزمون نتا 6استفاده شد. در جدول  K-Sها تعیین شود. بدین منظور از آزمون نرمال یا غیرنرمال داده

ها باشد؛ بنابراین دادهمی 0,05کمتر از  K-Sمورد سطح معناداري آزمون  34ها ارائه شده است. در تمامی نرمال بودن داده
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 شود. نتایج آزمون فریدمن برحسب میانگین فریدمن و رتبهبندي فریدمن استفاده میغیرنرمال بوده و از آزمون ناپارامتریک رتبه
ارائه شده است. نتیجه کلی حاصل از آزمون فریدمن نشان می دهد که  6کاهش دوباره کاري ها در جدول  BIMقابلیت هاي 

باشد. همچنین به عنوان یک قاعده کلی، قابلیت ها معنادار میبوده، بنابراین تفاوت در رتبه داده 0,05سطح معناداري کمتر از 
در کاهش دوباره کاري ها و حجم کاري پروژه هاي عمرانی  BIMعنوان ایده آل ترین قابلیت  به 20ها با میانگین رتبه بیش از 

ارائه شده است.  3در نمودار شکل  K-Sبزرگ مقیاس انتخاب شده اند. نتایج میانگین توصیفی و میانگین فریدمن و آماره آزمون 
ه از آزمون ناپارامتریک فریدمن براي رتبه بندي و  تعیین با مقایسه نتایج این سه مقدار، مشاهده می شود که نتایج حاصل شد

معیار ارائه داده اند، لیکن نتایج آزمون  34نتایج مشابه براي  Zمهمترین موارد مناسبتر باشد چرا که دو مقدار میانگین و آماره 
ادار براي قابلیت هاي شناسایی نشان دهنده تفاوت رتبه معن 348,365و عدد اسکوئر  0,000فریدمن با سطح معنادار کمتر از 

  شده می باشد. 
  

 ) نتایج آزمون هاي آمار توصیفی و استنباطی درخصوص رتبه بندي عوامل فرعی6جدول (
انحراف  واریانس 2چولگی 1کشیدگی  K-Sآزمون   آزمون فریدمن

 استاندارد
 عامل فرعی میانگین

  Zآماره آزمون   سطح معناداري  رتبه میانگین  رتبه نهایی
34 8,18 0,008 1,663  0,181  0,535  0,815  0,90263  2,575  A1 
18  16,94  0,024  1,485  0,16-  0,41-  0,974  0,98677  3,525  A2 
27  13,62  0,022  1,502  0,063  0,805-  0,746  0,8638  3,15  A3 
14  19,24  0,001  2,003  0,455-  0,177  0,384  0,61966  3,775  A4 
11  20,68  0,049  1,351  1,239-  0,13  0,584  0,76418  3,925  A5 
21  14,65  0,028  1,459  0,585  0,589-  0,82  0,90547  3,275  A6 
17  18,44  0,05 1,352  0,83-  0,065-  0,82  0,90547  3,725  B1 
22  14,31  0  2,222  0,298  0,373  0,379  0,6155  3,325  B2 
33  8,55  0,004  1,755  0,92-  0,331  0,677  0,82275  2,7  B3 
9  21,36  0,021  1,509  1,076-  0,039  0,538  0,73336  3,975  B4 
20  15,45  0,016  1,559  1,372  0,509-  0,605  0,7779  3,4  B5 
28  13,31  0,011  1,607  0,492-  0,015  0,574  0,75786  3,2  B6 
7  21,91  0,012  1,599  0,959-  0,073-  0,51  0,71432  4,05  B7 
4  24,28  0,005 1,728  0,025-  0,804-  0,654  0,80861  4,25  C1 
24  13,86 0,005  1,737  0,275-  0,023-  0,512  0,71567  3,275  C2 
25  13,8 0,008  1,658  0,296-  0,134  0,615  0,78406  3,275  C3 
8  21,45 0,001  1,9  0,383  0,586-  0,613  0,78283  3,95  C4 
1  26,5 0  2,09  0,395-  0,737-  0,408  0,63851  3,72  C5 
23  14 0,041  1,396  0,973-  0,35  1,064  1,03155  3,55  C6 
31  12,71 0,003  1,826  0,012-  0,357  0,61  0,78078  3,64  D1 

                                                   
1 Kurtosis 
2 Skewness 
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10  21,14 0,001  1,916  0,281  0,371-  0,51  0,71432  3,075  D2 
13  19,79 0,009  1,643  0,871-  0,215  0,49  0,69982  3,76  D3 
3  24,49 0 2,462  0,02-  0,205  0,281  0,53048  3,62  E1 
16  18,61 0,011 1,611  0,879-  0,401  0,5  0,70711  3,5325  E2 
30  12,76 0,028  1,46  1,068-  0,246-  0,541  0,73554  3,61  E3 
15  19 0,037  1,411  0,644-  0,138-  0,769  0,87669  3,6803  E4 
28  13,31 0,019  1,522  0,984-  0,325-  0,523  0,72324  3,125  E5 
32  12,26 0,031  1,445  1,129-  0,165-  0,554  0,74421  3,105  E6 
12  20,54 0,004  1,761  0,193-  0,228-  0,554  0,74421  3,732  F1 
6  21,95 0,008  1,663  0,018  0,611-  0,692  0,83166  2,774  F2 
19  15,55 0,087  1,252  1,114-  0,034-  1,302  1,14102  3,631  F3 
2  25,49 0,002  1,888  0,722-  0,612-  0,49  0,69982  3,103  F4 
5  23,08 0  2,097  0,19-  0,057-  0,369  0,60712  3,003  F5 
25  13,8 0,026  1,474  0,669-  0,13-  0,603  0,77625  3,04  F6 

 0,000 = .مقدار سطح معناداري 33 = درجه آزادي 348,365 = عدد کاي اسکوئر 40 = تعداد نمونه آماري 34 = تعداد آیتم ها

  
  مقادیر آزمون هاي آماري) 3شکل (

  یافته ها -5
در رباطبه با کاهش حجم  BIMحاصله در رابطه با قابلیت هاي  نتایج هاي انجام شده در این پژوهش، براساس تحلیل داده

  کار ناشی از دوباره کاري ها در پروژه هاي بزرگ مقیاس در این پژوهش در ادامه ارائه شده است. 
  اساس بر نیاز اطالعات مورد و گرفت قرار بررسی پژوهشگران مورد سوي از شده انتخاب مقاله 27منطبق با تحلیل توصیفی 

در رباطبه با کاهش حجم کار ناشی از دوباره کاري ها در پروژه هاي بزرگ مقیاس  BIMقابلیت هاي   شناسایی که هدف
) 1عامل اصلی شامل ( 6در  استادان) از تن 5( دانشگاهی خبرگان نظر از اعمال پس هایافته ترکیب شد. شناسایی باشد؛می

) عوامل مرتبط با 3زیرعامل)، ( 7) عوامل مرتبط با مسائل فنی (داراي 2زیرعامل)، ( 6عوامل مرتبط با منابع انسانی (داراي 
ل مرتبط ) عوام5زیرعامل)، ( 3) عوامل مرتبط با مسائل مدیریت دانش (داراي 4زیرعامل)، ( 6مسائل زیست محیطی (داراي 
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  شد. بنديزیرعامل) دسته 6(داراي  عوامل مرتبط با مسائل اقتصادي) 6زیرعامل)، ( 6با مسائل تکنولوژیکی (داراي 
  نتایج تحلیل فرضیات با آزمون آماريK-S  در نرم افزارSPSS ه غیرنرمال می باشند. نشان داد که قابلیت هاي شناسایی شد

  براي رتبه بندي و انتخاب مهمترین موارد از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شد.
 بندي فریدمن نهایی تحلیل فریدمن قابلیت هاي شناسایی شده و انتخاب مهمترین موارد با استفاده از آزمون رتبه نتیجه

  لیت هاي زیر مهمترین موارد شناسایی شده است:نشان داد که قاب
  امکان ایجاد تجسم بصري از محیط و سایت پروژه جهت بازبینی سیستم تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و جاگذاري

  تجهیزات
  امکان ایجاد پیش نمایش و دید بصري از نحوه جاگذاري و چیدمان تجهیزات و تاسیسات مختلف مورد نیاز در

 یل هاي مختلف تکنولوژیکی جهت از بین بردن دوباره کاري ها فضاها و تحل
  به کارگیري نرم افزارهاي دقیق و پیشرفته طراحی جهت دریافت حداقل خطاهاي قابل چشمپوشی در فرآیند

  طراحی و اجراي پروژه
  فضاهاي  همچون تعبیه محیط زیستي فضا با سازگارجهت بازسازي در راستاي ایجاد طراحی امکان ایجاد تجسم

 تهویه طبیعت
 اصالح و بازسازي فضا با در نظر گرفتن کلیه پارامترهاي هندسی براي فضاي  پروژه اقتصادي برآورد و مالی مدیریت

 بهینه 
  پروژه به دلیل امکان پیش بینی حاالت مختلف طرح نهایی پروژه  هزینه هاي دوباره کاري پیش آمدهاز بین رفتن

 BIMدر نرم افزارهاي 
  در حین اجراي پروژه و لحاظ کردن تصمیمات بهینه در راستاي کاهش  طراحی طرح و بهینه سازي تجسمامکان

 دوباره کاري ها در هر مرحله
  هاي تجدیدپذیر در تامین سیستم گرمایش و  انرژيامکان ایجاد فضاهاي عملکردي در راستاي بهره گیري از

 سرمایش داخلی فضا
 عه به محل دقیق تغییرات و دوباره کاري ها با استفاده از نقشه هاي چندبعديتحلیل پیچیدگی هاي پروژه و مراج 
  مستندسازي دیجیتالی مدارك، قراردادها، ، نقشه ها، دستورکارها، دستورالعمل ها، هزینه و زمان و ... براي کاربرد

 در پروژه هاي آتی
 د اجراي پروژهبا لحاظ کردنالزام به آشنایی و کاربرد تکنولوژي نوین و پیشروي بموقع با فرآین 
  تجهیز، اجرا و تحلیل انرژي و توالی زمان در طول چرخه حیات پروژه جهت هزینه هاي طراحیتخمین دقیق ،

 جلوگیري از دوباره کاري ها
  بهره گیري از تجارب تخصصی گذشته در زمینه بهسازي فضا و امکان ایجاد تغییرات در راستاي کاهش دوباره

 از تجارب هر مرحله پیشرفت پروژه کاري با استفاده
 هماهنگ سازي ارکان پروژه در مراحل شروع پروژه 
 ئ تعیین دقیق محل قرارگیري آنها و امکان ایجاد جابجایی بر مبناي تحلیل انرژي استفاده از روند پیش ساختگی 
 ایجاد مدلهاي سه و چند بعدي به صورت یکپارچه جهت مستندسازي کلیه اسناد مناقصه طرح 
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  ي انسانیحضور نیروتوانایی کنترل دیجیتالی پیشرفت پروژه بدون 
  پروژه در راستاي آشنایی با  افراد کلیدي آموزشیدرخصوص تامین هزینه هاي  هاي طرحهزینهکاهشBIM 

 نسبت به سیستم هاي سنتی
  

  نتیجه گیري -6
در کاهش دوباره کاري ها، مشاهده می شود که در صورت بکارگیري بیم  BIMبا توجه به نتایج اولویت قابلیت هاي مهم 

، ویژگی تجسم بصري امکان بازبینی سیستم هاي تاسیساتی و تجهیزات را بوجود آورده و پیش هاي بزرگ مقیاس در پروژه
حلیل هاي مختلف نمایش و دید بصري از نحوه جاگذاري و چیدمان تجهیزات و تاسیسات مختلف مورد نیاز در فضاها و ت

تکنولوژیکی به از بین بردن دوباره کاري ها کمک کرده و خطاهاي حداقل بوجود آمده نیز با قابلیت هاي پیشرفته نرم افزارهاي 
 طراحی، قابل چشم پوشی خواهد شد. در همین راستا طبق نتایج به دلیل امکان پیش بینی حاالت مختلف طرح نهایی پروژه

، دوباره کاري ها کاهش پیدا کرده و در نتیجه هزینه هاي مازاد ناشی از دوباره کاري BIMرم افزارهاي در ن هاي بزرگ مقیاس،
، تجهیز، اجرا و تحلیل انرژي و توالی زمان در طول چرخه حیات هزینه هاي طراحیتخمین دقیق نیز کاهش خواهد یافت. از سویی دیگر، 

  کاري در پروژه هاي بزرگ مقیاس می گردد. منجر به پیشگیري از بوجود آمدن دوباره پروژه 
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Abstract 
Today, information technology has been widely used in the construction industry, which has 
had a significant impact on promoting the construction industry and increasing productivity in 
this industry. Building Information Modeling (BIM) is a computer-aided modeling technology 
with related capabilities for managing and generating building information and production-
related processes, cost and change management, and time and the entire process related to 
communication construction and analysis. Are used in building information models to prevent 
duplication. Reworking in construction projects is a very common issue and occurs from 
different sources and causes and at any stage of the project that has significant negative effects 
on items such as costs and program delays and quality. This is especially critical in large-scale 
projects and will lead to irreparable financial and time losses. The purpose of this article is to 
investigate the most important capabilities of building information modeling in reducing the 
workload due to rework in large-scale construction projects. After identifying the most 
important factors and analyzing their reliability and validity, 34 capabilities in 6 main factors 
as A survey (via Likert scale) escaped the community experts and after analyzing the data in 
SPSS and performing Kolmogorov-Smirnov statistical tests and non-parametric Friedman test, 
the most important capabilities were identified. The results showed the capabilities of "Ability 
to create visual visualization of the project environment and site" and "Ability to create 
previews and visuals" and "Using accurate and advanced design software to receive the least 
noticeable errors in the project design and implementation process" and "Possibility of creating 
design visualization for reconstruction in order to make the space compatible with the 
environment" and "Financial management and economic estimation of the project" with 
Friedman averages 26.5, 25.49, 24.49, 24.28, 23.08 and 21.95, respectively, rank first to sixth 
among the capabilities. BIMs have gained momentum in reducing the rework of large-scale 
projects. 
 

Keywords: BIM technology, workload reduction, rework, change, large scale 
projects, SPSS. 

 


