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Abstract
Despite the attention and emphasis on the use of building information 
modeling in the building industry in recent years, the introduction of 
this technology has not led to the effi ciency of the building industry. It 
seems that the main obstacle to the widespread implementation of building 
information modeling at the industry level is the lack of acceptance of 
this technology  in practice. The hypothesis of this paper is that one of the 
factors of non-acceptance of BIM technology is the lack of convergence of 
the specifi cations of this technology with the status of the national culture 
dimensions. Cultural dimensions can accelerate or delay the acceptance 
of new technologies. In the current research, within the framework of 
Hofstede’s model and using its dimensions, semi-structured interviews were 
conducted with a number of members of the fi rst rank building companies 
in Tehran province. Data analysis (by qualitative content analysis) showed 
that the shorter the power distance, the less uncertainty avoidance, the longer 
term orientation, the more masculinity and collectivism, the easier it is to 
accept BIM. Solutions were also identifi ed to strengthen the impact of these 
dimensions on BIM acceptance, including managers’ incentive policies, 
the entry of high-risk personalities, mechanization of company structures, 
the creation of a participatory environment, and the development of a BIM 
acceptance culture through training and learning pointed out. The fi ndings 
of this study help building industry activists to consider the cultural and 
ecological aspects of BIM deployment in the organization in addition to the 
technical aspects of BIM.
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چکیده
على رغم توجه و تأکید بر استفاده از فناورى مدل سازى اطالعات ساختمان (بیم) در صنعت ساختمان 
ایران طى سال هاى اخیر، ورود این فناورى منجر به کارآیى این صنعت نشده است. به نظر مى رسد مانع 
اصلى پیاده سازى گسترده مدل ســازى اطالعات ساختمان در سطح صنعت، عدم پذیرش آن در عمل 
باشد. فرضیه این مقاله این است که یکى از عوامل عدم پذیرش فناورى بیم، عدم همگرایى مشخصات 
این فناورى با جایگاه مؤلفه هاى فرهنگ ملى است؛ مؤلفه هاى فرهنگى مى توانند پذیرش فناورى هاى 
جدید را تسریع بخشند یا با تأخیر مواجه کنند. در پژوهش حاضر، در چارچوب مدل هافستد و با استفاده 
از مؤلفه هاى آن، مصاحبه هایى نیمه ساختاریافته با تعدادى از اعضاى شرکت هاى ساختمانى رتبه یک 
استان تهران انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها (با استفاده از تحلیل محتواى کیفى) نشان داد که هرچه 
فاصله قدرت و پرهیز از عدم قطعیت کمتر، دید بلندمدت تر و مردخویى و جمع گرایى بیشــترى برقرار 
باشد، پذیرش بیم آسان تر رخ مى دهد. دراین راستا راهکارهایى نظیر سیاست هاى تشویقى مدیران، ورود 
شخصیت هاى ریسک پذیر در سطوح باال، ماشینى کردن ساختارهاى شرکت، ایجاد محیط مشارکتى و 
توســعه فرهنگ پذیرش بیم از طریق آموزش و یادگیرى جهت تقویت اثر مؤلفه ها در راستاى پذیرش 
بیم شناسایى شــد. یافته هاى پژوهش حاضر به فعاالن صنعت ساختمان کمک مى نماید که عالوه بر 

جنبه هاى فنى بیم، به جنبه هاى فرهنگى و بوم شناختى استقرار بیم نیز توجه نمایند.

کلمات کلیدي: فرهنگ ملى هافســتد، پذیرش فناورى، مدل ســازى اطالعات ساختمان، شرکت هاى 
ساختمانى رتبه یک استان تهران
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مقدمه
ناکارآمدى زیاد در صنعت ساخت وســاز، مشــکل بســیارى از کشــورهاى جهان از جمله ایران است 
(قدوسى1 و همکاران، 2012). دراین راستا فناورى اطالعات نقشى حیاتى براى تسهیل این امور برعهده 
دارد (فرح2، 2005). مدل سازى اطالعات ساختمان3 که به اختصار بیم4 نامیده مى شود، فرآیند تولید و 
مدیریت اطالعات ساختمان در طى چرخه حیات آن است که به عنوان منبع مشترك اطالعات، میان 
کل تیم طراحی و اجراي ساختمان عمل مى کند و به یکپارچگى اطالعات، افزایش هماهنگی، کاهش 
خطاها و افزایش کیفیت کار منجر می شود (کیمل5، 2007). کسب منافعی نظیر سود بیشتر، داشتن 
اســناد دقیق تر، کاهش دوباره کاري ها و کاهش زمان انجام پروژه به فراخور به کارگیرى بیم به چشــم 
می خورد (ساخت وساز مک گروهیل6، 2014) و این مسئله موجب شده است که کشورهاى توسعه یافته 
و درحال توسعه، برنامه ریزى طوالنى مدتى براى به کارگیرى بیم در پروژه هاى بخش عمومى انجام دهند 
(پوروال و هویج7، 2013). البته همیشه پذیرش فناورى هاى نوین نظیر بیم با استقبال مواجه نمى شود 
(ازهر8 و همکاران، 2008)؛ به عنوان مثال وضعیت پذیرش بیم در برخى از کشورها ازجمله ایران بسیار 
ُکند و نامطلوب و توســعه نیافته است (روحانى و بنى هاشمى9، 2018؛ حسینى10 و همکاران، 2016). 
وزارت راه و شهرســازى با همکارى دفتر مقررات ملى و کنترل ســاختمان نیز در گزارشــى پژوهشى 
بیان کرده اند که حدود 63% از شــرکت کنندگان در پژوهش بر این باور بوده اند که افق 11 تا بیش از 
20 ســال جهت کاربست بیم در صنعت ساخت وساز کشور موردنیاز است (دفتر مقررات ملى و کنترل 
ساختمان11، 2018) که نشان دهنده پذیرش پایین پیاده سازى بیم در سطح کشور على رغم بسترسازى 
فنى و زیرساختى و حمایت بخش دولتى از پیاده سازى آن است. حسینى (2015) نیز بیان کرده است 
که بخش زیادى از پاســخ دهندگان به پژوهش او، عالوه بر اینکه نمى دانستند بیم چیست، حتى قصد 

1 . Ghoddousi
2 . Farah
3 . Building Information Modeling
4 . BIM
5 . Kymmell
6 . McGraw Hill Construction
7 . Porwal & Hewage
8 . Azhar
9 . Rouhani & Banihashemi
10 . Hosseini
11 . Office of National Regulations and Building Control
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آشــنایى با آن را نیز نداشته اند. باتوجه به مطالعات انجام شده، یکى از بزرگ ترین موانع پیاده سازى بیم 
در ایران، مســئله عدم پذیرش آن است که بنابه دالیلى ازجمله ترس افراد از عدم توانایى به کارگیرى 
این فناورى جدید اتفاق مى افتد. در این خصوص روحانى و بنى هاشمى (2018)، 49 مانع در پذیرش 
و پیاده ســازى بیم از مطالعات پیشین استخراج کرده اند که موانع اجتماعى-سازمانى فراوانى بیشترى 
نســبت به سایر موانع دارند. دراین راستا از میان موانع اجتماعى-سازمانى نیز موانعى نظیر مقاومت در 
برابر تغییر، عدم تمایل مشترى به استفاده از بیم، اجتناب سازمان از ریسک هاى بالقوه  اهمیت بیشترى 

دارند.
مسئله عدم پذیرش یک فناورى، همواره ریشه در مسائل فنى، مالى، قانونى و غیره ندارد و مسائل 
فردى و فرهنگى نیز مى توانند تأثیر به ســزایى بر این موضوع داشــته باشــند. دراین راستا مى توان به 
پژوهش اســریت و کاراهانا1 (2006) با عنوان «نقش ارزش هــاى فرهنگ ملى در پذیرش فناورى» و 
مطالعه سان 2و همکاران (2015) با عنوان «تأثیر ارزش هاى فرهنگى روى آگاهى از فناورى و پذیرش 
آن» اشــاره کرد. براین اساس، مسائل فرهنگى ســرعت پذیرش فناورى هاى جدید را تغییر خواهد داد 
چراکه تأثیرگذارى بر ارزش ها و اعتقادات افراد یا گروهى از مردم، رفتار ایشــان درخصوص تســریع یا 

تأخیر در پذیرش فناورى را دستخوش تغییر مى نماید (ویگا3 و همکاران، 2001).
باتوجه به حجم باالى صنعت ساختمان از منابع کشور در مقایسه با سایر صنایع، انتظار مى رود که 
به کارگیرى بیم در این صنعت بتواند به بهبود وضعیت ناکارآمد و رکود صنعت ســاختمان ایران کمک 
نماید. از ســوى دیگر، به نظر مى رســد که وضعیت کارآمدى فناورانه در این صنعت در قیاس با صنایع 
دیگر نظیر صنعت فناورى اطالعات، متوســط رو به پایین است و عادت کردن به فرآیندهاى سنتى در 
میان دست اندرکاران این صنعت، از اقدام مؤثر در راستاى اصالح وضعیت مؤلفه هاى فرهنگى به منظور 

بهبود شرایط جلوگیرى مى نماید. دراین راستا این پژوهش تالش دارد به دو سؤال زیر پاسخ دهد:
1. درصــورت تقویت یا تضعیف کدام مؤلفه فرهنگ ملى، مى توان به پذیرش بهتر و آســان تر بیم 

کمک کرد؟
2. چه راهکارهایى مى توان جهت ارتقاى مؤلفه هاى مذکور به منظور پذیرش بهتر و آســان تر بیم 

پیشنهاد داد؟

1 . Srite & Karahanna
2 . Son
3 . Veiga
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در بخش هاى بعد، ضمن اشــاره به مفهوم فرهنگ ملى و مهم ترین مؤلفه هاى آن، برخى مطالعات 
مرتبط با آثار مؤلفه هاى فرهنگ ملى بر پذیرش بیم معرفى شده اند. در بخش میدانى و با به کارگیرى 
مصاحبه هاى نیمه ســاختاریافته نیز به جهت گیرى مؤلفه ها (تضعیف یا تقویت) در راســتاى پذیرش 
آسان تر بیم توجه شده اســت. سرانجام در بخش پایانى راهکارهایى جهت کمک به پذیرش بهتر بیم 

پیشنهاد شده است.

پیشینه پژوهش
فرهنــگ ملــى، برنامه ریزى جمعى ذهن اســت که گروه یا دســته اى از مــردم را از گروه هاى دیگر 
متمایز مى کند. فرهنگ متشــکل از دو بخش اصلى اعمال و ارزش ها اســت. با حرکت از ســطح ملى 
به ســطح ســازمان، نقش ارزش ها در مجموعه فرهنگ کاهش یافته و نقش اعمال و رفتارها افزایش 
مى یابد (تســلیمى1 و همکاران، 2010). مطالعات درخصوص تأثیر مؤلفه هاى فرهنگ ملى بر پذیرش 
فناورى هاى جدید، بیشترین قرابت را با مؤلفه هاى مدل فرهنگ ملى هافستد2 (راجى3، 2018) دارند و 
در اکثر قریب به اتفاق مطالعات انجام شده نظیر پژوهش هاى اسریت و کاراهانا (2006)، سان و همکاران 
(2015)، ویگا و همکاران (2001) و صادقى4 و همکاران (2014) از مدل فرهنگ ملى هافستد استفاده 
شده است. براین اساس باتوجه به مرجعیت این مدل در مطالعات مشابه، مدل هافستد با مؤلفه هاى زیر 

مبناى پژوهش حاضر مى باشد:

فاصله قدرت زیاد/ کم5: در فاصله قدرت زیاد، ســبک مدیریت غیرمشــارکتى، سطوح مختلف - 
سلســله مراتب و قدرت و در فاصله قدرت کم، سبک مدیریت مشــارکتى یا مشورتى، ساختار 

مسطح سازمان ها و قدرت غیرمتمرکز موردتوجه است.
اجتناب از عدم قطعیت6 زیاد/ کم: در اجتناب از عدم قطعیت کم، ریســک پذیرى و انعطاف پذیرى - 

و در اجتناب از عدم قطعیت زیاد، نیاز به پیش بینى زیاد و وجود رویه هاى اســتاندارد موردتوجه 
است.

1 . Taslimi
2 . Hofstede
3 . Raji
4 . Sadeghi
5 . Power Distance (PD)
6 . Uncertainty Avoidance (UA)
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فردگرایى/ جمع گرایى1: فردگرایى به خودکفایى و ترجیح دادن منافع خود به منافع گروه و جمع گرایى - 
به هماهنگى و نظم درون گروهى و ارجح دانستن منافع گروهى بر منافع فردى تمایل دارد.

تفکر کوتاه مدت/ بلندمدت2: تفکر بلندمدت، داراى ویژگى هایى نظیر توجه به منافع آتى و ذهنیت - 
پویا در مورد آینده و تفکر کوتاه مدت داراى ویژگى هایى نظیر جهت گیرى به ســمت گذشته و 

حال و تأکید بر صرفه جویى مى باشد.
زن خویى/ مردخویى3: مردخویى تمایل به چالش، پیشــرفت، کسب درآمد و قدرت و زن خویى - 

تمایل به همکارى، امنیت شغلى و فضاى دوستانه کارى دارد.
لذت جویى/ خویشتن دارى4: خویشتن دارى بر سعادت، پشت کردن به ارضاى نیازها و لذت جویى - 

بر ارضاى نیازها متمرکز است (راجى، 2018).

درنهایت در پژوهش حاضر، از میان شــش مؤلفه مدل فرهنگ ملى هافســتد، پنج مؤلفه انتخاب 
شدند و مؤلفه لذت جویى/خویشتن دارى به کار گرفته نشد؛ زیرا باتوجهبه تعاریفى که از این مؤلفه وجود 
داشت، ارتباط نزدیکى از ویژگى هاى آن با اهداف پژوهش یافت نشد و در هیچ کدام از مطالعات پیشین 

نیز تأثیر این مؤلفه بر پذیرش فناورى هاى جدید موردتوجه قرار نگرفته است.
فاصله قــدرت، نقش پررنگى در رویکردهاى پایین به باال در مقایســه بــا رویکردهاى باالبه پایین 
سازمان ها در اجراى فناورى هاى جدید دارد (ویگا و همکاران، 2001). کسانى که ویژگى کسب قدرت 
بیشترى در آن ها وجود دارد، مایل به استفاده از رایانه نمى باشند چراکه از این ابزار مى ترسند و آن را 
ابزارى پیچیده تلقى مى نمایند (صادقى و همکاران، 2014). براین اساس فاصله قدرت مى تواند ادراکات 
افراد را درخصوص ســودمندى رایانه ها و همچنین میزان سهولت به کارگیرى آن ها در فرهنگ هایى با 
فاصله قدرت زیاد نظیر ایران تحت تاثیر قرار دهد (هافســتد، 1980). دراین راســتا صادقى و همکاران 
(2014) نشان دادند که فاصله قدرت اثر منفی بر سودمندي درك شده5 و سهولت استفاده درك شده6 

از فناورى جدید دارد.

1 . Individualism/Collectivism
2 . Long or Short Term Orientation
3 . Feminity/Masculinity
4 . Indulgence/Restraint

5 . بیانگر درك کاربر از میزان تالشى است که الزم است جهت استفاده از آن فناورى از خود نشان دهد.
6 . بیانگر درك کاربر نسبت به این موضوع است که استفاده از آن فناورى، عملکرد او را در محل کار بهبود مى دهد.
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در جوامعى که پرهیز از عدم قطعیت زیادى وجود دارد، فناورى هاى اطالعاتى به میزان کمترى به کار 
گرفته مى شــود (حسن و دیتســا1، 1999). افرادى که از عدم قطعیت اجتناب مى کنند، مایل نیستند 
فناورى را به عنوان ابزارى مفید و آسان براى استفاده درنظر بگیرند (هافستد و همکاران، 2010). افراد 
داراى ویژگى پرهیز از عدم قطعیت زیاد، حتى روش هاى کارى قبلى خود را نیز ارتقا نمى دهند زیرا از 
تغییر رنج مى برند (آکور2، 2006). پرهیز از عدم قطعیت، قابلیت اطمینان به استفاده از فناورى جدید را 
تحت تاثیر قرار مى دهد (ویگا و همکاران، 2001). دراین راستا اسریت و کاراهانا (2006) به این نتیجه 
رسیدند که اجتناب از عدم قطعیت، تأثیر زیادى بر هنجارهاى ذهنى افراد درخصوص تمایل به استفاده 

از فناورى جدید دارد.
دوگان تفکر کوتاه مــدت و بلندمدت نیز بر چگونگى تطبیق فناورى جدید با نیازهاى کارى فعلى 
یا برنامه هاى بلندمدت تأثیر مى گذارد (ویگا و همکاران، 2001). دراین راستا سان و همکاران (2015) 
نشــان دادند که تفکر بلندمدت، مزایــاى فناورى جدید هتل دارى نظیر کاهش بــار ادارى و افزایش 
عملکرد را در پى دارد که مى تواند سودمندى درك شده و سهولت استفاده درك شده از فناورى را ارتقا 
دهد. افرادى که ویژگى هاى فردگرایانه بیشــترى دارند، به میزان بیشترى تغییرات در فناورى را مفید 
مى پندارند. ممکن است دلیل این امر، لذت بردن از آزادى عمل و وابستگى کمتر به هنجارهاى گروهى، 
باشــد؛ زیرا این هنجارها در برابر تغییرات مقاوم هستند (صادقى و همکاران، 2014). ویگا و همکاران 
(2001) بــر این باورند که فرهنگ جمع گرایى/ فردگرایى بر پذیــرش فناورى جدید در بطن وظایف 
افراد و یا در قالب کار گروهى اثرگذار است. صادقى و همکاران (2014) نیز ابراز داشتند که فردگرایی/ 

جمع گرایى، تأثیر مثبتی بر سودمندي درك شده دارد.
در نهایت، افراد با ویژگى مردخویى بیشتر، به میزان بیشترى در جستجوى پیشرفت هستند. جسارت 
و سرسختى به آن ها کمک مى کند که از رایانه ها نترسند و آن ها را به عنوان ابزارى مفید درنظر بگیرند 
(آکور، 2006). ســان و همکاران (2015) نشان دادند که معرفى یک فناورى جدید هتل دارى، تحت 
محیط فرهنگى کمتر مردانه مى تواند به کارکنان هتل کمک نماید تا سختى کار با فناورى جدید را تا 
حدودى بپذیرند. همچنین صادقى و همکاران (2014) نشان دادند که ارزش هاى فرهنگى مردخویى/ 
زن خویى، تأثیر مثبتى بر پذیرش فناورى (ســودمندى درك شده و سهولت استفاده درك شده) دارد. 
اســریت و کاراهانا (2006) نیز ابراز داشــتند که هنجارهاى ذهنى افراد در محیط هاى داراى فرهنگ 

1 . Hasan & Ditsa
2 . Akour
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زن خویى بیشتر، ورود فناورى جدید را بهتر هضم مى نماید.
فارغ از مدل هافســتد، پژوهشگران نشان داده اند که عالوه بر سرانه تولید ناخالص ملى، متغیرهاى 
فرهنگى نیز سرعت پذیرش فناورى را پیش بینى مى نماید (هافستد، 2016). دراین راستا لى1 و همکاران 
(2013) تأثیر تفاوت هاى فرهنگى را بر الگوهاى پذیرش تلفن همراه نشان دادند. براین اساس متغیرهایى 
کــه فرهنگ ملى را توصیف مى کنند، به طور قابل توجهى بر پذیرش این فناورى اثر مى گذارند (وارتس 
و ون اوردینگن2، 2005). شــواهد تجربى براساس داده هاى پذیرش محصوالت فناورى اطالعات براى 
30 کشور در یک دوره ده ساله نشان داد که مؤلفه هاى فرهنگ ملى ازنظر آمارى نقش مهمى در اکثر 
محصــوالت فناورى اطالعات دارند (باگچى3 و همکاران، 2003). در نهایت، پنگ4 و همکاران (2001) 
ارتباط مؤلفه هاى فرهنگ ملى را به عنوان عوامل مؤثر بر پذیرش زیرساخت هاى فناورى اطالعات توسط 
شــرکت هاى مهم تبیین کردند. مطالعات فوق، تأثیر مؤلفه هاى فرهنگ ملى در بســترهاى فرهنگى 
مختلف را بر پذیرش فناورى هاى جدید سنجیده اند و بر این نکته تأکید داشته اند که موانع فنى، مالى، 
حقوقى و غیره الزاماً موانع اصلى پیاده سازى فناورى هاى جدید نیستند. براین اساس مؤلفه هاى فرهنگ 
ملى -که در دسته موانع فردى و رفتارى جاى مى گیرند- مى توانند بر سر راه پیاده سازى یک فناورى 
سنگ اندازى کرده و یا پیاده سازى آن را تسهیل کنند. براین اساس باتوجه به بررسى بسیار محدود نقش 
و تأثیر مؤلفه هاى فرهنگ ملى بر پذیرش فناورى بیم از یک ســو و وضعیت نه چندان مطلوب پذیرش 
فناورى بیم در صنعت ســاخت کشور، در پژوهش حاضر تالش شــده است ضمن شناسایى وضعیت 
مطلوب مؤلفه هاى فرهنگ ملى در جهت کمک به پذیرش بهتر و آسان تر بیم، راهکارهایى در راستاى 

ارتقاى وضعیت این مؤلفه ها در صنعت ساختمان کشور شناسایى شود.

روش شناسى پژوهش
پژوهش حاضر، از نوع پژوهش کاربردى است چراکه شناسایى وضعیت مطلوب مؤلفه هاى فرهنگ ملى 
در راســتاى بهبود پذیرش بیم و ارائه راهکارهاى ارتقاى وضعیت این مؤلفه ها در محیط واقعى صنعت 
ســاختمان کشور براى شرکت هاى ساختمانى رتبه یک اســتان تهران موردتوجه قرار گرفته است. در 
پژوهش حاضر از تحلیل محتواى کیفى جهت تجزیه وتحلیل داده ها اســتفاده شده است؛ بدین منظور 

1 . Lee
2 . Waarts & Van Everdingen
3 . Bagchi
4 . Png
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مصاحبه هایى با 10 شرکت درخصوص تأثیر وضعیت مؤلفه هاى فرهنگ ملى بر پذیرش بیم انجام شد 
تا وضعیت این مؤلفه ها و راهکارهاى ارتقاى آن ها در راســتاى پذیرش گسترده تر بیم شناسایى شود. 
به فراخور هدف گذارى پژوهش در راستاى کشف وضعیت مطلوب مؤلفه ها و راهکارها، راهبرد پژوهش 

کیفى مورداستفاده قرار گرفته است.
جامعه پژوهش شامل کلیه شرکت هاى ساختمانى رتبه یک استان تهران است؛ دراین راستا افرادى 
به عنوان نماینده شــرکت انتخاب شــدند که درخصوص فرآیند ورود بیم به شرکت ها اطالع داشتند و 
از تصمیم گیرندگان اصلى در زمینه تحول در شــرکت ها بودند. شــرکت هاى ساختمانى استان تهران 
به این دلیل انتخاب شــدند که میزان به کارگیرى از بیم در این اســتان در مقایسه با دیگر نقاط کشور 
باتوجه به اطالع رسانى هاى بیشتر درخصوص بیم از طریق برگزارى گردهمایى ها، کنفرانس ها و اقدامات 
نهادهاى دولتى بیشتر بود. شرکت هاى رتبه یک نیز با منطقى مشابه و به فراخور ماهیت نوظهور فناورى 

انتخاب شدند.
براى انتخاب نمونه پژوهش از روش نمونه گیرى هدفمند استفاده شد؛ براین اساس انتخاب نمونه ها 
و مصاحبه شوندگان براساس اهداف پژوهش و با تأکید بر انتخاب مطلع ترین افراد در زمینه موردمطالعه 
صورت پذیرفت. درمجموع، شش فرد مطلع از شرکت هایى که بیم را پذیرفته و پیاده کرده و یا در حال 
تدارك دیدن براى پیاده سازى آن بودند انتخاب شدند (م1 تا م6). از سوى دیگر چهار فرد مطلع نیز از 

شرکت هایى انتخاب شدند که پذیرش بیم در آن ها رخ نداده بود (م 7 تا م 10) (جدول 1).
فرآیند مصاحبه و تنظیم ســؤاالت با مطالعه برخى پرسشنامه هاى موجود انجام شد و براین اساس 
پرسشــنامه اى با چهار بخش اصلى طراحى شــد. بخش اول شامل آشــنایى مصاحبه شونده با اهداف 
مصاحبه و تنظیم زمان مصاحبه با او بود. در بخش دوم، مشخصات جمعیت شناختى افراد دریافت شد 
و در بخش سوم، سؤاالتى نیمه باز درخصوص وضعیت مطلوب مؤلفه هاى فرهنگ ملى در راستاى کمک 
به بهبود پذیرش بیم در صنعت ســاختمان ایران مطرح شــد. درنهایت در بخش چهارم، راهکارهایى 
جهــت ارتقاى وضعیت مؤلفه هاى مذکور ارائه شــد. براى تضمین روایى ســؤاالت مصاحبه، از اعتبار 
صورى اســتفاده شد؛ بدین منظور سؤاالت پس از تنظیم در اختیار سه هیئت علمى دانشگاه، سه تن از 
دانشجویان مدیریت پروژه و دو خبره صنعتى با سابقه مطالعاتى و عملیاتى در زمینه بیم قرار گرفت و 
پس از اعالم نظرات ایشان، ایرادات وارده به سؤاالت مصاحبه برطرف شد. روند مصاحبه به این صورت بود 
که نمایندگانى از اعضاى شــرکت ها -که بیشترین آگاهى و درگیرى را در زمینه پذیرش و پیاده سازى 
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بیم داشــتند- انتخاب شدند. زمان انجام مصاحبه ها باتوجه به جایگاه شرکتى افراد و زمان آزاد ایشان، 
از 30 تا 55 دقیقه بود. همچنین 6 مصاحبه به صورت حضورى در دفتر محل مصاحبه شوندگان صورت 

پذیرفت و 4 مصاحبه دیگر به صورت تلفنى انجام شد.

جدول 1: اطالعات جمعیت شناختى مشارکت کنندگان

کد 
مصاحبه

سن 
سابقه تحصیالتجنسیت(سال)

(سال)

تعداد 
پروژه هاى 

بیم

ماهیت 
سمتشرکت

زمان 
مصاحبه 
(دقیقه)

50مدیرعاملمشاوره-10-15دکترىمرد45 - 35م1

هماهنگ کننده مشاوره2 >10-15کارشناسى ارشدزن35–25م2
55پروژه ها

40مدیرعاملمشاوره5 <15 <کارشناسى ارشدمرد35-45م3

برنامه ریز کارفرمایى5 <10-15کارشناسى ارشدمرد35–25م4
35سیستم ها

45مدیرعاملمشاوره2-55 >کارشناسى ارشدمرد35–25م5

طرح و 2-105-15کارشناسى ارشدمرد35–25م6
40مدیر پروژهساخت

برنامه ریز پیمانکارى-5-10کارشناسى ارشدزن35-45م7
30سیستم

تحقیق و مشاوره-15 <کارشناسى ارشدمرد35-45م8
40توسعه

50مدیر پروژهپیمانکارى-10-15دکترىمرد45 <م9

45کنترل پروژهپیمانکارى-10-15کارشناسى ارشدزن35-45م10

باتوجه به ماهیت دوســویه مؤلفه هاى فرهنگ ملى هافستد، سؤالى کلیدى براى هر مؤلفه فرهنگ 
ملى پرســیده شد و براساس پاسخ، شــکل (1) تکمیل شد. به عنوان مثال، پژوهشگر در پى یافتن نظر 
افــراد در ایــن خصوص بود که فاصله قدرت کم و یا زیاد، هرکــدام به چه میزانى مى توانند به پذیرش 
بیم در شــرکت هاى ساختمانى ایران کمک کنند. براین اســاس هر پاسخ به صورت دایره اى مشکى در 
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مختصات دوتایى شکل (1) قرار گرفت که درنهایت، با جمع آورى کلیه پاسخ ها، این شکل تکمیل شد. 
پس از قراردادن نظر 10 خبره براى هر پنج مؤلفه، نقطه مختصاتى از ماتریس که تراکم بیشــترى را 
براى هر مؤلفه نشــان مى داد، به عنوان وضعیت مطلوب مؤلفه هاى فرهنگ ملى در جهت پذیرش بهتر 
بیم شناسایى شد و در ادامه از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا راهکارهایى جهت دستیابى به وضعیت 
مطلوب پیشنهاد دهند. براى تجزیه وتحلیل داده هاى گردآورى شده در بخش راهکارها، رویکرد تحلیل 

محتوایى براون و کالرك1 (2006) مورداستفاده قرار گرفت.
جهت اعتبارســنجى یافته ها، مصاحبه ها تا رســیدن به اجماع نظر تقریبى ادامه یافتند. در ابتداى 
پژوهش، تعداد مصاحبه شونده ها مشــخص نبود و روند مصاحبه ها با رسیدن به اشباع نظرى طى 10 
مصاحبه و تکرارى شــدن بسیارى از پاسخ ها، ادامه یافت. پس از تهیه نسخه اولیه گزارش، این ویرایش 
در اختیار دو نفر از مصاحبه شوندگان اصلى قرار گرفت تا جمالت متناقض یا مستعد سوءبرداشت حذف 
شوند. سپس نسخه اصالح شده در اختیار همکاران تیم پژوهش قرار گرفت تا موارد مبهم اصالح شوند.

یافته هاى پژوهش
همان گونه که در شکل (1) مشخص است، تراکم پاسخ ها در مختصات 1- موافقم، فاصله قدرت کم؛ 2- 
موافقم، پرهیز از عدم قطعیت کم؛ 3- خیلى موافقم، تفکر بلندمدت؛ 4-موافقم، مردخویى و 5- خیلى 
موافقم، جمع گرایى قرار گرفتند. بدین ترتیب، پاسخ دهندگان اذعان داشتند که فاصله قدرت کم، پرهیز 
از عدم قطعیت کم، تفکر بلندمدت، مردخویى و جمع گرایى به پذیرش بیم در شــرکت هاى ساختمانى 

ایران کمک مى کنند.

1 . Braun & Clarke
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شکل 1: وضعیت مطلوب مؤلفه هاى فرهنگ ملى هافستد براى پذیرش بیشتر بیم 
در شرکت هاى ساختمانى کشور

نقش فاصله قدرت کم در پذیرش بیم با نتایج پژوهش هافستد (1980)، ویگا و همکاران (2001) 
و صادقى و همکاران (2014) هم راستا مى باشد. پرهیز از عدم قطعیت کمتر نیز به عنوان دومین مؤلفه 
فرهنگ ملى معرفى شد که به پذیرش فناورى بیم در شرکت هاى موردبررسى کمک مى کند؛ یافته اى 
که با نتایج حاصل از مطالعات حسن و دیتسا (1999)، ویگا و همکاران (2001)، آکور (2006)، اسریت 
و کاراهانا (2006) و هافستد و همکاران (2010) همخوانى دارد. از سوى دیگر تأکید خبرگان بر نقش 
جمع گرایى در پذیرش بیم با نتایج پژوهش ویگا و همکاران (2001) هم راستا مى باشد اما با نتایج حاصل 
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از پژوهش صادقى و همکاران (2014) همخوانى ندارد. براین اساس تأثیرگذارى این خصلت را مى توان 
بیشتر به ماهیت فناورى موردبررسى نسبت داد؛ دراین راستا بیم به عنوان مثال بیشتر بر اصول همکارى 
تیمى، یکپارچگى و جمع گرایى اســتوار است. همچنین براساس یافته هاى پژوهش، تفکر بلندمدت بر 
پذیرش بیشتر فناورى بیم اثرگذار است که این یافته نیز با مطالعات ویگا و همکاران (2001) و سانى1 
و همــکاران (2019) همخوانى دارد. درخصوص مؤلفه مردخویى/زن خویى نیز اکثر پاســخ دهندگان، 
خصلت مردخویى را در مقایسه با زن خویى در پذیرش بیم مؤثرتر تلقى کرده اند که این یافته با نتایج 
مطالعات آکور (2006) و صادقى و همکاران (2014) هم راستا مى باشد اما با نتایج پژوهش هاى اسریت 
و کاراهانا (2006) و ســانى و همکاران (2019) همخوانى ندارد. براین اســاس محیط غالب تعریف و 
پیاده ســازى فناورى در تناقض یافته ها در این خصوص بى تاثیر نمى باشــد. به عنوان مثال، فناورى بیم 
بیشــتر در محیطى مردانه در مقایسه با فناورى هایى نظیر فناورى هاى هتل دارى پیاده سازى مى شود. 
جدول (2)، دســته بندى ُکدها و مضامین مســتخرج از مصاحبه ها را به عنوان خروجى فرآیند تحلیل 
محتواى کیفى به تصویر مى کشد. براین اســاس مضامین فرعى -که از ترکیب تعدادى از مضمون هاى 
اولیه حاصل شــده اند- راهکارهاى پیشنهادى مى باشــند. در ادامه، نقل قول هاى مربوط به راهکارهاى 
تسهیل پذیرش فناورى بیم به تفکیک هریک از پنج مؤلفه فرهنگ ملى و با تأثیرپذیرى از این مؤلفه ها 

بیان شده است.

1 . Sunny 
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جدول 2: ُکدگذارى و ایجاد و نام گذارى مضامین1

شماره 
مصاحبه 
مستخرج

ُکد شماره ُکد مضمون 
اصلى

شماره 
مضمون

م5 و م7 ایجاد مقاطع همکارى در شرکت ك11
فاصله 

قدرت کم م7ض1 طراحى سیاست هاى تشویقى براى مدیران رده هاى باالیى ك12

م7 هم راستاشدن کلیه اعضا با مأموریت اصلى شرکت ك13

م2 قرارگیرى شخصیت هاى ریسک پذیر در سطوح باالیى 
شرکت ك21

پرهیز از 
عدم قطعیت 

کم
م5ض2 برون سپارى برخى فعالیت هاى شرکت ك22

م1 پایگاه هاى داده قوى ك23

م5 باالبردن سطح آگاهى درخصوص فناورى بیم ك24

م1، م3، م6 
و م7 ایجاد فرهنگ پذیرش بیم از طریق آموزش ك31 تفکر 

بلندمدت ض3

م2 جستجوى بازار هدف بیم ابتدا در پروژه هاى کوچک تر ك32

م1 ماشینى کردن1 ساختارهاى شرکت ك41
مردخویى ض4

م1 نیروهاى متخصص بیشتر در شرکت ك42

م1 و م  ایجاد انگیزه ك51
جمع گرایى ض 5

م2 ایجاد محیط مشترك در شرکت ك52

درخصوص مضمون فاصله قدرت کم، یکى از راهکارهاى پیشنهادى ایجاد مقاطع همکارى در شرکت 
بود. دراین راستا خبره پنجم اظهار داشت که «... بایست مقاطع همکارى و تیم سازى در شرکت وجود 
داشــته باشــد. مثًال در همراه اول، زمان محقق شدن مایلستون هاى2 کلیدى، جشــنى در باغ برگزار 
مى کنند و همه اعضاى شرکت در آن حضور مى یابند و بازى مى کنند». خبره هفتم نیز بر این مسئله 
تأکید داشــت که «گاهى اوقات مى بایست جلساتى توسط مدیران ارشد و با حضور تمامى اعضا برگزار 

1 . مستند شدن اطالعات در ساختارى نرم افزارى است که به راحتى قابل پیگیرى مى باشد.
2 . Milestones
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شود تا افراد سطوح پایین تر نیز بتوانند کمک هاى بزرگى به شرکت کنند و بیشتر احساس سودمندى 
کرده و به واسطه عملکرد بهتر آن ها، بازدهى شرکت نیز بیشتر شود». دیگر راهکار پیشنهادى، طراحى 
سیاســت هاى تشویقى بود. دراین راســتا خبره هفتم اظهار داشــت که «براى اینکه سبک مدیریتى 
مشارکتى برقرار شود، الزم است مدیران رده هاى باالتر درصورت مشارکت دادن افراد رده هاى پایین تر، 
مورد تشــویق قرار بگیرند». راهکار دیگر، هم راستاســازى کلیه اعضاى شرکت با رسالت اصلى شرکت 
اســت. براین اســاس طبق نظر خبره هفتم «تمامى اعضا باید از شــعار و رسالت شرکت اطالع داشته 
باشند. کارشناس شرکت را درنظر بگیرید که محدوده اى از کار را برعهده دارد؛ مثًال متره و برآورد را 
انجام مى دهد، اما حتى نمى داند شرکت در چه حوزه هایى فعال است و یا نمى داند شرکت چند پروژه 
درحال اجرا دارد؛ چون او را به همان فضاى کارى کوچک مخصوص به خود محدود کرده اند و این مسئله 

به خاطر تفکر قدرت محورى است که در شرکت ها وجود دارد».
درخصوص مضمون پرهیز از عدم قطعیت کم، اولین راهکار پیشــنهادى، قرارگیرى شخصیت هاى 
ریسک پذیر در سطوح ارشد شرکت بود. دراین خصوص خبره دوم بیان داشت که «... شرکت ما بسیار 
ریسک پذیر است و علت این است که طى سه چهار سال اخیر، شرکتى تک پروژه اى بوده که با شرکتى 
چینى قرارداد داشــته و این شرکت ازنظر پرداخت ها، بسیار شرکت منظمى است. درواقع شرکت ما از 
بدو تأســیس در سال 94 شرکت خوش شانسى بوده اســت و مدیر، از هزینه کردن در ایده هاى جدید 
استقبال مى کند و روى بقیه اعضاى شرکت تأثیر گذاشته است». دراین راستا ژانگ1 و همکاران (2020) 
نیز نقش عوامل اجتماعى و شــخصیتى را در پذیرش فناورى به کارگیرى وسایل نقلیه خودکار بررسى 
کردند و نشان دادند که عوامل اجتماعى و شخصیتى نظیر اعتماد اولیه و وجود شخصیت هاى کلیدى 
بر پذیرش فناورى مذکور بســیار اثرگذار است. راهکار بعدى، برون سپارى برخى از فعالیت هاى شرکت 
بود. دراین راستا خبره پنجم بیان داشت که «پیاده سازى فناورى هاى جدید مانند بیم، باید پله پله انجام 
شــود تا آرامش شرکت دست خوش تغییر نشود. براى مثال پیشنهاد مى شود شرکت هایى که به تازگى 
قصد دارند به ســمت این فناورى حرکت کنند، برخى خدمات را به شــرکت هایى برون سپارى کنند. 
به واسطه همکارى هاى مســتمر، فرآیند یادگیرى امور جدید نیز کم کم شکل مى گیرد؛ به عبارتى هم 
درگیر پیاده ســازى شده و هم بخشى از ریسک را از دوش خود برداشته اند». ازسوى دیگر گونزالس2 و 
همکاران (2010) نیز نشان داده اند که برون سپارى به شرکت هاى متقاضى فرصت مى دهد تا خدمات 

1 . Zhang 
2 . Gonzalez 
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فناورى اطالعات بهترى داشته باشند و امکان دستیابى به پیشرفت هاى فناورانه را نیز براى آن ها فراهم 
مى کند. براین اساس، صرفه جویى در هزینه هاى ناشى از ورود فناورى جدید، کاهش عدم قطعیت کمتر 
و بهبود پذیرش فناورى صورت مى پذیرد. راهکار دیگر، ایجاد پایگاه هاى داده قوى در شرکت ها بود که 
امکان بهره بردارى از فناورى را براى افراد با پشتوانه اى قوى تر امکان پذیر مى سازد. دراین خصوص خبره 
اول اظهار داشت که «وقتى پیشنهادى را بدون اینکه داده هاى تاریخى قوى داشته باشید، بپذیرید، یا 
ازنظر هزینه ها پایگاه داده هاى سنتى را در اختیار نداشته باشید، به مشکل برخورد مى کنید؛ به خصوص 
براى فناورى بیم؛ که وقتى مشخصات شفافى وجود نداشته باشد و شرح کارها براساس استانداردهاى 
موردنظر تنظیم نشــده باشد، با هدف بیم سازگار نیســت». از دیگر راهکارهاى پیشنهادى مى توان به 
باالبردن سطح آگاهى درخصوص بیم اشاره کرد. دراین راستا خبره پنجم اظهار داشت که «براى افزایش 
آگاهى، الزم اســت سمینارهایى کامًال خصوصى و در مکانى مجلل -چون در فرهنگ ایران ظواهر امر 

بسیار تأثیرگذارند- برگزار شود».
درخصوص مضمون تفکر بلندمدت، براســاس نظر خبره اول یکى از راهکارهاى پیشنهادى «ایجاد 
فرهنگ پذیرش بیم در کلیه بخش هاى درگیر در پروژه ها ازطریق آموزش» بود. دراین راستا خبره سوم 
اظهار داشــت که «داستان تغییر، گاهى داستان اجبار است. اعضاى شرکت ما ساالنه به وزارتخانه هاى 
مختلف و دفاتر کارفرمایى، مشــاوره و پیمانکارى بزرگ مراجعه و سمینارهاى مختلفى برگزار کرده تا 
مخاطبین با مزایاى بلندمدت این فناورى آشــنا شــوند». ازسوى دیگر خبره ششم بیان داشت که «... 
وضعیت کنونى رکود در صنعت ســاختمان ایران، فرصت خوبى براى یادگیرى اســت؛ چون هیاهوى 
زیادى براى تحویل پروژه ها وجود ندارد و اعضاى شــرکت ها مى توانند با آرامش بیشــترى کار کنند و 
کارهاى بزرگ ترى در آینده انجام دهند». خبره هفتم نیز در ادامه بیانات دو خبره پیشــین اضافه کرد 
که «اگر چشــم انداز شــرکت را مشخص کرده و افراد توجیه شــوند که این فناورى به هر شخص چه 
کمکى مى کند و در طول دوره اجرا، هر چندماه یک بار، در جلســه اى مشــترك، پیشرفت ها به صورت 
بصرى به افراد نشان داده شود، [آنها] براى داشتن تفکر بلندمدت تشویق مى شوند. در این شرایط، دید 
خوش بینانه ترى نسبت به بیم پیدا مى کنند و ترسى ندارند که در مورد بخشى از نتایج این تصمیم گیرى 
بى اطالع هســتند». دراین راستا مک کالوم1 و همکاران (2014) نیز بیان مى کنند که سواد دیجیتال و 
اضطراب ناشى از ورود فناورى اطالعات و ارتباطات جدید براى معمارانى که فناورى هاى تلفن همراه به 

1 . Mac Callum
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محیط کارى آن ها ورود پیدا کرده، مى تواند با آموزش بهبود یابد. راهکار دیگرى که خبره دوم پیشنهاد 
داد این است که « (باید) بازار هدف بیم را ابتدا در پروژه هاى با مقیاس کوچک تر جستجو کرد تا افراد 
نسبت به کسب منافع آن خوش بین شوند و سپس اقدام به استفاده از آن در پروژه هاى بزرگ تر شود؛ 

درنتیجه، حتى اگر شرکت متضرر شد، به میزان کمترى ضرر کند».
درخصوص مضمون مردخویى، یکى از راهکارهاى افزایش جســارت در ارائه فناورى هاى نوظهور، 
ماشــینى کردن ســاختارهاى شرکت بود. دراین راســتا خبره اول بیان داشــت که «... ماشینى کردن 
ساختارهاى شرکت و اینکه اعضاى شرکت بدانند قدم بعد کجا پاى مى گذارند، قدرت پیش بینى پذیرى 
را افزایش و قوت قلبى به اعضاى شــرکت مى دهد که جســارت افراد نیز در پى آن بیشــتر مى شود». 
راهکار دیگر، وجود نیروهاى متخصص بیشتر در شرکت بود. دراین خصوص نیز خبره اول اظهار داشت 
که «هرچه نیروهاى متخصص شرکت بیشتر باشند، جرئت افراد براى آزمون وخطا افزایش مى یابد. مثًال 
وقتى از فرد باتجربه اى از آمریکا دعوت شود که به سیستم شرکت وارد شود، دیگر افراد مجموعه، انگیزه 

بیشترى براى پذیرش چنین پیشنهاداتى پیدا مى کنند».
درخصوص مضمون جمع گرایى، یکى از راهکارهاى پیشنهادى ایجاد انگیزه بود. دراین راستا خبره 
اول بیان داشت که «انگیزه مى تواند در اشکال مختلف مالى، تغییر جایگاه و یا ... رخ دهد. مثًال به ازاى 
افزایش کیفیت و یا کاهش خطا در فعالیت هاى مربوط به هر شــخص، دستمزد افراد به همان نسبت 
افزایش یابد. مشــکل اصلى، ســاختار قوانین حقوقى ایران است؛ مثًال پیمانکار را با استفاده از ماهیت 
بیم وارد مراحل آغازین پروژه کنید، درحالى که براى چنین پیمانکارى، هیچ انگیزه اى ازلحاظ حقوقى 
نمى توانید تعریف کنید». راهکار دیگر «افزایش انگیزه جهت ارائه پیشنهاداتى مثل ورود فناورى جدید 
بیم به شرکت، تقویت مسائل مربوط به فرهنگ سازمانى است و این ها اساس صورت وضعیت ها و اساس 
گردش پول و قراردادها مى باشــد» (م5). دراین راســتا چان1 و همکاران (2017) بیان داشتند که در 
پذیرش گسترده تر فناورى هاى ســاختمانى سبز2 در صنعت ساختمان، مشوق هاى مالى نقش مهمى 
براى پذیرندگان ایفا مى کند. راهکار سوم، ایجاد محیط مشترك در شرکت بود. دراین راستا خبره دوم 
بیان داشت که «اگر جلسات متعدد در شرکت وجود نداشته باشد، بیم نمى تواند به طرز مناسبى به کار 
گرفته شود. ولى مثًال در بدو ورود یک فناورى از صنعت کشاورزى که قصد تولید کود جدیدى را دارد، 
شاید تنها وجود یک شخص فردگرا بتواند منجر به نتیجه خوبى شود. دپارتمان هاى شرکت نباید از هم 

1 . Chan
2 . Green Building Technology (GBT)
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جدا باشند. تولد اعضاى شرکت را جشن بگیرید. مثًال تمامى اعضاى شرکت درصورت امکان، روى یک 
میز ناهار بخورند. مدیر شرکت به گونه اى کارها را برنامه ریزى کند که افرادى که حدودى از درون گرایى 

و برون گرایى را دارند، فعالیت هایشان با هم درگیر شود».

بحث و نتیجه گیرى
در پژوهش حاضر، نقش مؤلفه هاى فرهنگ ملى در پذیرش بیشــتر بیم در شــرکت هاى ســاختمانى 
مشــارکت کننده بررسى شد. اکثر مصاحبه شــوندگان فاصله قدرت کمتر، پرهیز از عدم قطعیت کمتر، 
جمع گرایى، تفکر بلندمــدت و مردخویى را در پذیرش بیم مؤثرتر خوانده انــد. در ادامه، راهکارهایى 
براى ارتقاى ابعاد فرهنگى مذکور ارائه شد؛ براین اساس «ایجاد مقاطع همکارى در شرکت»، «طراحى 
سیاســت هاى تشــویقى براى مدیران رده هاى باالیى» و «هم راستاسازى کلیه اعضا با مأموریت اصلى 
شــرکت» براى کاهش فاصله قدرت، «قرارگیرى شخصیت هاى ریسک پذیر در سطوح باالیى شرکت»، 
«برون سپارى برخى از فعالیت هاى شرکت»، «ایجاد پایگاه هاى داده قوى» و «باالبردن سطح آگاهى در 
مورد فناورى بیم» براى کاهش پرهیز از عدم قطعیت، «ایجاد فرهنگ پذیرش بیم از طریق آموزش» و 
«جستجوى بازار هدف بیم ابتدا در پروژه هاى کوچک تر و با سوددهى بیشتر» به منظور تقویت رویکرد 
بلندمدت، «ماشینى کردن ساختارهاى شرکت» و «نیروهاى متخصص بیشتر در شرکت» به منظور تقویت 
مردخویى و نهایتاً «ایجاد انگیزه» و «ایجاد محیط مشــترك در شرکت» به منظور تقویت جمع گرایى 
پیشنهاد شدند. براین اساس به نظر مى رسد که تغییرات کوچک و کم هزینه در محیط شرکت ها مى تواند 
پیامدهاى مطلوبى به همراه داشــته باشند؛ زیرا بسیارى از راهکارها رویکردى رفتارى دارند و باتوجه به 
جایگاه ویژه روابط بین فردى در محیط فرهنگى کشــور، ثمربخشى فراوانى دارند. نتایج پژوهش حاضر 
به فعاالن حوزه بیم کمک مى کند تا به درك بهترى نسبت به تأثیر مؤلفه هاى فرهنگى بر پذیرش بیم 
دســت یابند. همچنین یافته هاى پژوهش شــواهد میدانى ارزشمندى از صنعت ساختمان کشور ارائه 
مى کنند که براى مدیران شرکت هاى ساختمانى کشور مفید است و البته مى تواند رهنمودهایى براى 
شــرکت هاى مستقر در کشورهایى با وضعیت ساخت وساز مشابه فراهم نماید. البته پیاده سازى بیم در 
کلیه شرکت ها بدون توجه به زیرساخت ها و ابعاد پروژه هاى آن ها لزوماً نمى تواند مفید باشد. باید توجه 
داشــت که فناورى هاى پیشرفته در بسیارى از سازمان هاى کشور داراى همین فرهنگ مشترك به کار 
گرفته شده اند؛ براین اساس برگ برنده سازمان هاى مذکور، متناسب سازى فرهنگ سازمانى براى جذب 
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فناورى اســت. به عنوان مثال، شــرکت هاى دانش بنیان حوزه ساختمان در پذیرش فناورى هاى مذکور 
موفق عمل کرده اند. ازســوى دیگر، هرچه فاصله فناورى جدید با فناورى موجود ســازمان کمتر باشد، 
پذیرش آن ســریع تر انجام مى شود؛ براین اساس باتوجه به اینکه فناورى هاى ساختمان و بیم به ترتیب 
در زمره فناورى هاى متوســط روبه پایین و روبه باال مى باشند، پذیرش فناورى بیم دشوارتر خواهد بود. 
همچنین بسیارى از کشورها، فارغ از سطح سازمانى در سطح ملى و در بلندمدت نیز به اصالح فرهنگ 
ملى ناســازگار براى پذیرش فناورى هاى پیشرفته مى پردازند. دراین راستا کشورهاى مذکور در توسعه 

فناورى جدید براى شبکه هاى نوآورى، مشوق هاى فراوانى در نظر مى گیرند.
جهت گیرى پیشنهادى براى مطالعات آتى، به کارگیرى نتایج حاصله به عنوان مبنایى براى پذیرش 
ســایر فناورى هاى نوظهور نظیر اینترنت اشــیا، واقعیت مجازى، واقعیت افزوده و غیره اســت. تعداد 
نمونه هاى نســبتاً محدود پژوهش حاضر، یکى از محدودیت هاى پژوهش حاضر اســت؛ براین اساس، 
جلب مشــارکت شــرکت ها و یا اعضاى بیشــتر مى تواند به دســتیابى به نتایجى کامل تر منتج شود. 
همچنین در پژوهش حاضر تنها شــرکت هاى رتبه یک ســاختمانى استان تهران مشارکت داشته اند؛ 
براین اســاس باتوجه به امکان تعریف و پیاده سازى بیم در ســایر صنایع، انجام پژوهش هاى مشابه در 
صنایعى نظیر صنعت نفت و گاز و غیره و مقایســه نتایج آن ها بــا یکدیگر مى تواند مدنظر قرار گیرد. 
باتوجه به محدودیت هاى پژوهش، پیشنهاداتى براى محققان آتى ارائه مى شود که ازجمله آن ها مى توان 
به موضوعات «مقایســه پذیرش فناورى بیم در ســازمان هاى چندملیتى و ایرانى و متأثر از مؤلفه هاى 
فرهنگ ملى»، «پذیرش فناورى بیم در شرکت هاى ساختمانى ایران، مبتنى بر اثر مؤلفه هاى فرهنگ 
سازمانى»، «پذیرش فناورى بیم در شرکت هاى ساختمانى ایران، مبتنى بر عملکرد مدیریت شرکت» 
و «مدیریت ریســک ناشى از مؤلفه هاى فرهنگ ملى در راســتاى پذیرش فناورى بیم در شرکت هاى 

ساختمانى ایران (با رویکرد اقدام پژوهى)» اشاره کرد.
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