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در حین تحول دیجیتالی صنعت ساخت در  مدیریت تغییر سازمانی

 راستای مدیریت و توسعه پایدار شهری 

 1پرویز قدوسی 
 استاد گروه سازه، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

 محمد نیما اسالمیان 
 ، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران ساخت تیریمد ارشدکارشناسی 

 چکیده  

  یکی از مهمترین عناوین   عنوان  شناخته میشود، به  نیز  عنوان صنعت چهارم  صنایع که به  یامروزه تحول دیجیتال

  ســازمان   به برتری فناورانه و راهبردی   ها تحقق آن در سازمان  که ســازمانی تبدیل شده است    تغییر و تحولپیشینه  

های متفاوتی برای بررسی تغییرات سازمانی در زمان تحول دیجیتالی در ادبیات  ها و رویکردنظریه  .میشود  منتهی

است که مشاهده    ارائه شده  صنعتعلوم محیطی، اقتصاد، علوم اجتماعی و    ی نظیرهای مختلف  در رشتهاین حوزه  

از    تحقق آن در نظر گرفته شده است.  شناسایی و همچنین  رویکرد متفاوتی جهتنیز  ته  در هر رش  که  می شود

دارد  اینرو مروری   پژوهش حاضر سعی  رویکردی  با  مفهوم    گامی جهت روشن  تا  این  ابعاد  در صنعت  ترشدن 

ن می دهد که  نتایج این مطالعه نشا.  پردازی ابعاد آن بپردازد  برداشته و با بررسی سیر تحول آن به مفهوم ساخت  

شدن بالقوه دیجیتالی  پتانسیل  ساخت،  دست صنعت  بین  روابط  و  ساخت  سنتی  روند  تحول  برای  اندرکاران  ای 

به ساخت  آورده  صنعت  میاست.  وجود  تاکید  اصلی  جنبه  دو  بر  ساخت  صنعت  دیجیتالی  ابزار  تحول  کند: 

عالوه بر ابزار، بر زمان، مکان و افراد نیز تمرکز  شدن، که  دیجیتالی، که ساخت ابزار نوین کار است و دیجیتالی

ها گذاشته است؛ درنتیجه چالش اصلی  کند. در حال حاضر دیجیتالی شدن اثر قابل توجهی بر روند و سازمانمی

  صنعت ساخت مربوط به تغییرات سازمانی تحول دیجیتالی می باشد.
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 مقدمه

د فناور  تال،یجی در عصر  نحو   یسنت  یباورها   ن،ینو  یها  یبه سبب ظهور  به  کار  و  شده    دگرگون یاساس  یکسب 

صورت از دور رقابت    ن یا  ری غ  در موجود است؛  راتییبا تغ  یآن همگامو    دارند  شروی راه پ  کی ها تنها    است. سازمان

 ها در صنایع مختلف، اقدامات  های اخیر، تقریباً سازمان  در سال   ها نشان می دهند که  . بررسیحذف خواهند شد

وجود    نیبا ا (.52011،همکارانو   )مت اند  های دیجیتال انجام داده  کارگیری و انتفاع از فناوری  منظور به  متعددی به

به نسبت سرما  یگزارشها حاک منافع مدنظر حاصل نشده است    شده، انجام  یسازمان  ی ها  یگذار هیاز آن است که 

پپارد و  بررس.  (  2016  2، )گرث  و  مطالعات    از   –مختلف    عیصنا  یی اجرا  ری مد680  ازشده    انجام یها  یبراساس 

تول  مالی   خدمات فناور  ید یتا  د  یدار  یمعن  ج ینتا  ییاجرا  رانی درصد مد21تنها    گفت  توانیمی  و  تحول    تالیجیاز 

  یبرا   ای  بالقوه  لیشدن صنعت ساخت، پتانس  یتالیج(. دی 20193،  )جنپکت  اند دهید  چشم سازمان متبوع خود را به

از روند    هایی  ت فعالی.  است  آورده  وجود  به  ساخت  صنعت  اندرکاران  دست  نیساخت و روابط ب  ی تحول روند سنت

م تغ  عی توز  شوند،  یم  داریپد  یگر ید  های  تیفعال  حالیکه  در  شوند،  یساخت حذف  و   شود  یم  رییکار دستخوش 

دیجیتالی   ندی. فرآشوند  یم  دار پدی  ها  در شرکت  دیجد  های  تیئولمس  و  ها  روابط، نقش ابزار  ابزار    4ایجاد  ساخت 

فرآ  یبرا  نینو اما  است  ن  یتالیجید  ندیکار  افراد  و  مکان  زمان،  بر  ابزار،  بر  عالوه  م  زی شدن    ی تمرکز 

وارنر،واگر  5،2019کند)بونانومی  ب(.  2019،  6؛  ا  شتریتاکنون  مطالعات  روند    نیتمرکز  بر  متمرکز  ابزار  صنعت  ایجاد 

 .است  بودهشدن   یتالیجی و نه ددیجیتالی 

اند  نفعان متوجه شدهها گذاشته است، بسیاری از ذیسازمانتوجهی که دیجیتالی شدن بر روند و  با توجه به اثر قابل 

ترین قسمت تحول دیجیتالی صنعت ساخت است؛ چالش اصلی  های مربوط به تکنولوژی، ساده که مدیریت قسمت

تغییرات سازمانی است. البته روش ها در زمان  تحول دیجیتالی  های محدودی برای بررسی تغییر سازمانمربوط به 

روند  کار میوری صنعت ساخت بهشود برای افزایش بهرههایی که گفته می د دارد. تعدادی از تکنولوژی صنعت وجو

مدل  اجرای  )شامل:  ساخت  اطالعات  افزایشی BIM )7سازی  ساخت  اشیا،  8،  اینترنت  رباتیک،  و  مصنوعی  هوش   ،

بالکداده و  بزرگ  پژوهش   9چینهای  اما  این  هستند.  بررسی  برای  مدلها  چهارچوب  در  عمدتا  سازی  موضوع، 

است. زیرا این تکنولوژی برای بررسی تغییرات سازمانی در حین تحول دیجیتالی در  اطالعات ساخت صورت گرفته

 (.10،2019؛ مورگان 2019تر است) بونامی،چنین دورانی قابل لمس 

شود که با  صنعت ساخت شناخته میای به عنوان الگوی جدیدی در  صورت گستردهسازی اطالعات ساخت، به مدل 

ها شروع به اجرای  های اخیر بسیاری از کشوررود صنعت ساخت را متحول کند. در سال اجرای مناسب، انتظار می

به   و  اند  نموده  تکنولوژی  این  از  استفاده  افزایش  برای  هایی  اغراقسیاست  بر  پایانی  هیچ  مزایای  نظر  بر  که  هایی 

 
1 Matt et al, 2015 
2 Gerth & Peppard,2016 
3 Genpact, 2019 
4 Digitization 
5 Bonanomi, 2019 
6Warner and Wäger, 2019  
7 Building Information Modeling 
8 Incremental construction 
9 Blockchain 
10 Morgan,2019 
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اطالعات ساخت  مدل  انقالبی صنعت میسازی  و  بسیار سریع  تحول  نوو  تکنولوژی یک  این  نیست.  آوری  پردازد، 

نوآوری صنعت،  سریع  تغییر  ادعاهای  برخالف  که  است  نحوهسیستمی  از  جدیدی  تعریف  سیستمی  انجام  های  ی 

ین نوع از نوآوری  کارگیری ادهد. پس به کند و درواقع روند سنتی کار را دستخوش تغییر قرار میگرفتن کار ارائه می

سازی اطالعات ساخت و تغییر سیستمی سریع صنعت  بر خواهد بود. به همین دلیل است که اجرای متداول مدلزمان

 (.2019 2؛آکسنوا،  20201است) زومر و همکاران، هنوز اتفاق نیفتاده

مدل معرفی  زمان  زیرساختاز  بررسی  برای  زیادی  مدت  اطالعات ساخت،  این  سازی  تکنولوژی صرف شده  های 

تنظیم مجدد ساختار برای مهندسی مجدد روند و  اما زمان بسیار کمی  به  است،  های سازمانی صورت گرفته است. 

ها  ی تجربی تفاوتاست. تغییر سازمانی مشاهدهتمرکز  بر جنبه تغییر سازمانی اهمیت باالیی پیدا کرده همین دلیل  

های جدید تفکر  دت یک نهاد سازمانی است که باعث معرفی آگاهانه سبکی شکل، کیفیت یا حالت بلند م در زمینه

می  عملکرد  بهبود  یا  محیط  با  سازگاری  برای  اجرا،  الینز،واردیردی،  2019شود)بونانومی،و  مسلم   .(20173؛  آنچه 

  ر ییتغ  و استفاده از مدل های اطالعاتی نوین در ساخت و یا تولید محصول ویا خدمات یک   تال یج یاست، تحول د

ت  تحوال   نید. افزون بر ان شو  تی ریدقت مد  تیبا نهابایستی    گر،ید  یسازمانو تحول    رییتغ هر  نظیرو    هستند  یادیبن

  د ی جد یو هماهنگ گردد. مهارتها تی ریمد یدرست  به دی از اقدامات است که با ی ا  بلکه مجموعه ست ین منفک  یتالش

و تحول    رییتغ  چگونهیه  و  است  ازیدر سطح سازمان موردن   تال یجیتحول د  رشیاجرا و پذ   یبرا  یسازمان  یتهایو قابل

و...    یسازمان فرهنگ  ،یت یری تفکر مد  ری نظ  یسازمان  راتییتغ  یبدون همراه  و استفاده از تکنولوژی های نوین  فناورانه

 .( 4،8201  گارسیا و همکارانهمراه نخواهد بود ) تی با موفق

روایی و یا همان مروری غیر نظام    انتقادی )روش مروری  -تحقیق، یک مطالعه استداللیپژوهش حاضر از ُبعد روش  

تغییر سازمانی و   سازی  مدل مند( می باشد که هدف آن شناسایی مفاهیم و مولفه های مرتبط با دو موضوع کلیدی 

است. جمع  اطالعات ساخت  داده   برای  با  آوری  مرتبط  مطالعه  های  اسنادی    مروری،  این  و  ای  کتابخانه  از روش 

 اجرا میشود. موضوعات مورد نظرمطالعه و بررسی اسناد داخلی و خارجی در زمینه   با است که  استفاده شده

با تمرکز بر    BIMاجرای تکنولوژی  هدف اصلی این پژوهش در پاسخ به مهمترین خالء پژوهشی این حوزه یعنی »

شناسا ضمن  تا  است  سازمانی«  تحول  صنعت  مسائل  سیستمی  تحول  عدم  دالیل  حوزه،  این  موضوعی  مفاهیم  یی 

تغییرات سازمانی و    ابعاد  منظور درک بیشتر  به  تا این پژوهش در نظر دارد   .ساخت در چنین دورانی نیز بررسی شود

سازی اطالعات ساخت، با نگاهی مروری هریک از مولفه های مهم این حوزه ها را بررسی  مدل   اجرای تکنولوژی

 ید.نما

 مبانی نظری  

اجتناب تحول،  و  تغییر  حاضر  عصر  می   در  و  است  در  ناپذیر  مؤثر  و  سازنده  تحولهای  ایجاد  منظور  به    بایست 

ناچارند آتی،  اقتدار  به  دستیابی  برای  که  بدانند  است  الزم  سازمانها  گردد.  مدیریت  و  طراحی  هدفهای    سازمانها، 

به   دهند.  ترجیح  »ماندن«  هدفهای  به  را  نوسازی،»شدن«  و  بازسازی  تحول،  امروزه  دیگر  مهم    بیان  ابعاد  از  یکی 

 
1 Zomer et al, 2020  
2 Aksenova, 2019 
3 Lines and  Vardireddy, 2017 
4 Garcia,2018 
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و تحول در سازمانها، یکی تغییر  بنابراین مدیریت  و  بوده  های    از دشوارترین وظیفه  سالمت و ماندگاری سازمانی 

رات  ای، تغییی منابع دانشگاهی و حرفهطور کلی همهبه(.  1395)عالف و همکاران،  ای و پیشرو است  مدیران حرفه

میسازمانی   بررسی  زیر  اصلی  جنبه  چهار  در  از:  را  عبارتند  ترتیب  به  مسایل  این  زمینه -1کنند.  با  مسائل  که  ای 

مشکالتی که در روند    -3های مختلف تغییر توجه دارند  مسائل محتوایی که به قسمت  -2ها سروکار دارند  محرک

 .(1،2016زیابی خروجی تغییر)کرال، کراالوا ار  -4ی آن آید و عوامل تعیین کنندهوجود میتغییر به

کوتنور  و  الحداد  زمینه2طبق مطالعات جامع  در  ابتدا  تغییر سازمانی  تغییر سازمانی؛ مطالعات  ادبیات  مورد  در  های  ، 

بخش مطالعات زیادی    های او الهامشروع شد. بعدها نظریه  1946در سال    3شناسی توسط لوینروانشناسی و جامعه

-های زیاد و متفاوتی برای مدیریت تغییر معرفی شدهها شد. تا کنون روش در نقش رفتار انسان در پویایی سازمان

-کنند. با توجه به تفاوتگزارش میها نرخ باالی عدم موفقیت در تغییرات سازمانی  است. با این حال هنوز سازمان 

سازمان بنیادی  می های  تغییر  دچار  که  بههایی  روش  یک  بود  شوند،  نخواهد  مناسب  تغییر  مدیریت  برای  خصوص 

براساس خصوصیات سازمان مورد نظر طراحی شدهبلکه روش باید  به  ها  باید   ، باشد. همچنین روش انتخاب شده 

های  که بر پایه ارزش  Eدو نظریه تغییر سازمانی پایه وجود دارد : نظریهشود.    صورت پیوسته با عوامل محیطی منطبق

تغییرات    "سخت" ، رویکردی  Eهای سازمانی است. نظریهکه برپایه توانایی  Oاقتصادی ارایه شده است و نظریه به 

نظریه  متقابال  و  رویکردی  Oداشته  نیز  سازم   "نرم "،  فرهنگ  توسعه  بر  نرم  رویکرد  تمرکز  تواناییدارد؛  و  های  انی 

می اهمیت  کارمندان  بازخورد  به  نرم  رویکرد  کل،  در  است.  اما  کارمندان  دارد  نیاز  اجرا  برای  بیشتر  زمانی  و  دهد 

بیشتر است. به رویکرد سخت  ارائه  تغییر  رهیافت سیستمی    ماندگاری آن نسبت  تغییر سازمانی  تصویر کالنی را از 

کوچک، یک تأثیر آبشاری بر سراسر سازمان دارد.    هر تغییری چه بزرگ و چهمیدهد و بر این باور استوار است که  

سازمانی تغییر  گسترده  پیچیدگیهای  شناخت  برای  تغییر  سیستمی  میدهد    مدل  ارائه  مدیران  به  چهارچوب  یک 

ترتیب    را میتوانیم به شکل نموداری نیز نشان دهیم که به مدل سیستمی  یک  گانه    اجزای اصلی سه.  (1989  4)کیلمن،

 (. 1990 5کاکابودز،  ،عبارتند از: الف( ورودیها، ب( عناصر مورد نظر برنامه تغییر، ج( خروجیها )دائینتی

 
 . مدل سیستمی تغییر 1نمودار 

 (1990کاکابودز،   ،ینتی دائ): منبع 

 
1Král and V. Králová,2016  
2 Al-Haddad and Kotnour,2015 
3 Lewin 
4 Kilmann,1998 
5 Dainty and Kakabadse, 1990 
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سـازمان توانایی میدهد در برابر  ای است که بـه    ظرفیت تغییر سازمانی، قابلیت تعمیم یافته(،    2007به باور جاج )

وجود ظرفیت تغییر   .فرصتها را سریعتر از رقبا پیشبینی کند  تغییرات محیطی واکنش نشان دهد و برای آیندة کارآمدتر

باشد)هگمن    سـازمانی مـی توانـد زمینـه سـاز اثربخشـی راهبردهای تغییر سازمانی و به تبـع آن، نـوگرایی و تعـالی

تغییر سازمانی و شناسایی    سعی در ارایهپژوهشی  ( در2011)2ریچارد  (.1،2016و همکاران   چارچوبی برای ظرفیت 

بود آن  از .ابعاد ومولفه های  تغییر سازمانی  ابعاد ظرفیت  او  نظر  یادگیری تشکیل    از  و  سه اصلی: فرآیندی، محتوا 

 .ظرفیت تغییر به میزان زیادی به مدیریت بستگی دارد و وابسته به شرایط درونی سازمان است  میشود. از دیدگاه وی

( در مطلعه ای ضمن بررسی موضوع تغییر سازمانی، پنج روش جهت مدیریت تغییر معرفی نمود. این  1979)3ثرلی 

ترتی به  میباشند.روشها  ها«  ذهن  و  »قلبها  روش  و  گرا  عمل   ، تحلیلی  توافقی،  هدایتگر،  روش:  و  زینلی  ب  پور 

)میرکمال م(1378ی  مدل  اعتباریابی  و  طراحی  هدف  با  پژوهشی،  درون  باس ندر  عوامل  بر  مبتنی  سازمانی    تغییر 

سازمانی و فردی از جمله رهبری   سازمانی، به این نتیجه دست یافتند که نوزده عامل تأثیرگذار در سه سطح مدیریتی، 

در  (1389)اعرابی و همکارانش    .، مؤثر هسنتندسازمان هاتحولی، فرهنگ و جو سازمانی، بر موفقیت برنامه تغییر در  

پژوهشی، به ارائه مدلی برای افزایش عملکرد از طریق هماهنگ سازی استراتژیهای تغییر سازمانی پرداخته و دریافتند  

شرکتهای هواپیمایی خارجی، عواملی مانند ساختار و فرهنگ، بر عملکرد تأثیر دارند.  سازمان هایی همچون  که در  

داشتند که سازمانهای درون یک صنعت می   بیان  باال،    هبتوانند  آنها  قبیل عملکرد  از  گروه های عملکردی مختلفی 

اکرمن اندرسون) توسعه ای،  1986متوسط و پائین تقسیم شوند.لیندا  تغییرات سازمانی را به سه دسته اصلی  ( انواع 

 : ندبه شرح زیر مقایسه می نمای 1اتفاقی و دگرگون ساز تقسیم نموده و آنها را بر اساس عوامل وابسته، طی جدول 

 . انواع تغییرات سازمانی      1جدول 
 چکونگی وقوع  جهت گیری  انگیره ابتدایی نوع

 توسعه مهارت -از طریق آموزش پروژه محور-بهتر عمل کردن در یک حوزه خاص بهبود  تغییر توسعه ای 

 ساحتار حمایتی  -فرایند کنترل شده پروژه محور-فناوری-تمرکز گسترده در ساختار حل یک مشگل  تغییر اتفاقی 

 فرآیند خودآگاهانه -درگیری و تعهد باال فرایند محور-مستلزم تغییر در فرهنگ و رفتار بقا، تغییر و یا مرگ  تغییر دگرگون ساز 

 ( 1986منبع : لیندا اکرمن اندرسون)

در نیز  امروزه  فناورانه  و  تکنولوژیکی  تغییرات  انواع  بروز  شاهد  سازمانی،  تغببرات  انواع  پیشرفت  کنار  با  هستیم. 

است   شده  آشکار  پیش  از  بیش  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت  بعد  از  دیجیتال  تحول  لزوم  چهارم،  صنعتی  انقالب 

با روند دیجیتالی شدن جهانی  2019  4)ویال، را  تا خود  کنند  ( و شرکت های صنعتی و کسب و کارها تالش می 

تاکنون تعاریف متعددی از تحول دیجیتال ارایه شده است. مت و همکاران    .(2020،  5انطباق دهند)تاندر و همکاران 

یک سازمانی یک شرکت تعریف کرده (تحول دیجیتال را تغییرات عمده در محصوالت، فرایندها و ساختار  2015)

( نیز تکامل دیجیتالی،  2014)6اند که طرح هایی را برای استفاده ار فناوری های دیجیتال با خود به همراه دارد. مازون

تعریف   دیجیتال  تحول  به عنوان  را  دارد  راهبردی  و همچنین  فنی  و مستمریک صنعت) شرکت(، که جنبه  آگاهانه 

 
1 Heckmann et al, 2016 
2 Richard,2011 
3 THurle, 1979 
4 Vial,2019 
5 Tonder et al,2020 
6 Mazzone,2014 
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کوهنگ)  است.  و  2017نموده  فرایندها  کارکنان،  همراستایی  دیجیتال،  تحول  در  که  کند  می  بیان  ای  مطالعه  در   )

فرهنگ و ساحتار سازمانی از الزامات است. از دیدگاه وی مانع اصلی تحول دیجیتال کارکنان آن سازمان هستند و نه  

بر اساس سطح2015)1فناوری. از دیدگاه وسترمن و همکاران  بلوغ قابلیت هایشان به چهار    ( سازمان ها را میتوان 

نوع زبدگان دیجیتال، محافظه کاران، مدگراها و تازه واردان تقسیم کرد. از دیدگاه این پژوهشگران، زبدگان دیجیتال  

و به بیانی سازمان های موفق در این امر بسیار اندک هستند و اغلب سازمان ها به دلیل عدم توانایی در رهبری تغییر  

محکوم به شکست هستند. مطالعات متعددی در مورد تحول دیجیتال انجام یافته است که میتوان به    و تحول دیجیتال 

 پاره ای از آنها و بافته هایشان به شرح جدول زیر اشاره نمود.

 ای از تحقیقات مرتبط با تحول دیجیتالی . خالصه2جدول 
 یافته ها  نمونه مورد مطالعه  روش پژوهش  سال پژوهشگر 

کهلی و 

 جانسون

 ارایه توصیه های سیاستی برای مدیران ارشد سازمان  یک سازمان مطالعه موردی  2011

وسترمن و  

 همکاران

 شناسایی قابلیت های دیجیتال و ارایه مدل اجرایی تحول دیجیتال  مورد سازمانی 391 مطالعه چند موردی  2014

 پیاده سازی تحول دیجیتال مبتنی بر مدیریت تغییر ارایه مدل  مورد سازمان 8 مطالعه چند موردی  2017 باسو 

گیمپل و  

 همکاران

 ارایه چارچوب الزامات تحول دیجیتال  مورد سازمانی 21 مطالعه میدانی  2018

نادم و  

 همکاران

مقاله مرتبط با   56 مرور نظام مند  2018

 موضوع

شناسایی ابعاد سازنده استراتژی دیجتالی کسب و کار و قابلیت  

 سازمانی و تحول دیجیتالی های 

امینی و  

 همکاران

ترکیبی ) مروری و   1401

 اقدام پژوهانه( 

بعد از بهبود متدولوژی شاملو برای تحول دیجیتال در شرکت   یک کارخانه 

 اجرا شده و نتایج اجرایی قابل قبولی بدست آمد. 

قلیچ خانی و  

 همکاران

 مقوله  13بندی یافته ها در پنج بعد اصلی و  طبقه  مقاله  49انتخاب  مرور نظام مند  1399

اسدامرجی و  

 همکاران

 بعد  10طبقه بندی یافته ها در  مقاله  28انتخاب  مرور نظام مند  2019

بررسی ساختار ذهنی مناسب کارکنان به عنوان پیش نیار برای  مورد سازمانی 25 آمیخته  2021 لی و همکاران 

 استقرار تحول دیجیتال سازمان ها 

با   مرتبط  ادبیات  ساخت  یتالیجید  موضوعبررسی  صنعت  عمدتا  شدن  موضوع  این  که  دهد  می  نشان  د  نیز    دیاز 

  ی، بررس(BIM) سازی اطالعات ساختمدل   یو سپس در روند اجرا  یسازمان  رییتغ  تی ریمد  های  هیمربوط به نظر

کنند که  ای در پیچیده شدن و تخصصی شدن طی میفزایندهها روند  دنیای پیشرفته علم و فناوری، پروژهدر    .یشودم

از پیش    های نوین را بیشاین امر نهایتا به پیچیدگی بیشتر در فرآیند پروژه منجر شده و نیاز به استفاده از فناوری

 کند. آشکار می

های  رچه بیشتر در پروژههای نوین امری ضروری بوده که دستیابی به موفقیت هسازی و استفاده از این فناوریپیاده

می تسهیل  را  تکنولوژیکن ساخت  این  یکپارچه  د.  مبنای  بر  است  مدل فرآیندی  سهسازی  و  های  هوشمند  بعدی 

تمامی   که  جامع  اطالعات  پایگاه  یک  با  پروژه  از  بهرهذیپارامتریک  تا  گرفته  طراح  مهندسان  از  پروژه  بردار  نفعان 

 
1 Westerman et al, 2015 
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. این  در عمل به وظایف خود در طول چرخه عمر پروژه بهتر و مؤثرتر عمل کنندکند تا  نهایی از پروژه را یاری می

بهتکنولوژی   غیر ساختمانی  در صنایع  بار  اولین  برای  که  است  پروژه  یکپارچگی  مدیریت  در  نوین  کار  رویکردی 

 . گرفته شد. هدف اصلی آن ساخت یک مدل اطالعاتی از پروژه برای به ثمر رسانیدن اهداف پروژه است

است؛ این وجوه به شرح زیر تعریف    3و رفتاری   2، عملکردی 1سازی اطالعات ساخت دارای سه وجه ساختاری مدل 

 :(2016، 4شوند)ترک می

 .یکندو نحوه کار کردن آنها باهم، بحث م BIM اجزا مختلف ،یافتگی سازمان ی  درمورد نحوه که : یساختار -

 .کندیبحث م  BIM سودمند بودن ی  در مورد نحوهکه : یعملکرد -

 .یکنداطرافش بحث م  طیبا مح BIM تعامل ی  درمورد نحوهکه : یرفتار-

  جه یدر نت  شود؛  یم  یبررس  یدر قسمت رفتار  طیدر قسمت ساختار، اهداف در قسمت عملکرد و رابطه با مح  اجزا

  ن همچنی  و  دانش  و  هانظر گرفتن کمبود ابزار  عالوه بر در  ،BIM تر  ژهیبه صورت و  ایشدن    یتالیجید  یبررس   یبرا

؛    2019)بونانومی،شود  ی بررس   ز،ی ن  ستیوجه رفتار  بهکه مربوط    یعلم سازمان  دیاز د  د یمسئله با  نیا  ،یمسائل فرهنگ

سازمان  (.  2016ترک، از    ای اگر  ارزش مشخص  اتیعمل  ،یسازمان  یالگو  کی صنعت  و  موارد   یروزمره، ساختار  به 

تغ  ریی تغ  گرید م  یساختار   رات ییکند،  بنابراافتد  ی اتفاق  د  ن ی.  تحول  شک    ریی تغ  ک ی  ،یتال یجیبدون 

 (.5،2017)هینینگ و همکارانستیساختار

 یافته های پژوهش 

نظریه توجه  با  ادامه  رویکرددر  و  تغییر  ها  بررسی  برای  که  مختلفی  در  های  دیجیتالی  تحول  زمان  در  سازمانی 

اند، مطالب تحت دو عنوان اصلی تغییرات سازمانی واجرای مدلسازی اطالعات  ادبیات پژوهشی این حوزه ارایه شده

 ارایه میشود.  (BIM)ساخت 

 تغییرات سازمانی 

 6نظریه های خطی تغییر سازمانی

ی  وسیله سازی( وضعیت فعلی سازمان، به)آزاد7زدایی سازمان با یخ، پیشنهاد کرد که روند تغییر  1948لوین در سال  

مورد تغییرات  اجرای  انگیزه،  میایجاد  شروع  مناسب  رهبری  سبک  انتخاب  با  تغییرات  نظر  به  که  هنگامی  و  شود 

  شکالتم  حل   برای  که   داشت   تاکید   لوین.  می رسد  پایان  به  ،(پایدارسازی)  یابیم با انجماد مجدد نظر دست میمورد

وگو  ذینفعان  بین  باید   فعال  مشارکت  به  نیاز  مشکالت   موفق  حل  که  داشت  باور  او  همچنین  گیرد؛  صورت  گفت 

  از   الهام  با  متفاوتی  نظریه های  لوین،  نظریه  از  بعد.  دارد  آن  اجرای  و  راهکار  پیداکردن  مشکل،  درک  در  تغییر  عوامل

های   جمله  از   لوین   کار همکاران،  وجودبه     طغیان  و   جودسن  نظریه  و  نظریه 2015آمدند)الحدید    بقیه   و  لوین  (. 

 .هستند  خطی نظریات جزو معمواًل  آن از شده گرفته الهام  نظریات

 
1 Structural 
2 Functional 
3 Behavioral 
4 Turk,2016 
5 Hinings et al, 2017 
6 Linear theories 
7 Unfreezing 
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 لوین  نظریه  .2نمودار 

 (2015)الحدید و همکاران،منبع: 

. کند نمی  پشتیبانی  کامل  طور به  را  لوین  مدل   مثل  خطی  های مدل   تجربی،  شواهد:  می کند  ادعا (2002)1استایر   البته

  یخ "  زمان  مانند  لزوماً  "مجدد   انجماد"  زمان  در  سازمان  خارجی  محیط  که  گیرد نمی  درنظر  لوین،  مدل   مثال   برای

   لوین  است. لذا مدل  کرده  فرض  ایستا  را  کند می  فعالیت  آن  در  سازمان  که  بستری  مدل   این  واقع  در.  نیست  "زدایی

اش  فرضیات  علت  به انگارانه    توانایی   واقعی  دنیای  در   و  است  سازمان  تغییرات  زمینه   در  ضعیفی  مدل  ساده 

 .داشت نخواهد  پاسخگویی

 سازمانی   تغییر خطی  غیر های نظریه

  پیچیدگی نظریه
 روابط   درک  که  میآیند  وجود به  ارتباط  دارای  و  متعدد  دالیل  ی برپایه  تغییرات  که  دهد  می  نشان  پیچیدگی  نظریه

  بیند، می   لوین  نظریه   مانند  ترتیب  به  و  هم  سر  پشت  را  اتفاقات  که  خطی  تحلیلی  دید  یک   برای   یکدیگر  با   آنها  متقابل

  علوم   از   که   است   تحقیقاتی  های برنامه   و  ایده  نظریه،  چندین  از   برگرفته   عنوانی   پیچیدگی،  نظریه.  است  پیچیده  بسیار

  از   عبور  نظریه،  این  دستاورد  ترین کلیدی.  است شده  گرفته   فیزیک  و  شیمی  ریاضی،  شناسی، زیست  مانند  مختلف

  سازمانی  تغییرات  بررسی  توانایی  ما  به  سازمانها،  تغییر  بررسی  برای  پیچیدگی  نظریه  چارچوب .  است  خطی  مدلهای

های   و  نوآورانه  ناپیوسته،   اول،   وجه:  است  بررسی  قابل  وجه  دو  از  پیچیدگی  نظریه   .میدهد  را  تغییر  جدید  الگو 

  توضیح  برای  پیچیدگی  نظریه  یافته  توسعه  مفاهیم  از  دوم، استفاده  وجه  و  پیچیده  بسیار  ریاضی  های-مدل   از  استفاده

  عملیاتهای   و  فعالیتها  وابستگی  و  گرفته  شکل  نظریه  این  مفاهیم  از  استفاده  با  که  نظریاتی.  است  سازمانی  رویدادهای

 ،   منابع  به  وابستگی  نظریه  اقتضایی،  نظریه:  مانند  نظریاتی  شامل  میدهد که  نشان  خارجی  محیط  به  را  سازمان  داخلی

 (.2002است )استایر،    نهادی نظریه و تکاملی  نظریه

 نهادی  نظریه

 می  بررسی  نهادها را  تغییرات  که  هاییست نظریه  مطالعه  ،BIMبررسی    برای  شده گرفته  نادیده  رویکردهای  از  یکی

  شرکتهای   و  ساختمانی  پروژه های   مثل  انسانها  که  سازمانیست  از   نوع   هر   معنای  به  زمینه   این  در  نهاد  عبارت .  کنند

  حال  این  با  میکند؛   تهیه BIM بکارگیری   بررسی  برای  مناسبی  چهارچوب  نهادی  نظریه.  باشند  کرده  ایجاد  ساخت

  نهادها  تغییرات  مطالعات،  این.  است  شده  استفاده  اندکی  مطالعات  در  دیجیتالی،  تحول   به   مربوط  تغییرات  بررسی  برای

  این اینکه باوجود. اند کرده شناسایی را هست  تغییرات این   راه سر   بر که موانعی و بررسی دیجیتالی تحول  زمان در را

  زمینه   دراین   میتوان  بیشتری  کارهای  هنوز  اما  داده اند،  توضیح  BIM از  گیری بهره  در  را   اتفاقات   از  تعدادی  مطالعات

 ( 2017، 2؛ آکین توال و همکاران 2018؛ هینینگ و همکاران،2016داد)ترک،  انجام

 
1 Styhre,2002 
2 Akintola et al, 2017 

یخ زدایی
حرکت و 

تغییر
انجماد مجدد
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 ریشه   تغییراتی  عنوان  به  است  ممکن  تغییرات  اینکه   وجود با  که  کند می   بیان   نظریه  این  ای پایه   مفهوم  ساده،  طور به

 تغییر   برای  مشروعیت   و  تغییر  معمواًل  و  فعالیتند   درحال   هنوز  فعلی  نهادی  های آرایش  اما  شود؛  دیده  نوآورانه  و  ای

 .افتد می اتفاق  فرهنگی-اجتماعی بستر یک در تغییر  روند زیرا کشند، می  چالش به را  نهاد دادن

 
 های نوین و فعلی نهادی .  تعامل آرایش 3نمودار 

 ( 2008)هینینگ و همکاران،: منبع

 1( STSاجتماعی) -سیستم های فنی

در مورد آن بحث    BIMهای اطالعاتی مانند  رابطه با تغییرات سازمانی و اجرای سیستمرویکردی که خیلی کم در  

سیستم رویکرد  از  استفاده  اضافه  شده،  است.  شرایطی  چنین  در  سازمانی  تغییرات  بررسی  برای  اجتماعی  فنی  های 

به توسعه تکنولوژی بار توسط تریست و بمفورث کردن مفاهیم اجتماعی  اولین  معرفی    1951سال    در  2های جدید 

سیستم این  امکان شد.  سازمانی  زمینه  در  را  تاثیراتش  و  تکنولوژی  اجرایی  جنبه  جداگانه  بررسی  نمیها  دانند. پذیر 

بررسی  3( 2015ساکی و همکاران) بسیار مهمی در نحوه در  نقش  اجتماعی  فنی  یافتند که عناصر  های موردی خود 

سیستم دارد.  استقرار  تکنولوژی  جدید  بررسی  های  برای  تحقیقاتی  حرکت  شروع  باعث  اجتماعی  فنی  مفهوم 

 اش شد.  تکنولوژی، فراتر از مباحث فنی 

های  . در هر سازمان هدفمندی، نتایج موردنظر از طریق سیستم1های این نظریه، بر دو اصل استوار هستند:  ویژگی

ها  کند که سیستم متاثر از ارزشمحیطی فعالیت می های فنی اجتماعی داخل  . سیستم2آید.  اجتماعی و فنی بدست می

کند  ها و اجزای فنی تعریف میها، انسانهای مشخصی برای سازمانهای قابل قبول محیط است. محیط، نقش و عرف

-سازی ارتباطشان با یکدیگر پدید میهای این عناصر و بهینهاصولی برای تعریف مشخص و مناسب مرز   STSو  

تحقیقات   زمینه  آورد.  در  رویکرد    BIMمرسوم  با  تحقیقات  اما  هستند  متمرکز  تکنولوژی  بخش  ،  STSبرروی 

تکنولوژی در سیستم این  ترکیب  بر چگونگی  اجرای  متمرکز  دارند که  باور  تحقیقات  از  این نوع  های کاری است. 

از زمینه به درک جامعی  نیاز  تکنولوژی  نیروموفق یک  و  مانند ساختار، کار  این  های سازمانی  دارد.  ی کار سازمان 

های  . رویکرد(2015همکاران،  و  دهد)ساکیبه ما میBIM هایی مثل تری از نوآوریهای جدید، درک کامل رویکرد

 
1 Sociotechnical systems 
2 Trist & Bamforth 
3 Sackey et al, 2015 
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متفاوتی به تحقیقات اجتماعی فنی وجود دارد که شامل: مدل فنی اجتماعی لویت، نظریه فعالیت، نظریه شبکه کنش،  

 ادامه بدانها اشاره خواهد شد.  نظریه ساختاربندی و... هستند که در

 1نظریه لویت -الف

-های طراحی درحال تغییر تکامل یافتههای نظریه لویت برای انعکاس محیط، تکنولوژی و خط مشیاصول و کاربرد

یافته و سیستمی برای  ی تحول دیجیتالی، توانایی ارائه راهکاری ساختاراست. ارزش بالقوه مدل لویت برای مطالعه 

، چهار عنصر معرفی نمود که کامالً به هم مرتبطند  1964های متنوع کاری پیچیده است. لویت در سال  بررسی سیستم

شود. این سیستم شامل بازیگرانی)با ها باعث تغییراتی جبرانی برای حفظ تعادل سیستم می و تغییر در هرکدام از آن

نیازمندینگرش  تواناییها،  و  کهها  است  متفاوت(  تکنولوژی  های  ابزاراز  و  میها  استفاده  متفاوتی  در  های  و  کنند 

تواند  انجام برسانند. هر عنصری از سیستم اجتماعی فنی میکنند تا وظیفه محوله را بههای مشخصی کار می ساختار

رج شود  شود، سیستم تمایل دارد که از تعادل خامنبع عدم تعادل سیستم شود. هنگامی که منبع عدم تعادل ظاهر می

آید  مگر اینکه سیستم مدیریت و عناصر اصالح شوند تا سیستم در تعادل باقی بماند. از مفهوم مدل لویت چنین برمی

و تغییر   BIMکه اگر نقش عناصر فنی اجتماعی در مدل)بازیگران، ساختار و ...( به طور کامل درک شود پس اجرای 

 (.2015همکاران، و ساکی)شودتواند بهتر مدیریت  صنعت به سمت تحول، می 

 
 . نظریه لویت و عناصرتشکیل دهنده آن 4نمودار 

 ( 2015همکاران، و )ساکی :منبع

 2( MIT90sنظریه موسسه فناری ماساچوست در دهه نود ) -ب

سازمانبه  MIT90sنظریه   ترغیب  تکنولوژیمنظور  از  استفاده  و  تغییر  پویایی  درک  برای  دهه  ها  در  جدید،  های 

محدوده  1990 لویت،  نظریه  با  نظریه  این  اصلی  فرق  شد.  معرفی  ماساچوست  فناوری  موسسه  توسط  ی  میالدی 

فرهنگ سازمانی است. این نظریه، فرهنگ سازمانی را جزئی جدایی ناپذیر از تمام اجزای سازمان از جمله ساختار  

ها است. اما  لی این نظریه بررسی منفرد شرکتداند. اگرچه تمرکز اصهایشان میسازمان، روند مدیریت، افراد و نقش

-های مختلف به عنوان یک سازمان هدفی مشترک را دنبال میسازمانی، هنگامی که شرکتکاربرد آن در زمینه میان

سازمانی ارتقا یافته، چهار  ها در زمینه میان که برای بررسی همکاری شرکت   MIT90sکنند، تایید شده است. نظریه  

 
1 Leavitt’s sociotechnical model 
2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) framework in the 1990s 
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گذارد. این چهار گروه شامل: استراتژی، روند تجاری  ها تاثیر میهای بین شرکتکند که بر همکاریمی گروه معرفی  

بر   بیشتری  تاثیر  همه  از  استراتژی  گروه  گروه،  چهار  این  میان  در  است.  فرهنگ  و  سازمانی  زیرساخت، ساختار  و 

با ذیهمکاری می مانند اهمیت رقابت  تعیین مینگذارد. زیرا عوامل استراتژیکی  را  روابط  کند) فعان است که نوع 

 ( 2019،  2019؛1لیائو، تئو 

 
 و عناصرش  MIT90s. نظریه 5نمودار 

 ( 2019)لیائو و تئو، : منبع

 2نظریه فعالیت  -پ

فعالیت ظهور تضاد را درزماننظریه  متفاوت  تکنولوژی و روندهای  تایید میهای معرفی  را  را  های جدید  ما  کند و 

می  اختالفقادر  بر  تمرکز  با  را  تغییر  فرآیند  که  درک  سازد  برای  سیستمی  مطالعات  از  نظریه  این  کنیم.  بررسی  ها 

تعاملفعالیت و  میها  فعالیت  آن  در  که  بستری  در  انسان  نحوه های  همچنین  و  فعالیتکند  افراد،  اثرگذاری  و  ی  ها 

بر یکدیگر پشتیبانی می را  فعالیت می بستر  نظریه  در   تواندکند.  آن که  از  دو موردی  که  در پنج اصل خالصه شود 

میبه  BIMبررسی   از:  کار  عبارتند  می1آید  بیان  اصل  این  چندصدایی:  اصل  سیستم.  که  شامل  کند  فعالیت  های 

الیه است که ریشه فعالیت شامل چندین  نظریه  درنتیجه  است.  نظریات، رسوم و عالیق مختلفی  با  های  اجتماعاتی 

. نقش محوری  2تواند منبعی هم برای دردسر و هم برای نوآوری باشد.  ها و رسوم می ار، قوانین، عرف تاریخی در ابز 

می فعالیت  سیستم  در  تضادی  یا  اختالفی  را،  تغییری  هر  اصلی  منبع  و  شروع  اصل  این  و  اختالف:  داند)زومر 

 (.2020همکاران،

 
1 Liao and Teo,2018,2019 
2 Activity theory 
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 . نظریه فعالیت و عناصرش 6نمودار 

 ( 2020همکاران،) زومر و منبع: 

 1( ANTنظریه شبکه کنش ) -ت

ANTهای اطالعاتی است. این ادراک با  ، ابزار یا روش مناسبی برای درک تغییرات سازمانی در هنگام اجرای سیستم

میتوان به شکاف بین   ANTشود. با استفاده از  گران( انجام می استفاده از بررسی عناصر انسانی و غیر انسانی )کنش

جنبه اجتماعی سازمان و تکنولوژی در روند اجرا پرداخت. بنابراین با استفاده از رویکرد این نظریه، توانایی بررسی  

کنش گرفتن  قرار  تاثیر  تحت  و  چگونگی  نقش  تغییر  چگونگی  و  جدید  تکنولوژی  اجرای  روند  در  مختلف  گران 

هایی که برای اتصال  توان فعالیتبه عنوان ساخت یک شبکه کنش، می   BIMروابطشان را داریم. با مشاهده اجرای  

میکنش صورت  شبکه  به  نیازگران  همچنین  و  انگیزهگیرد  و  کنشها  کرد. های  ترسیم  را  شبکه  به  ورود  برای  گر 

-کنش  یشود که با مشارکت در شبکه، برهمهانسانی محسوب می گرای غیر تکنولوژی در این زمینه تحقیقاتی، کنش

می اثر  در شبکه  درگیر  بین کنشگران  نقش  تعیین  و  تغییرات  بر  تکنولوژی  تاثیر  بررسی چگونگی  در  گذارد.  گران 

شود که دیگر هیچگونه ایرادی به  پذیر است. شبکه کنش هنگامی پایدار میامکان  ANTشبکه، با استفاده از رویکرد  

نباشد. روند پایدارسیستم وارد نشود و نیازی به بررسی و اصالح مجدد شب عنوان ساخت جعبه  سازی شبکه، بهکه 

 .(2019، 2شود) لیندبلد سیاه توصیف می 

 3نظریه ساختاربندی -ج

معرفی شد. در آن زمان دو نظریه متفاوت در علوم اجتماعی وجود    4توسط گیدنز   1984بندی در سال  نظریه ساختار

کرد و دیگر از نظر فردی و اجتماعی مسائل را بررسی میکرد،  داشت که یکی از آن دو نظریه ساختار را بررسی می 

را    گیدنز اعتقاد داشت این دو جنبه، جدایی ناپذیر هستند و سیستمی معرفی کرد که هردو جنبه ساختاری و فردی

جنبه هیچ  به  دادن  برتری  میبدون  بررسی  می  کرد.ای  بیان  نظریه  این  سازمانماهیت  که  ساختارکند:  هایی  ها، 

 
1 Actor-network theory 
2 Lindblad,2019 
3 Structuration theory 
4 Giddens 
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هارا  هستند و افرادی که تشکیل دهنده این ساختارند، بازیگرانی هستند که در این سازمان نقش  1اجتماعی)ساختار( 

می روند  2گیرند)فردیت( برعهده  و  تکنولوژی   .BIMمی جای  ساختاری  مفهوم  در  احتماال  از  ،  عمالً  اما  گیرند 

گذر است و بر مشارکت بین سازمانی اثر  BIMپذیر نیست. به همین دلیل است که  بازیگران و مفهوم فردیت جدایی

 (. 3،2019های فردی و اجتماعی جداکرد)پاپادونیکوالکی و همکارانرا از جنبه توان جنبه ساختاری آننمی

 وجنبه های مختلف آن  BIM اجرای

روند که  معتقدند  حوزه  این  مطرح    اصلی   هدف  گرچه  نمود،  تعیین  نمیتوان  را  تکنولوژی  پیشرفت  پژوهشگران 

 تخصص   بین  همکاری  افزایش  سمت  به  BIM  اکنون  اما   بوده  پروژه  کل  طول   در  آن  از  استفاده  ،BIM  بنیانگذاران

  باعث   صنعت  در  BIM  از  استفاده  افزایش  حال   این  با.  است  موضوع  این  اصلی،  هدف  و  رفته پیش  مختلف  های

  افزایش   در  اصلی  موانع  حقوقی   یا  سازمانی  مسائل.  نشده است  مختلف  های تخصص  بین  کار  نحوه  در  کیفی  تغییر

 اصالح  دورانی،  چنین  در  ساخت  صنعت  چالش  نتیجه  در.  است  ساخت  صنعت  مختلف  متخصصین  بین  همکاری

 ( 4،2014بدهند)میتنن و پاوال کامل استقرار  فرصت BIM به تا هاست قرارداد و نهادها ها، سازمان

یکی از مشکالت اصلی صنعت ساخت، قطعه قطعه بودن آن است که هم در قسمت طراحی و هم ساخت این مسئله  

وجود داشته، یکپارچه سازی صنعت ساخت مانند بقیه صنایع    BIMوجود دارد. آرزوی ماندگاری که از زمان ابداع  

ندسازی وجود نداشت، صنعت ساخت در است. اگر به تاریخ بنگریم، در زمانی که هیچ تکنولوژی اطالعاتی و مست

تکنولوژی ظهور  با  ساخت  صنعت  شدن  قطعه  قطعه  بود.  یکپارچه  کامالً  زمان  نقشهآن  مانند  اطالعاتی  های  های 

سازی را سرعت بخشید. قطعه قطعه شدن بیشتر صنعت ساخت باعث  کاغذی شروع شد. این اتفاق روند تخصص

اصلی   هدف  بنابراین،  شد.  بیشتری  کارایی  و  کیفیت  دانش،  درنتیجه  و  متخصصان  سازی  یکپارچه  BIMافزایش 

بالقوه ایجاد محیط  برای  تکنولوژی اطالعاتی  بلکه افزایش قدرت  بتواند  کامپیوتری صنعت ساخت نیست  ایست که 

 وجود بیاورد.  های مختلف بهشتری در زمینهمتخصصان بی

کامل   اجرای  با  که  بهBIMتغییراتی  ساخت  صنعت  در  داریم  انتظار  زیر  ،  موارد  شامل  بیاید  وجود 

 (: 5،2014است)اوالتونجی 

-های کاری محافظه کارانه به سمت همکاری و شفافیت بیشتر، تحول از استراتژیتغییر در فلسفه کار: تحول از روند -

 های بلند مدت و... کوتاه مدت پروژه محور به سمت استراتژی های

داده - گذاری  اشتراک  به  همکاری،  توانایی  دیجیتالی،  روند  مدیریت  توانایی  مهارت:  در  افزایش  تغییر  به  کمک  و  ها 

 سازی یکپارچه 

-صوالت جزیرهجای محهای صرفاً هندسی، محصوالت یکپارچه بهجای طراحیهای پارامتری بهتغییر محصول: مدل  -

 .ای

 ساختار رسمی و غیر رسمی سازمان 

 
1 Structure 
2 Agent 
3 Papadonikolaki,2019 
4 Miettinen and S. Paavola,2014 
5 Olatunji,2014 
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می  پیشنهاد  سازمانی،  تغییر  زمینه  در  موجود  کارمتفکران  در سطح  داخل)  از  بایستی  تغییرات  که  و  کنند  روزانه(  های 

-براساس نظریهتوان تغییرات سازمانی را فقط  تعامالت افراد بررسی شود. در واقع، این محققان اعتقاد دارند که نمی

تواند شناخت  استفاده کرد. تمرکز بر تعامالت عملی می 1های علت و معلولی بررسی کرد و باید از رویکردی عملگرا 

های در حال تغییر، ایجاد کند. مطالعات، معمواًل نتایج تغییر را با تصویر  های افراد در سازمانبیشتری نسبت به تجربه

. اما این تصویر، نتایج تغییرات داخلی است. پس مطالعه از داخل و بررسی تجربیات  کنند بیرونی سازمان مشاهده می

 (.  2،2017شود) چیدک و همکاران افراد باعث درک و تفسیر بهتر تغییرات سازمانی می

 ( و همکاران  نقش2019بونانومی  تغییر  بررسی  برای  در وجود روشی  تحقیقاتی  آن( خال  تاثیر  و  روابط  و  بر  ها  ها 

های ترکیبی استفاده نمودند که  ساختار سازمان در زمان تحول دیجیتالی بیان نمودند و برای بررسی این خال، از روش

بود. ایشان سلسله مراتب رسمی سازمان بزرگی   SNAکاوی و  های منظم، بررسی اسناد با دادهشامل مصاحبه، چک

تازگی   به  که  ب   BIMرا  بود،  اجرا کرده  سازمان خود  در  اجتماعی  را  نمودن شبکه  از مشخص  بعد  و  کرده  ررسی 

تصویرسازی  نمودند. این    7رسمی و غیر رسمی، شبکه تعامالت بین ساختار رسمی و غیر رسمی، را طی نمودار  

ی رسمی را دارند.  روابط موجود در شبکه غیر رسمی قابلیت برقراری ارتباط در شبکه  %35بررسی نشان داد که فقط  

مشخص است، این متخصصان که ارتباطات غیر رسمیشان توسط شبکه اجتماعی رسمی    7مودار  همانطور که در ن

می  پشتیبانی  مینیز  شامل  را  کل  از  کوچکی  قسمت  آنشود  مشاهده  شوند.  قابل  شبکه  باالی  راست  قسمت  در  ها 

اند و  شبکه پخش شدهی متخصصان دارای روابط غیر رسمی بدون هیچ ارتباط رسمی با یکدیگر در  هستند و بقیه

اند. در چنین شرایطی، اگر به ساختار غیر رسمی توجهی نشود و ها در ساختار رسمی سازمان ایزوله شده درواقع آن

ریسک نشود،  انجام  رسمی  غیر  و  رسمی  ساختار  دو  کردن  همسو  برای  تهدید  تالشی  را  سازمان  مدتی  بلند  های 

 خواهد نمود. 

 
 ن ساختار رسمی و غیر رسمی .  شبکه تعامالت بی7نمودار 

 ( 2019همکاران، و )بونانومیمنبع: 

 3زنجیره تامین
 

1 Practice-based 
2 Çıdık et al,2017 
3 Supply chain 
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همین منظور لیائو و  و تغییر سازمانی است. به  BIMمدیریت افراد درگیر در پروژه یکی از مسائل اصلی در اجرای  

محرک 2018تئو) کردند  سعی  مصاحبه  و  نظرسنجی  روش  از  استفاده  با  اجرای  (  موانع  و  صنعت     BIMها  در 

نفعان اصلی) ازجمله: دولت، کارفرما،  سنگاپور را با نگرش مدیریت افراد، پیدا کنند. در این مطالعه، افراد نمایانگر ذی

-معمار، مهندسان، پیمانکاران، سازندگان، تامین کنندگان و...( یا زنجیره تامین بودند. مشخص شدن موانع باعث می

شوند. نتایج این  رو میهایی روبهپروژه دقیقاً بدانند که در هنگام اجرای تکنولوژی جدید با چه چالششود عوامل  

همانطور داد  نشان    دربرابر   ساخت  صنعت  که  دلیلی  مهمترین  شد،  مشاهده  تئو  و  لیائو  تحقیقات  در  که  پژوهش 

  بین   تبادالت  و  ارتباطات   در  صنعت  بودن  قطعه  قطعه  می کند،   مقاومت   افراد،  مدیریت  زمینه  در  سیستمی  نوآوریهای

  ضعیف   دانش   قراردادی،  پایه  وجود  عدم   است بعد از این عامل به ترتیب  صنعت  این  مختلف   حوزه های   متخصصین

ریسک قرار    مدیریت  به  نامطلوب  نگرش   تغییر ونهایتا  برابر  در  مقاومت  و  ضعیف  دانش  تغییر،  برابر  در  مقاومت   و

 دارند. 

 باال  به پایین و پایین به  باال رویکرد

با مروری2020)1همکاران   و  نژاد عباس   در   BIMاجرای  های  محرک  یافتن  برای  ،2019  تا  2004  سال  از  منابع  بر  ( 

  برای   ارشد  مدیریت  پشتیبانی.  شود می  مشاهد(  3)  جدول   در  را  آنها  های یافته  خالصه  که  دادند  انجام  سازمانی  سطح

  بین   همکاری  و  هماهنگی.  است  حیاتی   بسیار  اجرا،  ابتدایی  دوران  در  که   است   محرکها  این  از   یکی  BIM اجرای

 BIM تغییر و...نیز از جمله عومل مهم بعدی میباشند. شروع  عوامل  وجود  گذشته،  های  تجربه  از  یادگیری  سازمانی،

و  (  کشش)باال   به  پایین  یا(  کشش-فشار)بیرون  به  میانی  ،(فشار)پایین  به  باال   رویکرد  با  میتواند نژاد  باشد)عباس 

 (.2020همکاران،

  و   بررسی  را  میکردند  استفاده  باال   به  پایین  و  پایین  به  باال  رویکردهای  از  که  سازمانی  دو   (2017)2گوستاوسون  و  واس

  استفاده  باال   به  پایین  رویکرد  از  که   سازمانی   در  که  نمودند  مشخص   آنها، مشاهده  و  متخصص   افراد  از  مصاحبه  با

  استفاده  پایین   به  باال   رویکرد  از   که  سازمانی  در  اما  دارد  وجود  سازمانی   میان  و  سازمانی  داخل   چالشهای  میکرد،

  محققان  که   هایی مشاهده  به  توجه   با (.  3  جدول)آمد می  بنظر  سازمانی  داخل  فقط  درگیر  افراد  برای  چالشها،   مینمود،

  به   نیاز  دهنده  نشان  که   شد  افراد  بین  در  منفی  های واکنش  باعث   پایین  به  باال   روش  از  استفاده  کرده اند،  زمینه  این  در

 . میشود حس میکنند،  استفاده پایین به باال  روش  از   BIM اجرای  برای که  سازمانهایی  بر بیشتر مطالعات

 باال  به پایین  و  پایین  به  باال رویکرد  دو  بین  چالش   نوع از افراد درک بین   . مقایسه3جدول 
نحوه توصیف چالش در   های بررسی شدهچالش

 رویکرد پایین به باال 

نحوه توصیف چالش در  

 رویکرد باال به پایین

 داخل سازمانی  داخل و میان سازمانی  های کارتغییر شیوه

 داخل سازمانی  داخل و میان سازمانی  آموزش و یادگیری

 داخل سازمانی  داخل و میان سازمانی  BIMتوسعه تعریفی مشترک از 

 داخل سازمانی  داخل و میان سازمانی  BIMارزیابی ارزش تجاری 

 داخل و میان سازمانی  داخل و میان سازمانی  ها در قرارداد BIMتقاضای  

 
1 Abbasnejad et al,2020 
2 Vass and Gustavsson,2017 
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 - داخل و میان سازمانی  ایجاد انگیزه 

 داخل سازمانی  داخل و میان سازمانی  BIMاضافه کردن بخش تعمیر نگهداری به  

 داخل سازمانی  داخل سازمانی  های جدید ایجاد نقش

 میان سازمانی  میان سازمانی  مدیریت همکاری

 منبع : یافته های تحقیق

 گذار دوره 

  از   کمی  خیلی  تعداد.  است BIM اجرای  در  گذار دوره   شود نمی  گرفته  درنظر  معمواًل  تحقیقات  در  که  مواردی  از  یکی

  زمینه   این  در  کوچک  سازمانهای   خصوص به  و  دارند BIM کامل  اجرای  برای  کافی   منابع  و  دانش  سازمانها،

 می  استفاده  جزیره ای  صورت  به BIM از  ها سازمان  از  خیلی  دلیل  همین به.  دارند  گذاری سرمایه  برای  مشکالتی

  که   دیگری   دالیل  کوچک،  سازمانهای   مشکالت  جدای.  ندارند  زیادی  توجه  آن  محور  همکاری  مزایای  به  و  کنند

  عدم  و  حقوقی  مسائل  از  ترس  یکپارچه، BIM مزایای  به  شک  شامل  باشد  شده  اتفاقات  این  باعث  است  ممکن

 (.1،2017داویس و همکاران است) BIM یادگیری در افراد توانایی

  که   یافتند  دالیلی  ، 2015  تا   1965  سال   از  فنالند  صنعت   تاریخی  تحلیل   و   استقرا  بر   مبتنی  رویکرد   با   همکاران  و  آکسنوا

  با  که   شدند  متوجه  آنها.  کرد  می  توجیه  ،BIM  گسترده  بکارگیری  به  توجه  با  را  فنالند  صنعت  سیستمی  تحول   عدم

.  است  نیافته  دست  جدید  تجاری  اکوسیستم  یک  به  فنالند   کشور  هنوز  ،BIM  اجرای  از  سطحی  چنین  به  توجه

 و  دانشی   های اکوسیستم  هنوز  دارد،  وجود  فنالند   پیشرو  کشور  در  که   BIM  اجرای   به  مربوط  های اکوسیستم

  برای  محققان  که  دالیلی   از   یکی.  هستند  تجاری  اکوسیستم  های  زمینه  پیش   ها، اکوسیستم  از  نوع  این.  است  نوآوری

و    فنالندی   های سازمان  تنوع  کاهش   کردند،   بیان  تجاری   اکوسیستم  گیری  شکل  عدم   توجیح  بود)آکسنووا 

می2019همکاران، که    فنالندی   سازمانهای  .باشد  شد،  ذکر  که  ای گرانه واقع غیر  نگرش  همان  علت  به  تواند  ( 

  را   خود  بینش   و  متقابل  همبستگی   دانش،  دیجیتالی،  تواناییهای   توانستند  ،BIM  اجرای  در  کننده مشارکت 

  شرایط  عوض  در  آمد،  وجود  به  BIM  توسعه  برای  بارور  محیطی  که  شرایطی  چنین  در.  دهند  توسعه  درتکنولوژی

  فنالند   ساخت  صنعت  درنتیجه.  کنند  پیدا  وفق  رشدی  سرعت   چنین  با  تا  شد  سخت  بسیار  کوچک  سازمانهای  برای

 .شد تسخیر  بزرگ سازمانهای  توسط صنعت و رفت بین از سازمانها  تنوع  کرد، تغییر  کامال

 کارخانه)چین  مانند   کشوری  که  میدهد   نشان   را  خود  اهمیت  زمانی  ساخت،  صنعت  در  سازمانها  تنوع   رفتن  بین  از

  است  کرده  تجربه  را  سریعی  رشد   ملی  ناخالص  تولید  %8  سالیانه  رشد  با  چین  اخیر،  سالهای  در  کنیم.  بررسی  را(  دنیا

  چنین . است رسیده 2012  سال در  %6.8  به 1978  سال  در %3.8 از  چین  ساخت صنعت  در ملی   ناخالص تولید رشد  و

  تشکیل  را  چینی  کارکنان  از  %80  و  چینی  شرکتهای  کل  از  %97  که  است  متوسطی  و  کوچک  شرکتهای  مدیون  رشدی

  ناخالص  تولید  رشد   از  % 59  سرنوشت   افتاد،  فنالند  کشور  در  که   اتفاقی   مانند  شرکتها  این   حذف  درصورت .  می دهند

و    قرار  ابهام  از  ای هاله  در  بود  متوسط  و  کوچک  شرکتهای  دوش  بر  که  2011  سال   در  چین  ملی میگیرد)بادی 

 (20172همکاران،

 
1 Davies et al, 2017 
2 Badi,2017 
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 پروژه   و   سازمانها  تواناییهای  و  ها نیاز  پاسخگوی  تا  شد  می  حس   تکاملی   روش  یک   به  نیاز  تر  گرایانه واقع  نگرش  برای

  و  BIM  نوآوریهای  از  ترکیبی   مفهوم   این.  شد  معرفی  هیبریدی  BIM  مفهوم  دلیل  همین  به .  باشد  خاص  های 

  معموالً   BIM  متخصصین  میشود،  اجرا  هیبریدی  صورت  به  BIM  که  محیطی  چنین  در  .بود  کار  سنتی  روندهای

  برعهده  را  یکپارچه   و  کامل   BIM  سمت  به   حرکت  همچنین  و  اجرا   از  نوع  این   بازده  بردن  باال   مسئولیت

  محرک   اجرا  از  نوع  این  هیبریدی،  اجرای  منفی  های جنبه  وجود  با  حتی  که  داد  نشان  تحقیقات(.  8نمودار )میگیرند

 (.2017است) داویس و همکاران، گذار دوره در BIM یکپارچه و کامل  اجرای  سمت به حرکت برای اصلی 

 
 BIM متخصصین   هایفعالیت و  نقش ها .  8نمودار 

 ( 2017)داویس و همکاران،منبع: 

 یریگ جهینت

  این   اصلی   هدف  شد.  بررسی  دیجیتالی  زمینه تحول  در  سازمانی  تغییر   مدیریت   نظریه های  این مطالعه مروری،   در

  تحول   عدم  دالیل  تا  بود BIM تر ویژه  صورت به   و  دیجیتالی  تحول   زمینه  در  اخیر  تحقیقات  به  عمیق  نگاهی  مرور،

 .شود  بررسی دورانی چنین در ساخت صنعت سیستمی

  یا   و  سازمانها   کردن   نابود  توانایی   دیجیتالی،   تحول   مثل  شدید   تغییرات   که  شد  مشخص  یافته  انجام   بررسیهای   در

  از   کوچک  و  متوسط  سازمانهای  فنالند،  مثل  پیشرو  کشورهای  در  شرایطی  چنین  در.  دارد  را  آنها  پایداری  افزایش

اکثر.  اند  شده  حذف  ساخت  صنعت مطالعه نشان می دهد  این    و   طراحی  بزرگ   سازمانهای  بر  مطالعات  یافته های 

  تامین   توانایی  سازمانی،  درون  مختلف  های دیسیپلین  وجود  علت به  بزرگ  سازمانهایاست.    گرفته  صورت  ساخت

  داشته   وجود  سازمانهایی  چنین   فقط  که  شرایطی  در  سازی یکپارچه  و  روند  پیوستگی  درواقع  و  دارند  را   خود  نیازهای

  چین   مثل  کشورها  اکثر  ساخت  صنعت  تامین  های زنجیره  کنونی،  شرایط  و  عمل  در  اما.  نیست  مشکلی  هدف  باشند،

  همکاری   و  سازی یکپارچه  در  اساسی  چالش  ی دهنده  نشان   که  شده  تشکیل  زیادی  متوسط  و  کوچک  سازمانهای  از

 زنجیره   چنین  حذف  دارند،  چابکی  و  کوچک  ساخت  صنعت   که  کشورهایی  در.  است  تامین  ی زنجیره  کردن  محور

  حذف  کشورها، بقیه در  اما.  باشد نداشته سهمگینی تاثیر شاید  است متوسط   و کوچک سازمانهای   از متشکل  که  تامینی

  اجتماعی   و  اقتصادی  مشکالت  سازمانهایی،  چنین  حذف  صورت  در  و  آید نمی  ممکن  نظر به  سازمانهایی  چنین

 اجرای  های محرک  و  موانع  روی  بر  محققان  حوزه،  این   مطالعات  اکثر  است. در  متصور  کشورها  این  برای  فراوانی
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BIM به  تا  هاست نهاد  اصالح  اصلی  چالش  که  درحالی.  اند کرده  تمرکز  مختلف  کشورهای   و  شرایط  در BIM 

  از   مطالعه  شرایطی  چنین  در.  نیست  کافی  به تنهایی  نظر به  ها، محرک  و  موانع  بر  تمرکز  و  دهند   کامل  استقرار  فرصت

  و   گذار  دوره  در  موضوعی  چنین.  میشود  سازمانی  تغییرات   بهتر  تفسیر   و  درک  باعث  افراد  تجربیات  بررسی  و  داخل

  دیگر   یک  از  درستی   درک  که   ذینفعانی  تعداد  چراکه.  دارند  بیشتری   اهمیت  متوسط،  و  کوچک  شرکتهای  همکاری

  بسیاری   بزرگ،   شرکتهای   زیرا   است  بیشتر   بزرگ   شرکتهای   به  نسبت   متوسط   و  کوچک  شرکتهای  همکاری  در  ندارند 

 به وجود  یکدیگر  از   مناسبی  درک  و  دارند  خود  مجموعه   در  را   خود  نیاز   مورد  های کاری  دیسیپلین  و  متخصصان  از

  احتمال   آموزش،  کمبود  و   مالی  منابع  کمبود  به علت  متوسط  و  کوچک  شرکتهای  گذار  دوره  در  همچنین.  است  آمده

  اطالعات،   فناوری  به  شک  مانند  مسائلی  شرایطی  چنین  در.  دارند  درگیر  مختلف  عوامل  به  بیشتری  شناختی  خطاهای

  سازمان  آن  برای  درکی  چنین  ایجاد  عوامل  و  روند  و  افراد   درک  منظر  از  میتواندو ...  BIM  حقوقی  مسائل  از  ترس

  تواناییهای   و  ها  نیاز  پاسخگوی  تا  شد  می  حس  تکاملی  روش  یک  به  نیاز  تر  گرایانه  واقع  نگرش  برای  .  شود  بررسی

  به   BIM  که  محیطی  چنین  گردید. لذا در  معرفی  هیبریدی   BIM  دلیل  همین  به .  باشد  خاص   های  پروژه  و  سازمانها

  حرکت  همچنین  و  اجرا  از  نوع  این  بازده  بردن  باال   مسئولیت  معمواًل  BIM  متخصصین  میشود،  اجرا  هیبریدی  صورت

 میگیرند.  برعهده را یکپارچه و کامل BIM سمت به
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Abstract 

Today, the digital transformation of industries, which is also known as the fourth industry, has 

become one of the most important titles in the history of organizational change and transformation, the 

realization of which in organizations leads to technological and strategic superiority of the 

organization. Different theories and approaches to study organizational change during the digital 

transformation in the literature in this field in different fields such as environmental sciences, 

economics, social sciences and industry have been presented that it is observed that in each field a 

different approach to Identification as well as its realization is considered. Therefore, the present study 

tries to take a step towards clarifying the dimensions of this concept in the manufacturing industry 

with a review approach and to conceptualize its dimensions by examining its evolution. The results of 

this study show that the digitalization of the manufacturing industry has created a potential for the 

transformation of the traditional manufacturing process and the relationships between the construction 

industry stakeholders. The digital transformation of the manufacturing industry emphasizes two main 

aspects: digital tools, which are the construction of new tools, and digitalization, which, in addition to 

tools, also focuses on time, place, and people. Digitalization has already had a significant impact on 

trends and organizations; As a result, the main challenge of the manufacturing industry is related to the 

organizational changes of digital transformation. 
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