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 ملخص البحث:

تحواًل كبيرًا بقطاع االنشاءات في كافة المراحل بدءًا من التخطيط والتصميم أحدثت  BIMأظهرت كافة الدراسات السابقة أن تكنولوجيا 
أطراف المشروع  بين التنسيق BIM تكنولوجيا مميزات أبرز وكان من والتحليل والتنسيق واالنشاء والتشغيل وادارة البيانات والصيانة،

ستوى اعداد استبانة من ثالثة محاور لقياس مللتكلفة، تم  اللحظي والتحديث بالمشروع العمل بدء المواد قبل واختيار االخطاء واكتشاف
 في االنشاء وتقييم عقبات تنفيذها في دولة الكويت. في مجال االنشاء وتحديد أهمية واولويات تطبيقاتها BIMالوعي بتكنولوجيا 

في قطاع االنشاءات بالكويت بوجه عام في حين كانت  BIMنتائج الدراسة ضعف مستوى الوعي والمعرفة بتكنولوجيا وقد اظهرت 
ة للمشروع، ومن في التكلف االهمية الملحة لتطبيق التكنولوجيا في عمليات المحاكاة والتخطيط والتنسيق بين أطراف المشروع والتحكم

يا تكنولوجبال والخبرة الوعي قلة في تتمثل بالكويت BIMتكنولوجيا  تطبيق طريق في الكبيرة العقباتناحية اخرى فقد اظهرت الدراسة ان 
مجال ضرورة االهتمام بالتدريب وتأهيل العاملين ب. وشملت توصيات الدراسة تكنولوجياال لتنفيذ ملزمةالقواعد ال وجود عدم عن فضالً 

االنشاءات وادراج التكنولوجيا ضمن المقررات التدريبية بالمؤسسات االكاديمية المتخصصة وتفعيل دور جمعية المهندسين والمؤسسات 
لقواعد الملزمة باشتراط بإصدار ا BIMوتقديم الدعم الحكومي لتكنولوجيا  BIMاالهلية المتخصصة في التوعية ونشر تكنولوجيا 

استخدامها في المشروعات الكبرى وذات الطابع الخاص وبدء االنتقال التدريجي للتعميم على باقي المشروعات، واعداد المواصفات 
 والكودات والعقود المنظمة الستخدام التكنولوجيا في مجال االنشاءات.

 .، تكنولوجيا، صناعة التشييدBIMشروع، نمذجة، معلومات البناء، ادارة الم الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:

يواجه االطراف المشاركة في صناعة التشييد تحديات عديدة تتمثل في انجاز المشروعات بنجاح ضمن التكلفة المحددة وفي الزمن 
المخطط له بجودة عالية باإلضافة الى مشاكل التنسيق بين التخصصات المختلفة في صناعة التشييد واهدار المواد نتيجة طبيعة تعدد 

 انشطة صناعة التشييد. 

من التقنيات الحديثة التي ظهرت نتيجة للحاجة الملحة الى تقليل تكلفة المشروعات والتحكم في زمن تنفيذ المشروع ورفع الكفاءة و 
حيث اتاحت تلك التكنولوجيا الى  BIMواالنتاجية وحل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء 

ف المشروع في مرحلة التصميم من التخصصات المعمارية واالنشائية والميكانيكية والكهربائية والصحية حيث التنسيق بين كافة اطرا
يتم العمل على نموذج واحد فضال عن فوائده في مرحلة التنفيذ ومتابعة البرنامج الزمني للمشروع والتنسيق فيما بين المالك والمقاول 

 ,Smith, O'Keeffe, Georgiou, & Love)ى المشروع واظهار اثارها على التكلفة واالستشاري وسهولة اجراء التعديالت عل
 وزمن تنفيذ المشروع بمجرد اجرائها. (2004

ة لمحاكاة الزمن واالدار تعد تطورا للنماذج ثالثية االبعاد لتعطي اكثر من بعد يتمثل في التكلفة و  BIMتكنولوجيا نمذجة معلومات البناء 
وتعني  (Abbasnejad, Moud, & Applications, 2013)مراحل التصميم واالنشاء والتشغيل على مدار عمر المشروع 

 ةحيث تتقوم ببناء نموذج تمثيلي دقيق لكل اجزاء المشروع في بيئ التكنولوجيا بكافة جوانب االدارة في مجاالت عدة وبيئات مختلفة
 متكاملة البيانات مما يرفع من كفاءة وقيمة المشروع.
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تتمثل في معرفة التكنولوجيا والمعوقات الفنية واالجرائية واالدارية  BIMوقد اظهرت دراسات سابقة العديد من العوائق لتطبيق تكنولوجيا 
 (Joannides, Olbina, Issa, & Research, 2012)والقانونية والثقافية فضال عن معوقات التدريب والتعلم 

 مشكلة الدراسة:

تحتاج المشاريع االنشائية بدولة الكويت ال سيما الكبيرة منها الى تكنولوجيا تدعم التنسيق الكامل بين أطراف المشروع وخفض التكلفة 
والنمذجة المثالية للمشروع التي تسهم في تقليل مشاكل التنفيذ الى حد كبير، ومن هنا جاءت اهمية الدراسة في بحث فوائد تطبيق 

في مشروعات التشييد وتقييم مستوى الوعي بأهمية تطبيقها وعوائق تنفيذ التكنولوجيا بدولة  BIMة معلومات البناء تكنولوجيا نمذج
 .بالمشاريع االنشائية بدولة الكويت BIMالكويت، لتكمن مشكلة الدراسة في البحث عن سبل تطبيق تكنولوجيا 

 أسئلة الدراسة:

 تلخيص التساؤالت الرئيسية التي تطرحها الدراسة على النحو التالي:في ضوء عرض مشكلة الدراسة، فانه يمكن 

  البناء معلومات نمذجةما أهمية تطبيق تكنولوجيا BIM .بدولة الكويت 
  البناء معلومات نمذجةما هي درجة الوعي بتطبيق تكنولوجيا BIM بدولة الكويت 
  البناء معلومات نمذجةما هي العوائق التي تعترض تطبيق تكنولوجيا BIM بدولة الكويت 

 فرضيات الدراسة:

 اعتمد البحث على عدد من الفرضيات التالية:

 البناء معلومات نمذجة بتكنولوجيا الوعي درجة بين طردية عالقة BIM تطبيقها. واهمية 
 البناء معلومات نمذجة عالقة طردية بين تطبيق تكنولوجيا BIM .والعائد على المشروعات االنشائية 
 البناء معلومات نمذجة بتكنولوجيا الوعي درجة بين عكسية عالقة BIM تطبيقها ومعوقات. 

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الى ما يلي:

 بتطبيق تكنولوجيا  بالتشييد العاملين ستقنع التي التعرف على المميزاتBIM  
 تكنولوجيا تطبيق التعرف على معوقات BIM التشييد صناعة في  
 بتكنولوجيا  التشييد صناعة في المشاركين وعي درجة تقديرBIM  
 تذليل عقبات تطبيق تكنولوجيا سبيل في المناسبة الحلول وضع BIM بدولة الكويت 
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 أهمية الدراسة:

 :يلي فيما الدراسة تكمن أهمية

  ندرة الدراسات التي تتناول تطبيق تكنولوجياBIM .في قطاع االنشاءات بالكويت وبالتالي فهي تغطي جانب بحثي هام 
  تتناول الدراسة تكنولوجياBIM .التي تعد من اهم التقنيات التي تساهم بفاعلية في إدارة وتنسيق وخفض تكلفة المشروعات 
  تبرز الدراسة أهمية تكنولوجياBIM  االنشاء والتشغيل واالدارة.وفوائدها في كافة مراحل المشروع من التصميم والتحليل و 
  تسعى لتأكيد االرتباط بين قلة الوعي بتكنولوجياBIM .وانتشارها بدولة الكويت 
  توثيق العقبات التي تحول دون تطبيق تكنولوجياBIM  .بالكويت 
 البناء معلومات نمذجة تكنولوجيا تطبيق تعميم البحث في سبل BIM الكويت بدولة االنشائية المشاريع في  

 حدود الدراسة:

شركات مقاوالت ومكاتب استشارية على مستوى ممثلين عن  BIMتم اجراء دراسة تقييم استخدام تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء 
 بقطاع االنشاءات بدولة الكويت ومالك عقارات ومؤسسات تعليم هندسي وتقني

 منهجية الدراسة:

لتحقيق األهداف وتم استخدام أداة االستبانة للعينة التي شملت عدد كبير من االطراف ذات  اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
العالقة بتشييد المشروعات من المهندسين االستشاريين والمقاولين والعاملين بالتدريب التقني بالكويت لتحليل العالقة بين فرضيات 

 جة معلومات البناء ومعوقات تطبيقها محليًا.الدراسة المختلفة الستنتاج درجة الوعي بتكنولوجيا نمذ

وقد تم اعداد االستبانة في ضوء نتائج الدراسات السابقة وفرضيات الدراسة من اسئلة متعددة االختيارات تشمل كل عناصر الدراسة 
 حيث شملت طبيعة عمل المدعو لالستبيان ودرجة الوعي بالتكنولوجيا واهميتها ومعوقاتها.

 ر النظري والدراسات السابقة:التعاريف واإلطا

 :BIMتعريف تكنولوجيا نمذجة المعلومات 

منذ سنوات عديدة ومازال يتطور وهو احد االنظمة الواعدة في مجال التشييد وهو مهيأ لكي يصبح ركنًا اساسيًا  BIMاستخدم تكنولوجيا 
وقد زاد انتشاره في اآلونة االخيرة مع التقدم  (S. Azhar, Carlton, Olsen, & Ahmad, 2011)للمعلومات في االنشاء

 ه الى االتمتة في البناء ويتم تطبيقه من خالل برامج للنمذجة ليصبح اكثر فاعلية في التصميم واالنشاء واالدارة.التكنولوجي واالتجا

بانه استخدام نموذج الكتروني لمحاكاة االنشاء والتشغيل للمنشآت لينتج تمثيل رقمي للخصائص  BIMويمكن تعريف تكنولوجيا 
. وهو تكنولوجيا تشاركي لكل (Succar, 2009)تياجات المختلفة ألطراف المشروع الفيزيائية والوظيفية للمنشآت يخدم االح

شروع على نسيق الجيد بين اطراف المالمعلومات الخاصة بالمشروع التخاذ قرارات تستند الى معلومات واقعية، باإلضافة الى تفعيل الت
 مدار عمره.
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وقاموا بتعريف التكنولوجيا بطرق متعددة حسب ادراكهم وخبراتهم  BIMالعديد من الباحثين قاموا بعمل دراسات لشرح مبدأ تكنولوجيا 
له العديد من الوظائف الهامة التي يمكن تطبيقها في كافة مراحل المشروع من التصميم  BIMالمختلفة، باإلضافة الى ان تكنولوجيا 

 للتنفيذ والتشغيل مما نتج عنه الفوائد المتعددة للتكنولوجيا، حيث تم استخدام تكنولوجيا المعلومات لجمع واستخدام ومشاركة المعلومات
. في حين (Gu & London, 2010) والشراء للمنتجات الداخلة في االنشاءلنمذجة ومحاكاة المنشأ وتقييمه ودعم عمليات التصنيع 

 نشآت. ملم يقتصر التكنولوجيا على نمذجة المنشأ وادخال معلوماته ولكن تطور ليصبح تكنولوجيا لرفع جودة وكفاءة ادارة ال

 BIM انواع تكنولوجيا

 عدة انواع على النحو التالي: BIM يضم تكنولوجيا

 3 االبعاد ثالثيD واالرتفاع والعرض الطول من القياسية باألبعاد ويعني  
 4 االبعاد رباعيD المشروع وجدولة لتخطيط الزمن الى باإلضافة االبعاد ثالثي هو 
 5 االبعاد خماسيD التكلفة الى باإلضافة االبعاد رباعي هو 
 6 االبعاد سداسيD نظم بين تكامل الى ويحتاج( الجغرافية المشروع احداثيات) الموقع الى باإلضافة االبعاد خماسي هو 

 BIM وتكنولوجيا GIS الجغرافية المعلومات
 7 االبعاد سباعيD المشروع عمر مدار على التشغيل ادارة ويشمل 

حيث اتاح للمقاولين بعد التحديثات  Jung and Joo (2011)كما انه يمكن ان يضم ابعاد اخرى تغطي معلومات عن المشروع 
 قت للنموذج لتسهيل دراسات الهندسة القيمية وحساب الكميات ومحاكاة مراحل المشروع.الجديدة بإضافة عوامل التكلفة والو 

 BIM استخدامات تكنولوجيا

يقوم مالك المشروع برؤية مناظير المشروع مما يمكن استخدامها ايضًا في التسويق بينما يقوم المصمم بإعداد افكار تصميمية 
 Olofsson, Lee, andباستخدام التكنولوجيا باإلضافة الى عمليات التحليل واكتشاف التعارضات واختيار المواد الخام 

Eastman (2008) :ويمكن تلخيص استخداماته على النحو التالي 

 .اعداد مناظير وفيديو للمشروع قبل االنشاء تفيد المصمم والمالك 
 .اكتشاف التعارضات بين التخصصات المختلفة بالمشروع 
 لمشروع التخاذ القرارات.محاكاة ا 
 حصر والتصنيع المسبق للمواد الخام ومدخالت المشروع 
  تخطيط وإدارة المشروع واعداد تعليمات األمان بالموقع(J. Zhang & Hu, 2011). 
 .اظهار البرنامج الزمني للمشروع على مراحل التنفيذ 
 .حساب الكميات وتكلفة المشروع فور االنتهاء من ادخال عناصره 
 .إدارة المشروع واعمال التشغيل والصيانة بعد تسليم المشروع 
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في المراحل المختلفة للمشروع حيث يتضح منه شمولية وظائف تكنولوجيا  BIMتكنولوجيا  الستخدامات امثلة( 1) جدول ويوضح
BIM .لكافة مراحل المشروع 

 في المراحل المختلفة للمشروع BIMتكنولوجيا  الستخدامات امثلة( 1) جدول

BIM المرحلة وظائف تكنولوجيا 

 التصميم التخصصات بين التنسيق – المكانية البرمجة – النمذجة

 التحليل ود للبنودوضع ك – النموذج على التدقيق – االضاءة تحليل – الطاقة تحليل – االنشائي التحليل

 االنشاء مسبقمواد المشروع والتصنيع ال تجهيز – االنشاء لمراحل والتكلفة الزمن محاكاة – الموقع تنظيم

 التشغيل التشغيلية االدارة – الصيانة اعمال جدولة

 ادارة البيانات اتالربط بقواعد البيان –التسجيل والمتابعة  –المشروع  بخطة تعديالت – البيانات تشارك
 

تطبيقات واسعة في كافة مراحل المشروع وحتى التشغيل واالدارة ويمكن لكل مختص ان يعمل في نطاق  BIMوبالتالي فان لتكنولوجيا 
 BIM( المراحل المختلفة الستخدامات تكنولوجيا 1عمله ويقوم بالتنسيق مع باقي أطراف المشروع. ويوضح الشكل )

 على مدار عمر المشروع BIM( استخدامات تكنولوجيا 1شكل )
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 في قطاع التشييد: BIMتأثير تكنولوجيا 

تحواًل كبيرًا في قطاع التشييد ليغطي كافة مراحل المشروع ويزيد من الكفاءة والدقة وسرعة االنجاز والتنسيق بين  BIMاحدث تكنولوجيا 
 Mandhar and Mandharاطراف المشروع واالستخدام االمثل للطاقة وتخفيض التكلفة والمراقبة الجيدة للبرنامج الزمني 

 وتتزايد اهميته في ادارة االتصاالت ومشاركة المعلومات للمشاريع الضخمة لخدمة كافة اطراف المشروع.  (2013)

لرفع كفاءة منتجاتهم وخدماتهم ولتفعيل التكامل بين االحتياجات والتشغيل او  BIMد من المؤسسات والشركات ادخل تكنولوجيا العدي
المدخالت والمخرجات لكافة العمليات االنشائية حيث يشمل التكنولوجيا االطر والتكنولوجيا للتنسيق بين العمليات والمعلومات على 

في رفع قيمة  BIMوقد ساهم تكنولوجيا  .(Khosrowshahi, Arayici, & Management, 2012) مدار عمر المشروع
المنشآت وتقليص زمن االنشاء واعطاء تكلفة واقعية موثوقة وخيارات متعددة للتسويق فضاًل عن انه يعد مرجعًا في عمليات التحكم في 

 .Kolpakov (2012)الجودة وتقليل الهدر في المواد الخام وتوفير الطاقة على مدار عمر المنشآت 

 في قطاع التشييد: BIMمميزات تطبيق تكنولوجيا 

وكانت الميزة الرئيسية للتكنولوجيا تكمن في التمثيل الواقعي الدقيق لكل اجزاء المبنى  BIMتناولت العديد من االبحاث فوائد تكنولوجيا 
ومن هذه االبحاث تم اعداد بحث لقياس منافع تكنولوجيا  ، (Sebastian & management, 2011)في بيئة معلوماتية متكاملة 

BIM ولوجيا كنحيث تم نمذجة ثالثة حاالت دراسية مختلفة لمشروعات بنفس المواصفات وكانت تلك الحاالت االولى لمشروع بت
 Barlish and Sullivanبشكل كامل والثانية لمشروع بالتكنولوجيا التقليدية والثالث في بخليط بين الطريقتين  BIMتكنولوجيا 

التكلفة للتصميم واالنشاء من خالل قياسات شملت االوامر التغييرية وطلبات االستعالم الموقعي حيث تم مقارنة االستثمار او  (2012)
 & BIM  (Linوالزمن، واشارت نتائج الدراسة الى العوائد االيجابية بشكل كبير على التكلفة والزمن نتيجة اتباع تكنولوجيا 

Management, 2014) :ويمكن تلخيص تلك المميزات على النحو التالي 

 سرعة وفعالية العمليات داخل المشروع لسهولة تشارك المعلومات مع أطراف المشروع. .1
 & ,Hu, Zhang, Deng)كفاءة التصميم الستخدام التكنولوجيا في تحليل المبنى وعرض البدائل المختلفة والمحاكاة السريعة  .2

technology, 2008) .وتوقعات االداء مما يساعد على اجراء التحسينات والحلول المبتكرة 
 .(Wong & Fan, 2013) التحكم في التكلفة وتوقع االداء البيئي للمبنى .3
 رفع جودة وانتاجية المشروع لسهولة استخراج المستندات واالستخدام االفضل لألتمتة. .4
 كفاءة وسرعة تصنيع وتجميع مستلزمات المشروع إلمكانية التكنولوجيا تفصيلها وحصرها بدقة. .5
فضل ل مما يتيح لهم فهم أتقديم خدمة أفضل للعمالء حيث يتم عرض المشروع بكافة المناظير والتمثيل الحركي والتفاصي .6

 للمشروع.
 الدعم المعلوماتي على مدار عمر المبنى في مراحل التصميم واالنشاء والتشغيل واالدارة والتطوير. .7

في رؤية اكثر واقعية للمبنى ودعم التعاون بين فريق عمل المشروع ورفع جودة المشروع  BIMكما عددت دراسات اخرى فوائد تطبيق 
يل وتخطيط التكاليف ودراسة المخاطر في المراحل االولى بالمشروع والقدرة على استيفاء طلبات االستعالم بصورة ورفع كفاءة التحل

 (S. J. L. Azhar & engineering, 2011) فورية ووضع البدائل المتعددة لتطوير المشروع
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 في مرحلة التصميم: BIMتطبيق تكنولوجيا 

في مجال التصميم التنسيق بين التخصصات المختلفة واكتشاف االخطاء قبل بدء العمل  BIMكان من أبرز مميزات تكنولوجيا 
بالمشروع واختيار المواد والخامات والتوريدات قبل بدء المشروع لتناسب التصميم والتصور الكامل للمشروع والتحديث اللحظي للتكلفة 

 ,Doloi & Economics) روع وانشطته وزمن كل منهابمجرد اجراء تعديالت على التصميم واستيعاب خطوات تنفيذ المش
واالستفادة من  (Qi, Issa, Olbina, & Hinze, 2013)خطاء بالمخططات لتجنب تعطل المشروع ، فضاًل عن تفادي اال(2008

 المخططات النهائية في اعمال التحديث واالضافات والتعديالت للمنشآت.

في اعمال التصميم والتركيب اعمال الخدمات الكهربائية والميكانيكية والصحية  BIMويقوم مهندسو الخدمات باالستفادة من تكنولوجيا  
 Holness (2006)للمبنى، كما يقوم المهندسون المدنيون من تحليل وتصميم هيكل المبنى ومقارنة البدائل التصميمية 

ليعزز هذا االتجاه حيث  يقوم  BIMفي السنوات االخيرة تصاعدت وتيرة المطالبة بالحفاظ على البيئة )الديمومة(، وبرز تكنولوجيا 
 ,Park, Park, Kim)  بخفض الهدر في المواد الخام وتوفير الطاقة بالمنشأ عن طريق تصميم يعتمد على الموارد الطبيعية للطاقة

& Kim, 2012) ومن هذا المنطلق كان التكامل بين تكنولوجيا ،BIM  والبناء األخضر في تطور مستمر لتغيير الطرق التقليدية في
ليل حالتصميم الى مرحلة البناء عالي االداء، حيث يقوم التكنولوجيا بتحديد اتجاه المبنى لتقليل الطاقة وتحليل كتلة المبنى وتحسينها والت

طاقة ذجة الطاقة بالمبنى لخفض الطاقة وتحليل وسائل الالضوئي والمائي لتقليل استهالك الكهرباء والماء بالمبنى، باإلضافة الى نم
 (Aibinu, Venkatesh, & Practice, 2014)ى المتجددة كالطاقة الشمسية الستخدامها بالمبن

حيث اتاح ربط المشروع  GISهو التكامل مع نظم المعلومات الجغرافية  BIMومن ناحية اخرى، فان من المميزات المهمة لتكنولوجيا 
ائل التخطيطية على ارض الواقع واجراء تحليل دقيق لكل التوقعات المستقبلية في ظل مع المخطط العام للمنطقة الواقع بها ووضع البد

 .Irizarry, Karan, and Jalaei (2013)البيئة المحيطة 

 في مرحلة التنفيذ: BIMتطبيق تكنولوجيا 

من المميزات التي يمنحها التكنولوجيا في مجال التنفيذ رفع كفاءة االتصال بين اطراف المشروع والتنسيق فيما بينهم ودقة البرامج 
-Becerik) والرؤية الشاملة للمشروع فضاًل عن اكتشاف األخطاء واتخاذ القرارات الصحيحةالزمنية وحساب التكاليف والكميات 

Gerber, Jazizadeh, Li, Calis, & management, 2012)،  وقد انعكس ذلك إيجابياً  في زيادة الربحية وتقليص وقت
من المستخدمين للتكنولوجيا  %73كفاءة التسويق وبالتالي تحسين عائد االستثمار للشركات، وقد دلت األبحاث ان اإلنجاز والتسويق و 

اكدوا انه رفع الكفاءة اإلنتاجية بالمؤسسة، وقد وجدت عالقة طردية بين خبرة المستخدمين بالتكنولوجيا وتحسن اإلنتاجية واالستفادة 
 .بالتكنولوجيا

 .J)التنفيذية  التعارضات بالمخططاتأية يقوم التكنولوجيا بالتنسيق الجيد بين التخصصات المختلفة واكتشاف  وفي مرحلة التصميم

Zhang & Hu, 2011)  مما يقلل من ظهور األخطاء عند تنفيذ المشروع وتقليل األوامر التغييرية التي تنشا نتيجة للتعديالت في
د للمشروع حالمخططات، باإلضافة الى ان التكنولوجيا يعمل كمنصة للمعلومات المتبادلة بين المقاولين والموردين من خالل نموذج مو 

 .(Jung & Joo, 2011) ثالثي االبعادالتنفيذي 
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يرًا لعمال بالموقع وتوففي مجال التنفيذ قد غير من استراتيجية االمن والسالمة بالموقع لتامين سالمة ا BIMان استخدام تكنولوجيا 
 للوقت والمال الناشئة نتيجة الحوادث بالموقع وذلك عن طريق المحاكاة الواقعية لإلنشاء وادارة الموقع وتحليل االمان حيث يتم التمثيل

، (Elmualim, Gilder, & management, 2014) الدقيق لخطوات االنشاء باإلضافة الى اظهار التعديالت وتأثيرها لحظياً 
وبالتالي يدعم من التحليل االنشائي الديناميكي لألمان، وقد ابتكر الباحثون ادوات على كما انه يتم تمثيل كل االنشطة بالمشروع 

لمراجعة جميع عوامل الخطورة في المنشأ وتقديم الحلول التصميمية البديلة التي يمكن استخدامها من المصممين في  BIMتكنولوجيا 
 ,S. Zhang, Teizer, Leeوضع تكنولوجيا لمراجعة االمان بالمبنى مرحلة التصميم او المقاولين قيل البدء في االنشاء، كما تم 

Eastman, and Venugopal (2013). 

 في مرحلة التشغيل والصيانة: BIMتطبيق تكنولوجيا 

حيث يتم تمثيل للمنشأ بجميع الخامات والتجهيزات  (Cheng & Ma, 2013)في ادارة المنشآت القائمة  BIMيستخدم تكنولوجيا 
والمعدات وبالتالي يصبح هناك قاعدة بيانات واقعية ومحدثة ودقيقة خاصة بالمبنى يمكن من خاللها استخراج اية معلومات بسرعة 

)اوبرا  BIMاني التي تدار بواسطة نموذج ودقة وسهولة مما يساعد على التحكم في تشغيل وصيانة المبنى بشكل كامل. ومن امثلة المب
إلجراء التعديالت على المنشآت يفيد كثيرًا في ادارتها حيث يجعل  BIMسيدني(   وقد اتفق خبراء االنشاء ان استخدام تكنولوجيا 

 Becerik-Gerber, Jazizadeh, Li, and Calisاستراتيجية االدارة اسهل ويرفع من كفاءة التنسيق ويوفر المال والوقت 

(2011)  

لم يقتصر على تزويد طاقم العمل بكافة البيانات التي تشمل الكميات والتكلفة والبرنامج الزمني والمواد  BIMومن ثم، فان تكنولوجيا 
 ,Farnsworth)المستخدمة ودعم اتخاذ القرارات ولكن كان له اثر كبير في تحليل تلك البيانات للمنشأ والحفاظ على البيئة المحيطة 

Beveridge, Miller, Christofferson, & Research, 2015) (  2) والشكلMacLeamy Curve  الذي يوضح تأثير
ي مرحلة التصميم إلعداد نموذج المشروع بينما يقل الجهد بشكل كبير فاستخدام تكنولوجيا على الجهد والتكلفة حيث يتركز الجهد في 

المراحل الالحقة، في حين ان الطرق التقليدية يكون الجهد كبير في مرحلة التنفيذ مما ينعكس سلبًا على التكلفة باإلضافة الى صعوبة 
 .(Ku, Taiebat, & Research, 2011) التعديالت في هذه المرحلة فضاًل عن كلفتها المرتفعة
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 والطرق التقليدية BIMللمقارنة بين استخدام  MacLeamy( منحنى 2شكل )           

 االستفادة من الدراسات السابقة وما تضيفه الدراسة الحالية:

تمت االستفادة من الدراسات السابقة في وضع إطار البحث واختيار األسلوب الذي تم اتباعه وأداة الدراسة، فضاًل عن معرفة أنواع 
 .الصيانةو  لوجيا نمذجة المعلومات واستخداماتها المتعددة، وتأثير تطبيقها في مراحل التشييد من التصميم والتنفيذ والتشغيلتكنو 

يجمع بين عدة محاور وهي درجة الوعي  إطارعلى مستوى دولة الكويت في  BIMتضيف الدراسة تطبيق تكنولوجيا نمذجة المعلومات 
 همية تطبيقها والعوائق التي تحول دون تطبيقها والحلول المناسبة.بأهمية تطبيق التكنولوجيا وا 

 تصميم االستبيان:

في مجال االنشاءات، فقد تم اعداد استبانة من قسمين،  BIMالدراسات السابقة التي تم عرضها عن استخدام تكنولوجيا  لنتائجطبقًا 
( سؤال وتم اعتماد ميزان تقديري 16حيث يشمل القسم األول بيانات عن المستجيب ومجال عمله، بينما يحتوي القسم الثاني على عدد )

وقد مستويات االستجابة لكل مجال. ( 2ويوضح الجدول )الخماسي لتقييم درجة استجابة المشارك لكل بند  ليكرتوفقًا لمقياس تقسيم 
 تم تقسيم اسئلة االستبيان على المحاور التالية:
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 ( محاور االستبيان ومستويات االستجابة لكل محور  2جدول )

 المحور مستويات االستجابة

بدرجة قوية 
 جدا

 بدرجة قوية
بدرجة 
 متوسطة

 اطالقاً  بدرجة ضعيفة
 مستوى الوعي بتكنولوجيا

BIM 

 غير مهم قليل االهمية معتدل االهمية مهم مهم جدا
أهمية ومميزات استخدام 

 BIMتكنولوجيا 

 ضعيف جدا ضعيف متوسط قوي  قوي جدا
 قوة عوائق استخدام تكنولوجيا 

BIM 

 المقياس 1 2 3 4 5

 

التباس  إلزالة اية غموض اووقام مختصون بقطاع التشييد بمراجعة شمولية االستبانة لحالة الدراسة وعمل اختبار مبدئي لالستبيان 
 باألسئلة حيث تم اعداده في صورته النهائية ونشره.

 الدراسة والنتائج:

 :اإلحصائية لالستبانةالمعالجة 

سؤال( على ثالثة  16متغير مستقل وهو مجال العمل ومجموعة المتغيرات التابعة والتي شملت اسئلة االستبيان ) ةاالستبان تشمل
 محاور كما سبق عرضه في تصميم االستبيان.

 معامللقياس الثبات و  االنحراف المعياري ومعامل ألفاكرونباخو  الحسابي المتوسطوتمت المعالجة االحصائية لالستبيان باستخدام 
 ارتباط بيرسون لقياس االتساق الداخلي، وقد تم اعتماد ميزان لتقييم االستجابات حسب مقياس ليكارت الخماسي.

 عينة الدراسة:

( توزيع المشاركين 3( من المتخصصين بمجال االنشاءات بدولة الكويت بتعبئة االستبيان ويوضح الشكل البياني رقم )37قد قام )
  باالستبيان حسب مجال عملهم
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 ( توزيع المشاركين باالستبيان حسب مجال عملهم3شكل )

 واجراء المعالجات االحصائية باستخدام البرنامج وكانت النتائج على النحو التالي: SPSSباستخدام برنامج تم تحليل نتائج االستبيان 

 صدق االتساق الخارجي:

تم عرض االستبيان على مجموعة من المختصين العاملين بمجال التشييد بدولة الكويت، حيث تمت مراجعة المحاور والبنود للتأكد من 
 ترابطها وعالقتها بمجال الدراسة، حيث تم استبعاد بعض البنود واضافة أخرى واجراء التعديالت الالزمة ومن ثم نشر االستبانة.  

 :صدق االتساق الخارجي

( 3للتأكد من توافق بنود كل محور، ويوضح الجدول ) SPSSتم حساب معامل االرتباط بين البنود والمحاور باستخدام برنامج 
 معامالت االرتباط لبنود االستبانة.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاوالت انشائية
39%

تعليم هندسي 
وتقني
17%

استشارات 
هندسية
44%
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 ( معامالت االرتباط لبنود االستبانة3جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط البنود المحور

تقدير مستوى الوعي 
في مجال  BIMبتكنولوجيا 

 االنشاء

1 0.74 0.01 
2 0.915 0.01 
3 0.736 0.01 

اكتشاف أهمية ومميزات 
في  BIMاستخدام تكنولوجيا 
 االنشاء

1 0.928 0.01 
2 0.896 0.01 
3 0.935 0.01 
4 0.965 0.01 
5 0.927 0.01 
6 0.867 0.01 

تقييم عوائق استخدام تكنولوجيا 
BIM في دولة الكويت 

1 0.789 0.01 
2 0.777 0.01 
3 0.758 0.01 
4 0.798 0.01 
5 0.815 0.01 
6 0.918 0.01 
7 0.912 0.01 

 0.01عند مستوى الداللة  0.965و 0.736ويتبين من الجدول ترابط البنود والمحاور حيث تراوحت قيمة معامل االرتباط يقع بين 
 مما يؤكد من صدق االستبانة.

 قياس الثبات:

 تم قياس ثبات االستبانة باستخدام معامل الفاكرونباخ على مستوى المحاور واالستبانة بالكامل وقد جاءت النتائج على النحو التالي:

 0.719الثبات = في مجال االنشاء(: معامل  BIMتقدير مستوى الوعي بتكنولوجيا ) المحور األول

 0.963في االنشاء(: معامل الثبات =  BIM)اكتشاف أهمية ومميزات استخدام تكنولوجيا  المحور الثاني

 0.918في دولة الكويت(: معامل الثبات =  BIMتقييم عوائق استخدام تكنولوجيا ) المحور الثالث

 0.861معامل الثبات = : االستبانة بالكامل
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 يتضح ثبات االستبانة وصالحيتها لقياس أهداف الدراسة.من النتائج السابقة 

 في مجال االنشاء BIMالمحور االول: تقدير مستوى الوعي بتكنولوجيا 

( تحليل 4ويوضح الجدول رقم ) BIMاشتمل المحور االول على ثالثة بنود لقياس مستوى الوعي لدى المشاركين باالستبيان بتكنولوجيا 
 والمتوسط المرجح للمحورور االول بنود المح

 ( التحليل االحصائي لبنود المحور االول4جدول )

 

وربما يرجع السبب الى بدء  في مجال التشييد متوسطة، BIMالمعرفة باستخدام تكنولوجيا  يتضح ان درجة ،الجدول السابقب من النتائج
بأهمية استخدامها وفوائدها على المشروعات خاصة الوعي في بعض المشروعات الكبرى اال ان درجة  BIMتطبيق تكنولوجيا 

المتوسطة والصغيرة في العموم ضعيف بدرجة كبيرة مما أدى الى عدم تطبيقها بتلك المشروعات وانحسارها بعدد قليل من المشروعات 
ويوضح الشكل رقم  .لكويتبا BIMويدل المتوسط المرجح العام للمحور االول على ضعف مستوى الوعي والتطبيق لتكنولوجيا الكبيرة. 

 ( توزيع بنود المحور األول حسب المتوسط المرجح.4)

 

 البند

 النسب المئوية لمستويات االستجابة
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

االتجاه 
 اطالقاً  العام

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قوية

بدرجة 
قوية 
 جدا

درجة المعرفة باستخدام 
في مجال  BIMتكنولوجيا 

 التشييد
 متوسط 0.925 2.65 0 23.5 29.4 35.3 11.8

درجة الوعي باستخدام 
 بالكويت BIMتكنولوجيا 

 ضعيف 0.836 2.59 0 17.6 35.3 35.3 11.8

مدى تطبيق تكنولوجيا 
BIM وبرامجه في الكويت 

 ضعيف 1.015 2.41 0 23.5 23.5 23.5 29.4

 ضعيف 2.55 المتوسط المرجح للمحور االول
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 ( توزيع بنود المحور األول حسب المتوسط المرجح4الشكل رقم )

 في االنشاء BIMالمحور الثاني: اكتشاف أهمية ومميزات استخدام تكنولوجيا 

في االنشاء بالنسبة آلراء المشاركين باالستبيان بتكنولوجيا  BIMاشتمل المحور الثاني على ستة بنود لقياس أهمية ومميزات تكنولوجيا 
BIM ( تحليل بنود المحور الثاني والمتوسط المرجح للمحور5ويوضح الجدول رقم ) 
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BIMدرجة الوعي والتطبيق لتكنولوجيا 
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 ( التحليل االحصائي لبنود المحور الثاني5جدول )

 البند
 النسب المئوية لمستويات االستجابة

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
غير  االتجاه العام الترتيب المعياري 

 مهم
قليل 
 االهمية

معتدل 
مهم  مهم االهمية

 جدا  

التصميم في  BIMأهمية 
 ومحاكاة المشروع والتحليل

 مهم جدا   1 0.987 4.41 58.8 35.3 0 0 5.9

 التنسيقفي  BIMأهمية 
واالتصال بين أطراف 

 المشروع
 مهم جدا   2 1.035 4.38 62 26.2 5.9 0 5.9

خفض في  BIMأهمية 
 التكلفة وحساب الكميات

 مهم جدا   3 0.891 4.37 43 51.1 5.9 0 0

التخطيط في  BIMأهمية 
 والتشغيل وادارة البيانات

 مهم جدا   4 0.736 4.29 47.1 47.1 0 0 5.9

االنشاء في  BIMأهمية 
 ودعم اتخاذ القرار

 مهم  5 0.942 4.18 35.3 52.9 5.9 5.9 0

الحفاظ في  BIMأهمية 
على البيئة بالتصميم 

 البيئي 
 مهم  6 1.029 4.12 52.9 11.8 29.4 5.9 0

 مهم جدا   4.29 المتوسط المرجح للمحور الثاني
 

والتحليل التصميم ومحاكاة المشروع بسوق التشييد تمثلت في  BIMاألهمية الكبيرة لتكنولوجيا يتضح ان  ،الجدول السابق من نتائج
المشروع، نظرًا ألن اغلب العقبات بالمشروعات ترجع الى عدم التصور الكامل للمشروع وغياب واالتصال بين أطراف  والتنسيق

ضاؤل أهمية ، وقد ترجع االسباب الى تالحفاظ على البيئةو االنشاء التنسيق بين أطراف المشروع، بينما تتراجع أهمية التكنولوجيا في 
التطبيق في مرحلة التنفيذ مقارنة بمرحلة التصميم حيث يتم تفادي العديد من المشاكل التنفيذية برفع جودة تصميم المشروع، باإلضافة 
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المتوسط المرجح العام ويدل الى حد ما في هذا المجال،  BIMالى وجود برامج خاصة بالتصميم البيئي مما يقلل من أهمية تكنولوجيا 
  .وفوائده بالكويت بوجه عام BIMللمحور الثاني على االهمية الكبيرة لتكنولوجيا 

 ( توزيع بنود المحور الثاني حسب المتوسط المرجح5ويوضح الشكل رقم )
  

 ( توزيع بنود المحور الثاني حسب المتوسط المرجح5الشكل رقم )

 في دولة الكويت وشملت: BIMالمحور الثالث: تقييم عوائق استخدام تكنولوجيا 

في دولة الكويت بالنسبة آلراء المشاركين باالستبيان  BIMاشتمل المحور الثالث على سبعة بنود لقياس عوائق استخدام تكنولوجيا 
 سط المرجح للمحور( تحليل بنود المحور الثالث والمتو 6ويوضح الجدول رقم ) BIMبتكنولوجيا 
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في مجال االنشاءات BIMاهمية عناصر تكنولوجيا 
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 ( التحليل االحصائي لبنود المحور الثالث6جدول )

 البند
 النسب المئوية لمستويات االستجابة

المتوسط 
االتجاه  الترتيب المرجح

ضعيف  العام
قوي  قوي  متوسط ضعيف جدا

 جدا

عائق قلة الفهم والخبرة 
 بالتكنولوجيا

 قوي  1 3.82 35.3 29.4 17.6 17.7 0

 قوي  2 3.59 23.5 29.4 29.4 17.7 0 عدم وجود قوانين ملزمة عائق

عائق رضا المؤسسات 
 بالوضع الحالي

 قوي  3 3.53 17.6 35.3 29.4 17.7 0

عائق نقص المعرفة لدى 
 مالكي المشروعات بأهميته

 متوسط 4 3.29 5.9 47.1 23.5 17.6 5.9

نقص التدريب وقلة عائق 
 المؤهلين

 متوسط 5 3.24 17.6 35.3 11.8 23.5 11.8

عدم االهتمام بمتابعة عائق 
المبنى على مدار عمره 

 االفتراضي
 متوسط 6 3.12 11.8 23.5 35.3 23.5 5.9

عائق نقص االمكانيات 
 المادية

 متوسط 7 3 0 41.2 23.5 29.4 5.9

 متوسط 3.37 المتوسط المرجح للمحور الثالث
 

 جاءت على النحو التالي: BIMباستقراء الجدول السابق يتضح ان ترتيب قوة عقبات تطبيق لتكنولوجيا 

 قلة الفهم والخبرة بالتكنولوجيا  .1
 عدم وجود قوانين ملزمة  .2

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العشرونو دحاولا  العدد

 م 2020 –زومت – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

292 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 رضا المؤسسات بالوضع الحالي  .3
 نقص المعرفة لدى مالكي المشروعات بأهميته  .4
 نقص التدريب وقلة المؤهلين  .5
 عدم االهتمام بمتابعة المبنى على مدار عمره االفتراضي  .6
 نقص االمكانيات المادية  .7

 ( توزيع بنود المحور الثالث حسب المتوسط المرجح6ويوضح الشكل رقم )

 ( توزيع بنود المحور الثالث حسب المتوسط المرجح6الشكل رقم )

بالكويت تتمثل في قلة الفهم والوعي  BIMطريق تطبيق تكنولوجيا  ومن تحليل نتائج المحور الثالث، يتضح ان العقبات القوية في
بوجه  BIMوالخبرة بالتكنولوجيا وهو ما يؤكده نتائج تحليل المحور االول بالدراسة الذي يشير الى ضعف الوعي والتطبيق لتكنولوجيا 

عدم تطبيق المؤسسات المختلفة للتكنولوجيا عام بالكويت، فضاًل عن عدم وجود قوانين ملزمة لتنفيذ التكنولوجيا مما يعزز من 
باإلضافة الى رضا تلك المؤسسات بالوضع الحالي توفيرًا للوقت وتكلفة التدريب للعاملين لديها، بينما تتراجع الى حد ما قوة العقبات 

 ريب والتطبيق. نظرًا لتوافر تلك اإلمكانيات وإمكانية وضع الخطط للتد االخرى كنقص التدريب واالمكانيات المادية،

 نتائج الدراسة:

تحواًل كبيرًا بقطاع االنشاءات في كافه المراحل بدءًا من التخطيط أحدثت  BIMأظهرت كافة الدراسات السابقة أن تكنولوجيا  .1
والتصميم والتحليل والتنسيق واالنشاء والتشغيل وادارة البيانات والصيانة، حيث كان لها العديد من المميزات منها سرعة وفعالية 

نى ميم الستخدام التكنولوجيا في تحليل المبالعمليات داخل المشروع لسهولة تشارك المعلومات مع اطراف المشروع وكفاءة التص
وعرض البدائل المختلفة والمحاكاة السريعة وتوقعات االداء مما يساعد على اجراء التحسينات والحلول المبتكرة ، باإلضافة الى 
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في مجال االنشاءات BIMعقبات تكنولوجيا 
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 المشروع عرض تمي يثح للعمالء افضل خدمة تقديمالتحكم في التكلفة وتوقع االداء البيئي للمبنى ورفع جودة وانتاجية المشروع و 
مر المبنى الدعم المعلوماتي على مدار عللمشروع فضاًل عن  افضل فهم لهم يتيح مما والتفاصيل الحركي والتمثيل المناظير بكافة

 في مراحل التصميم واالنشاء والتشغيل واالدارة والتطوير.
 لالعم بدء قبل االخطاء واكتشاف المختلفة التخصصات بين التنسيق التصميم مجال في BIM تكنولوجيا مميزات أبرز من .2

 اللحظي يثوالتحد للمشروع الكامل والتصور التصميم لتناسب المشروع بدء قبل والتوريدات والخامات المواد واختيار بالمشروع
 للتكلفة.

ار للشركات االستثم زيادة الربحية وتقليص وقت اإلنجاز ورفع كفاءة التسويق وبالتالي تحسين عائدفي  BIMساهمت تكنولوجيا  .3
حيث  تم رفع كفاءة االتصال بين اطراف المشروع والتنسيق فيما بينهم وزيادة دقة البرامج الزمنية وحساب التكاليف والكميات 

 وبالتالي عداتوالم والتجهيزات الخامات بجميع المنشأ تمثيل يتم حيث القائمة المنشآت واتخاذ القرارات الصحيحة، فضاًل عن ادارة
 مما سهولةو  ودقة بسرعة معلومات اية استخراج خاللها من يمكن بالمبنى خاصة ودقيقة ومحدثة واقعية بيانات قاعدة هناك بحيص

 .كامل بشكل المبنى وصيانة تشغيل في التحكم على يساعد
في قطاع االنشاءات بالكويت بوجه عام، مما ادى الى  BIMاظهرت نتائج الدراسة ضعف مستوى الوعي والمعرفة بتكنولوجيا  .4

ضعف التطبيق بالقطاع، وقد يرجع االمر الى عدم وجود الدعاية والنشر الوافي ألهمية التكنولوجيا وفوائدها في هذا القطاع 
 االقتصادي الحيوي. 

 حسب اراء المشاركين باالستبيان على النحو التالي: BIMتترتب االهمية النسبية لفوائد تكنولوجيا  .5
 .التصميم ومحاكاة المشروع والتحليل 
 .التنسيق واالتصال بين أطراف المشروع 
 .خفض التكلفة وحساب الكميات 
 .التخطيط والتشغيل وادارة البيانات 
 .االنشاء ودعم اتخاذ القرار 
  .الحفاظ على البيئة بالتصميم البيئي 

 BIMاستخدام التكنولوجيا في اعمال االنشاءات بالكويت، ويمكن اختزال االهمية الملحة لتكنولوجيا  أولوياتوهو ما يدل على ترتيب 
في عمليات المحاكاة والتخطيط والتنسيق بين أطراف المشروع والتحكم في التكلفة للمشروع بينما تقل تلك االهمية بدرجة ليست بالكبيرة 

التصميم وادارة البيانات واالنشاء نظرًا لتوافر التقنيات والبرامج البديلة على الرغم من تفوقه عليها في هذه المجاالت  الستخدامه في
 ايضًا.
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 :التالي النحو على جاءت BIMتكنولوجيا  النسبية لعقبات تطبيق األهمية تترتب .6
  قلة الفهم والخبرة بالتكنولوجيا 
  عدم وجود قوانين ملزمة 
  رضا المؤسسات بالوضع الحالي 
  نقص المعرفة لدى مالكي المشروعات بأهميته 
  نقص التدريب وقلة المؤهلين 
  عدم االهتمام بمتابعة المبنى على مدار عمره االفتراضي 
  نقص االمكانيات المادية 
 يؤكده ام وهوتكنولوجيا بال والخبرة والوعي الفهم قلة في تتمثل بالكويت BIMتكنولوجيا  تطبيق طريق في الكبيرة العقبات .7

 فضالً  بالكويت، عام بوجه BIMتكنولوجيا ل والتطبيق الوعي ضعف الى يشير الذي بالدراسة االول المحور تحليل نتائج
 الى اإلضافةبتكنولوجيا لل المختلفة المؤسسات تطبيق عدم من يعزز مماتكنولوجيا ال لتنفيذ ملزمة قوانين وجود عدم عن

 العقبات قوة ما دح الى تتراجع بينما لديها، للعاملين التدريب وتكلفة للوقت توفيراً  الحالي بالوضع المؤسسات تلك رضا
 بدولةجيا تكنولو ال تطبيق اعاقة في العقبات تلك ضعف الى يشير ما ،وهو المادية واالمكانيات التدريب كنقص االخرى 
 .الكويت

والعقبات التي تعترض تطبيقه، حيث يؤدي رفع درجة الوعي الى  BIMوجود عالقة عكسية بين مستوى الوعي بتكنولوجيا  .8
ومستوى الوعي بالتكنولوجيا، حيث ترتفع درجة  BIMتذليل تلك العقبات، بينما وجدت عالقة طردية بين اهمية تكنولوجيا 

 الملحة الى حل مشاكل قطاع االنشاءات ورفع كفاءته.   الوعي بتزايد اهمية التكنولوجيا نتيجة للحاجة 
 التوصيات:و  الخاتمة

 في التحكمو  المشروعات تكلفة تقليل الى الملحة للحاجة نتيجة ظهرت التي الحديثة التقنيات من BIM البناء معلومات نمذجةتكنولوجيا 
 ال الكويت بدولة ةاالنشائي المشاريع تحتاجو  المشروعات، تنفيذ تواجه التي المعوقات وحل واالنتاجية الكفاءة ورفع المشروع تنفيذ زمن
 التي وعللمشر  المثالية والنمذجة التكلفة وخفض المشروع أطراف بين الكامل التنسيق دعمت التي BIM تكنولوجيا الى منها الكبيرة سيما
ن م التشييد صناعة في BIM تكنولوجيا تطبيق على معوقاتالتعرف  الى الدراسة وتهدف كبير، حد الى التنفيذ مشاكل تقليل في تسهم

تى يمكن اقتراح ح يدالتشي صناعة في المشاركين وعي درجة تقديرو  هابتطبيق بالتشييد العاملين ستقنع التي المميزاتخالل استكشاف 
 .تطبيقالتذليل عقبات  سبيل في المناسبة الحلول

غيل في مجال التصميم والتنفيذ واإلدارة والتش تكنولوجيا نمذجة المعلومات واستخداماتها المتعددةدراسات السابقة أنواع وقد أظهرت ال
في المجاالت المختلفة للتشييد، كما أظهرت العالقة الطردية بين وعي المشاركين في صناعة التشييد ومستوى وتأثير تطبيقها  والصيانة

تحول دون التطبيق واالهمية النسبية لمميزات التكنولوجيا، وبالتالي تم وضع األطر وتصنيف العقبات التي  BIMالتطبيق لتكنولوجيا 
 النظرية للبحث والمميزات والمعوقات.

رف العالقة استجابات العينة التي شملت أطللحصول على أداًة للبحث االستبانة حيث تم اتخاذ وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي 
لتكنولوجيا  بيرةالكاالهمية  ان نتائج الدراسةوقد اظهرت يت من الجهات االستشارية والتنفيذية واألكاديمية، بسوق التشييد بدولة الكو 
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BIM طريق في الكبيرة العقباتان . و في عمليات المحاكاة والتخطيط والتنسيق بين أطراف المشروع والتحكم في التكلفة للمشروع تتمثل 
ولوجيا وجود الدعاية والنشر الوافي ألهمية التكن نتيجة لعدمتكنولوجيا بال والخبرة الوعي قلة في تتمثل بالكويت BIMتكنولوجيا  تطبيق

تدريب رضا تلك المؤسسات بالوضع الحالي توفيرًا للوقت وتكلفة الو تكنولوجياال لتنفيذ ملزمةالقواعد ال وجود عدم عن فضالً  ،وفوائدها
 BIMالجهود لكل األطراف المعنية بصناعة التشييد بالكويت على تعزيز تطبيق تكنولوجيا  ، وبالتالي فال بد من تضافرللعاملين لديها

 بحسب صالحيات كل جهة.

 التوصيات:

وبرامجه باإلضافة الى ادراجه ضمن المقررات  BIMضرورة االهتمام بالتدريب وتأهيل العاملين بمجال االنشاءات على تكنولوجيا  .1
التدريبية بالمعاهد والكليات الهندسية والمؤسسات االكاديمية المتخصصة وتوفير المقررات والمدربين المؤهلين، والتعاون مع 

 ة في هذا المجال.مدالشركات المؤهلة لتقديم الدعم الالزم للتطبيق، فضاًل عن التركيز على الدورات التدريبية المتخصصة والمعت
بعقد ورش العمل والدورات  BIMتفعيل دور جمعية المهندسين والمؤسسات االهلية المتخصصة في التوعية ونشر تكنولوجيا  .2

التدريبية واقامة الفعاليات لتضم كافة قطاعات التشييد من التخطيط والتصميم والتنفيذ واالدارة والتشغيل والصيانة والمطورين 
 العقاريين.

هيئة وتشجيع الشركات والمؤسسات بقطاع االنشاءات للتحول من استخدام برامج كاألوتوكاد الى البرامج التي تعمل وفقًا ت .3
وذلك باالنتقال التدريجي بعد انهاء كافة االستعدادات الالزمة للتطبيق من تدريب ودعم فني وبرامج وتأهيل  BIMلتكنولوجيا 

التطبيق، حيث يتم تطبيقه على عدد محدود من المشروعات في البداية ثم االنتقال تدريجيًا  للعاملين لتقبل االنتقال السلس الى
 لكافة المشروعات. 

بإصدار القواعد الملزمة باشتراط استخدامها في المشروعات الكبرى وذات الطابع الخاص  BIMتقديم الدعم الحكومي لتكنولوجيا  .4
ات والجهات الحكومية المعنية، وبدء االنتقال التدريجي للتعميم على باقي للحصول على الموافقات والتراخيص من البلدي

 المشروعات، واعداد المواصفات والكودات والعقود المنظمة الستخدام التكنولوجيا بقطاع االنشاءات.  
ة واختيار البرامج والتقنيات والدعم الفني للمؤسسات والجهات المعني BIMتوفير االمكانيات المادية الالزمة لبدء تطبيق تكنولوجيا  .5

 المناسبة للتطبيق واعداد كافة المستندات والعقود الالزمة للتطبيق.
في كافة مجاالت قطاع االنشاءات كالتصميم والتشغيل والصيانة وعقد  BIMدعم المزيد من الدراسات المتعلقة بتكنولوجيا   .6

 بها.  BIMية ومثيالتها التي تم تطبيق تكنولوجيا دراسات مقارنة بين المشروعات المشيدة بالتكنولوجيا الحال
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"Barriers of using BIM technology in construction sector of the State of 

Kuwait 

By: Mohsen Saoud Alghurair " 

Abstract: 

Previous studies shows that BIM technology makes a huge exchange in construction sector in all stages starting from 

planning, design, analysis, coordination, construction, operating, data management and maintenance,  the most important 

advantages for the technology was the coordination between project stakeholders, error detection, choosing material before 

work commencement and real time cost updating. A Questionnaire was prepared consisting of three topics to measure BIM 

technology awareness level in construction industry and to define importance and priority of applying this technology and 

to evaluate the barriers of BIM in Kuwait state.   

The study results shows lack of BIM technology awareness in Kuwait construction industry in general, while there was a 

necessary need for applying the technology in simulation, planning, coordination between project stakeholders and 

controlling project cost. On the other side, the study shows that BIM applying barriers in Kuwait were lack of awareness of 

the technology and absence of committed implementing regulations related to technology. The study recommendations 

confirmed the importance of training and rehabilitation of workers in construction industry and incorporate BIM 

technology into curriculum of technical academic institutions  and activation of engineering society and concerned civil 

institutions role to spread BIM technology awareness, Also providing the governmental support by issuing regulations for 

implementing BIM in major and special projects, thereafter starting to implement the gradual transition to BIM technology 

in other projects and prepare regulating specifications,  codes and contracts to apply the technology in construction 

industry.     

Keywords: modeling – building information – project management – BIM – technology – construction industry 
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