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Abstract

Objective: The Internet of Things (IoT) and enterprise architecture are two 
empowering concepts that lead to a competitive advantage for the organization. 
The purpose of this study is to design an IoT-based enterprise architecture for the 
Iranian Social Security Organization.

Method:To achieve the research goal, the inspection unit’s processes were 
revised and written through an IoT-based piece of hardware, and the first and 
second row of the Zachman framework (planner and owner) for the Social 
Security’s inspection unit were completed. In this study, the statistical population 
included SSO academic and industry experts in the field of Internet of Things and 
enterprise architecture are the selected samples. The collected data was analyzed 
by questionnaires of academic and industry experts with Chi-square (Chi-square) 
and Wilcoxon statistical tests.

Findings and conclusion: Finally, in terms of the research hypotheses (effect 
of the Internet of Things on pillars of the Zachman framework including data, 
function, network, people, time and motivation) the fifth hypothesis was rejected 
and other hypotheses were confirmed.
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معماری سازمانی و اینترنت اشیاء: طراحی معماری سازمانی
 مبتنی بر اینترنت اشیاء برای سازمان تأمین اجتماعی

 )مطالعۀ موردی: واحد بازرسی شعب(
محمد رحیمی1 ، علیرضا حسن زاده2 ، علی شایان3

)دریافت  1401/2/6      پذیرش 1401/3/28( 

 چکیده
هدف: اینترنت اشیاء و معماری سازمانی دو مفهوم توانمندساز هستند که موجب کسب مزیتی 
رقابتی برای سازمان می شوند. هدف این پژوهش طراحی معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء 

برای سازمان تأمین اجتماعی است. 

روش: برای رسیدن به هدف پژوهش فرآیندهای واحد بازرسی بر مبنای یک قطعۀ سخت افزاری 
مبتنی بر اینترنت اشیاء بازنویسی و دو سطر اول چارچوب زکمن )برنامه ریز و مالک( برای واحد 
بازرسی سازمان تأمین اجتماعی تکمیل شد. در این پژوهش جامعۀ آماری شامل خبرگان دانشگاهی 
و صنعت )سازمان تأمین اجتماعی( در حوزۀ اینترنت اشیاء و معماری سازمانی هستند که دو نمونۀ 
از آنها انتخاب شد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه های خبرگان دانشگاهی و صنعت 

با آزمون های آماری مربع کای )خی دو( و ویلکاکسون تجزیه وتحلیل شد. 

بر ستون های  اشیاء  اینترنت  )اثر  پژوهش  فرضیه های  در خصوص  درنهایت،  نتیجه :  و  یافته ها 
چارچوب زکمن که شامل داده، کارکرد، شبکه، افراد، زمان و انگیزه هستند( تصمیم گیری شد که از 

شش فرضیۀ پژوهش، فرضیۀ پنجم رد و سایر فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفتند.

اشیاء،  اینترنت  بر  مبتنی  اشیاء، معماری سازمانی، معماری سازمانی  اینترنت  واژگان کلیدی: 
چارچوب زکمن و اینترنت اشیاء. 

1. دانشجوی دکتری مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس آمار و اطالعات تأمین اجتماعی شعبۀ ایالم )نویسندۀ مسئول( 
mohammad.rahimi.1993@gmail.com

2. استاد گروه مدیریت فناوری اطالعات، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
3. استادیار گروه مدیریت فناوری اطالعات، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
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 1. مقدمه
امروزه سازمان  هایی که با محیط خود تعامل نداشته باشند و منزویانه رفتار کنند، بقای آنها در محیط 
در مدت زمانی کوتاهی به پایان می رسد؛ همچنان که نظریۀ پورتر سازمان  ها را تحت تأثیر عوامل 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قانونی، تکنولوژیک و غیره ناشی از محیط می داند. یکی از عواملی که 
موجب پاسخ  به این دسته از فشارهای محیطی می شود، فناوری اطالعات است. فناوری اطالعات یک 
مزیت رقابتی برای هر سازمانی است که خواهان ماندگاری در محیط و پیشرفت   مداوم باشد. از جمله 
مفاهیم موجود در فناوری اطالعات که در سال های اخیر بسیار به آن پرداخته شده است، معماری 
از قدرتمند ترین و بروز ترین فناوری  ها  با آن است. از سوی دیگر، یکی  سازمانی و مفاهیم مرتبط 
به پاسخ گویی بالدرنگ به محیط خود مجهز می کند. تلفیق و  اینترنت اشیاء است که سازمان را 
هم راستا سازی ابزار های فناوری اطالعات موجب بهره برداری بیشتر از آ نها می شود. از طرف دیگر، برای 
داشتن یک معماری سازمانی قدرتمند نیاز به تلفیق  آن با اینترنت اشیاء است که برای سازمان های 
امروزی امری ضروری تلقی می شود. در دهۀ اخیر فعالیت های زیادی در مورد معماری سازمانی و نیز 
روا ها و استانداردهای آن در سطح دنیا صورت گرفته است. معماری سازمانی به عنوان راه حلی جامع 
و راهبردی در مدیریت توسعۀ سیستم های اطالعاتی از دهۀ 1990 میالدی با حرکت فزاینده ای مورد 
توجه قرار گرفته است؛ به گونه ای که در حال حاضر، اغلب کشورهای دنیا معماری سازمانی را به عنوان 
روشی استاندارد در ساخت و بازمهندسی سازمان می شناسند و از آن استفاده می کنند )قاسم نژاد، 
1386: 29(. امروزه به علت پیچیدگی روزافزون سازمان ها، تغییرات پیشران ها، تغییر نقش سیستم های 
اطالعاتی و ارتباطی، نیاز به تعامل پذیری درون و برون سازمانی و همچنین، لزوم حرکت به سمت دولت 
الکترونیک، لزوم معماری سازمانی در سازمان ها روزبه روز پررنگ تر می شود )رشیدی راد، حسن زاده 
و شمس، 1393(. اینترنت اشیاء یک بستر ارتباطی جدید است که به سرعت در حال به دست آوردن 
راهکارهایی برای سناریوی ارتباطات راه دور بی سیم است و انتظار می رود که مبادلۀ اطالعات با هر 
شیئی در شبکه های زنجیره ای جهانی را آسان کند، شفافیت و کارایی را افزایش دهد. اینترنت اشیاء 
به صورت گسترده می تواند به عنوان ستون اصلی سیستم های فراگیر و فعال سازی محیط های هوشمند 
برای سادگی در تشخیص و شناسایی اشیاء و بازیابی اطالعات از اینترنت در هر زمان و مکان به 
کار برده شود )رحیمی، طباطبایی مالذی و فضلعلی، 1396: 8(. از منظر کسب وکار، اینترنت اشیاء 
نشان دهندۀ یک فرصت فوق العاده برای انواع مختلفی از سازمان ها از جمله ارائه دهندگان خدمات، 
اپلیکشن و پلتفرم های اینترنت اشیاء و یکپارچه سازها، اپراتورهای مخابراتی و فروشندگان نرم افزار 
است )زرین، علی محمدی و سیادت، 1397(. فناوری اینترنت اشیاء توانایی ایجاد بازارهای جدید و 
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تغییر وضعیت رقابتی شرکت ها را دارد. چنین انقالبی به مفاهیم عمیق سازمانی در سطوح کسب وکار 
مصرف کننده )B2C( منجر می شود )چنگ و همکاران، 2016: 175(.

که  است  حوزه  این  در  جدید  انقالبی  و  اطالعات  فناوری  تحویت  آخرین  از  یکی  اشیاء  اینترنت 
تغییر پارادایمی را در زمینه های مختلف فراهم آورده است. قابلیت هایی از قبیل شفافیت، چابکی و 
تطبیق پذیری فرصت های فوق العاده ای هستند که توسط اینترنت اشیاء به دست می آید )رجب زاده 
و همکاران، 1400: 63(. سازمان تأمین اجتماعی یکی از سازمان های بزرگ کشور از نظر جمعیت 
تحت پوشش و ساختار سازمانی و اداری است. تحت پوشش قرار دادن بیش از نیمی از جمعیت کشور و 
داشتن 67167 نفر پرسنل در سراسر بخش های بیمه ای و درمانی گویای این مسئله است. این سازمان 
همانند هر سازمان دیگری دارای مسائل و مشکالت خاص خود است که می توان به مواردی مانند 
عدم پرداخت به هنگاِم مطالبات سازمان توسط دولت، ناپایداری های مالی، کاهش نسبت پشتیبانی، 
افزایش نسبت مصارف به منابع و غیره اشاره کرد )امیدی و خورشیدی، 1395(. ترکیب اینترنت اشیاء 
با معماری سازمانی مزایای زیادی را برای سازمان ها فراهم می کند. معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت 
اشیاء موجب حفظ سازمان در شرایط رقابتی و محیط دائماً در حال تغییر می شود. معماری سازمانی 
زکمن یکی از کامل ترین چارچوب های معماری سازمانی در دنیا است که سازمان را از شش جنبه و 
شش دیدگاه مختلف بررسی می نماید. ترکیب این چارچوب با اینترنت اشیاء موجب ایجاد یک معماری 
سازمانی به روز می شود که ترکیبی نوآورانه و جدید است. این پژوهش در راستای تعالی مدیریت در 
سازمان تأمین اجتماعی و همچنین، در راستای تحقق چشم انداز سازمان تأمین اجتماعی در ایران 
برای سال 1404 با عنوان سازمانی چابک و پویا در ارائۀ خدمات به موقع کمک می نماید. بنابراین هدف 
پژوهش طراحی معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء برای سازمان تأمین اجتماعی است )مطالعۀ 

موردی: واحد بازرسی شعب(.  

 2. مبانی نظری
معرفی معماری سازمانی از اواخر قرن نوزدهم این رشته را به یک عمل شناخته شدۀ مدیریت سیستم های 
اطالعاتی در راستای منافع تجاری تبدیل کرده است. تکامل این رشته در بسیاری از نشریات علمی 
موجود منعکس شده است. در مدت سه دهه، تقریباً به تعداد 4000 مقایت مجله و مقایت کنفرانسی 
ارائه شده است که معماری سازمانی موضوع اصلی آنها بوده است )گامپفر و همکاران، 2018: 75(. 
بنابراین تاریخچۀ معماری سازمانی به سه دهه قبل بازمی گردد. در خصوص معماری سازمانی تعاریف 
فراوانی از گذشته تاکنون ارائه شده است که از دیدگاه های گوناگون و جنبه  های متفاوت به آن پرداخته 

شده است. در ذیل برخی از این تعاریف ذکر شده است.
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معماري سازمانی روشی است جهت توصیف کامل جنبه ها و ییه هاي مختلف یک سازمان که قادر 
است با استفاده از مدل ها و تکنیک های استاندارد و شناخته شده به توصیف وضع موجود و وضع 
مطلوب سازمان اقدام کند. عالوه برآن، معماري سازمانی حاوي طرح خاصی موسوم به طرح گذار نیز 
است که نحوۀ رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب یک سازمان را مشخص می کند )صمدی اونسر، 
1384(. معماری سازمانی مجموعه ای از ارائه های توصیفی )مدل ها( در ارتباط با تشریح یک سازمان 
است؛ چندان که منطبق بر نیازمندی های مدیریت )کیفیت( تولیده شده باشد و در دورۀ حیاتش 
قابل نگهداری باشد )علی احمدی و همکاران، 2006: 60(. معماری سازمانی طرحی مفهومی است 
که ساختار و عملکرد یک سازمان را تعریف می کند. همچنین، تعیین می کند که سازمان چگونه به 
اهداف خود به شکل مؤثر دست یابد )آمرابراهیم و همکاران، 2008: 13(. چارچوب ساختاری منطقی 
است برای سازماندهی و طبقه بندی اطالعات پیچیده و درهم تنیده که به منظور طراحی و یا توصیف 
سیستم ها به روا علمی و مدون به کار می رود. معماری با چارچوب تفاوت دارد؛ گرچه خیلی جاها 
این دو مفهوم به جای هم به کار گرفته شده اند )حسن زاده، 1396(. معماری سازمانی به سازمان ها 
کمک می کند خود را با اکوسیستم های درحال تغییر کسب وکار سازگار کنند. این رویکرد فرآیندهای 
کسب وکار را با فناوری اطالعات در مدلی پویا ادغام می کند و نوعی راهکار جامع برای مستندسازی 
و ارائۀ خدمات کسب وکار، سیستم اطالعاتی و زیرساخت فناوری اطالعات، که همۀ ذی نفعان را در بر 

می گیرد، فراهم می آورد )فراحی و ملکی نژاد، 1399: 185(.

شکل 1 چارچوب معماری سازمان زکمن را نشان می دهد. در این چارچوب شش سطر و شش ستون 
وجود دارد که سازمان را از جنبه ها و دیدگاه های مختلف بررسی می کند. ترکیب سطری و ستونی 
این سطر و ستون ها منجر به تشکیل یک ماتریس شش در شش می شود. جنبه های مختلف چارچوب 
شامل چه چیز )داده(، چطور )فرآیند(، کجا )شبکه(، چه کسی )افراد(، چه وقت )زمان( و چرا )انگیزه( 
است. دیدگاه های این چارچوب به ترتیب شامل برنامه ریز، مفهومی، منطقی، فیزیکی، غیرمحتوایی 
و سازمان در حال اجرا است. زکمن در سال 1987 چارچوبی مفهومی برای معماری سیستم های 
اطالعاتی معرفی کرد که پس از تکمیل و بسط در سال 1992 به عنوان راه حل برتر در حوزۀ معماری 

سازمانی شناخته شد.
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شکل 1. چارچوب معماری سازمانی زکمن )حسن زاده 13۹6(

تعاریف زیادی از اینترنت اشیاء وجود دارد. به طور عمده همۀ تعاریف به این حقیقت اذعان دارند که 
اجزای اصلی در اینترنت اشیاء، دستگاه ها یا اشیاء، شبکه های بی سیم یا باسیم و اینترنت و تسهیالت 
مربوط به ذخیرۀ اطالعات و به تبع آن دانش هستند. دستگاه ها بلوک های اصلی تشکیل دهنده در 
اکوسیستم اینترنت اشیاء هستند. آنها پلیمیان  دنیای واقعی با دنیای دیجیتال در اینترنت به شمار 
می آیند. این دستگاه ها دارای قابلیت های نظارت، حسگری، فعال  نندگی، محاسبه و پردازا هستند. 
اینترنت اشیاء مفهومی است که به حضور گستردۀ اشیاء در پیرامون ما اشاره دارد؛ به طوری که این 
اشیاء با هم در تعاملند و با یکدیگر همکاری دارند. مجموعۀ تکنولوژی های ضروری برای حمایت از 
این چشم انداز عبارتند از شناساگر رادیویی، سنسور، ابزار برقراری ارتباط از ماشین به ماشین و غیره 

)قیصری و امینی، 1392(.

 3. پیشینۀ پژوهش
مقاله  با عنوان »شناسایی و انتخاب چارچوب مناسب معماری سازمانی برای یک سازمان بیمه گر 
از  نویني  شیوۀ  عنوان  به  مجازي،  سازمان هاي  تشکیل  ایدۀ  امروزه  که  است  کرده  بیان  مجازی« 
آنان در  بر مبناي اظهارنظر  اندیشمندان طرح شده است.  از سوي  مشارکت و مدیریت مشارکتي 
خصوص قابلیت به کارگیری این ایده در صنعت بیمه، ایدۀ مذکور در قالب یک سازمان بیمه گر مجازي 
مورد توجه قرار داده شده است و با توجه به معرفي معماري سازماني به عنوان روشي اثربخش و کارا 
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در مدیریت کسب وکار و سازمان هاي امروزي، تالا شده است تا چارچوب مناسب معماري سازماني 
براي این سازمان مجازي شناسایي و پیشنهاد شود. در همین راستا، نخست با بهره گیری از نظرات 
خبرگان و استفاده از پیمایش دلفي معیارهاي ارزیابي و انتخاب چارچوب مذکور از بین معیارهاي 
شناسایی شده برگزیده و بر مبناي آ نها چارچوب هاي موردتوجه به عنوان گزینه هاي تصمیم گیري از 
طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبي ارزیابي شده و پس از بررسي اعتبار تصمیمات اخذشده در خالل 
این فرایند، چارچوب مناسب معماري سازماني براي سازمان مجازي بیمه گر موردتوجه در پژوهش 

شناسایي و پیشنهاد شده است.

در این مقاله با توجه  به طرح ایدۀ تشکیل سازمان هاي مجازي از سوي اندیشمندان و نیز اظهارنظر آنان 
درخصوص قابلیت به کارگیری این طرح در صنعت بیمه، در ادبیات موجود تالا شده تا به این پرسش 
پاسخ داده شود که چارچوب مناسب معماري سازماني براي این نوع از سازمان هاي مجازي چه خواهد 
بود؟ براي پاسخ به پرسش فوق در نخستین گام 33 معیار ارزیابي و انتخاب چارچوب هاي معماري 
سازماني شناسایي شدند. این معیارها با بهره گیري از روا پیمایش دلفي به قضاوت خبرگان معماري 
سازماني گذاشته شد که در نهایت پس از رفع هم پوشاني بین معیارها، هشت معیار اصلي ارزیابي و 
انتخاب چارچوب معماري سازماني براي سازمان مجازي موضوع تحقیق انتخاب شد. با استفاده از این 
معیارها درنهایت از بین چارچوب های معماری سازمانی، چارچوب توگف به عنوان چارچوب مناسب 
معماری سازمانی در سازمان مجازی بیمه گر پیشنهاد شده است. از مزایای این پژوهش این است که 
سازمان بیمه گر مجازی که چنین معیارهای را بپذیرد می تواند سریعاً سراغ چارچوب توگف برود و آن 
را پیاده سازی کند )بدون اتالف وقت و سرمایه برای پیداکردن معماری مناسب(. عیب های وارد بر 
این پژوهش این است که اویً، پژوهش محدود به یک سری معیار هشت تایی است؛ ثانیاً، فقط انتخاب 
معماری انجام شده است. اینکه این معماری به شکلی در این سازمان پیاده سازی و به  کار گرفته شود 
موضوعی است که در این پژوهش درخصوص آن بحثی نشده است )فتاحیان و محمدی، 1392: 
135(. مقاله با عنوان تدوین »چارچوب معماری دورکاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« بیان 
می کند که به  ازگي توسعۀ قابلیت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات،موجب گسترا به کارگیري آن 
در موارد مختلف همچون دورکاري شده است. برای به کارگیری کارآمد دورکاري چارچوب مهم ترین 
بخش معماري شمرده مي شود. به همین منظور با هدف تدوین چارچوب معماري دورکاري در وزارت 
است.  انجام شده  رویکرد کیفي  و  کاربردي  بنیادي  به شیوۀ  پژوهشي  اجتماعي،  رفاه  و  کار  تعاون، 
جامعۀ آماري مدیران ارشد و میاني سازمان دولتي بود و مصاحبه ها تا رسیدن به مرحلۀ اشباع ادامه 
داشت. براي افزایش اعتبار و روایي از روا مثلثي )چند محقق(، روا بررسي اعضا، بررسي زوجي 
و درنهایت، بررسي مجدد فرایند کدگذاري استفاده شده است.  براساس تجزیه وتحلیل  داده ها که از 
طریق کدگذاري انجام گرفت، مشخص شد چارچوب داراي شش ستون و سه سطح یا ردیف است که 
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با این چارچوب می توان به مسئلۀ دورکاري پرداخت. عالي ترین سطحي که مي توان در آن به مسئلۀ 
دورکاري پرداخت، سطح استراتژیک سازمان و به ترتیب از سطح میاني و سطح عملیاتي و ستون هایي 
تشکیل شده است که نشان دهندۀ انگیزه ها، اسناد قانوني، فرایندها، فناوري اطالعات، امنیت اطالعات 

و ساختار و تشکیالت است.

ابتدا  با توجه  به مطالعات و بررسي ادبیات پژوهش به منظور استخراج چارچوب معماري دورکاري، 
ادبیات  مربوط به آن مطالعه شد و درنهایت با انجام مراحل پژوهش چارچوب معماري دورکاري ارائه 
شد که چگونگي توسعه و نگهداشت معماري دورکاري را تشریح مي کند. چارچوب مندرجات معماري 
را دربر نمي گیرد، بلکه محل مندرجات را براي زماني که تولید شدند نگهداري مي کند و سازوکاري 

سازمان یافته براي توسعه و نگهداشت توصیفات معماري ارائه مي دهد.

نویسندگان این مقاله با الگوبرداری از چارچوب معماری سازمانی زکمن به ارائۀ یک معماری سازمانی 
برای انجام دور کاری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخته اند )ضیایی و ناطق، 1392: 
اینترنت اشیاء بر عملکرد سازمانی )مطالعۀ موردی: بیمارستان شهید  با عنوان »تأثیر  124(. مقاله 
رجایی(« به بررسی اثر اینترنت اشیاء بر عملکرد سازمانی پرداخته است. در این مقاله آمده است که 
اینترنت اشیاء در بخش درمان یکی از مهم ترین تالا های فناورانه در تعالی سازی عملکرد مراکز 
درمانی همچون بیمارستان ها است که در صورت به کارگیری آن وضعیت عدالت اجتماعی در حوزۀ 
بهداشت تقویت و بهبودی خواهد شد. به کارگیری اینترنت اشیاء با توجه  به مؤلفه های آن در حوزۀ 
سالمت، بهداشت و درمان باعث می شود عملکرد سازمانی بیمارستان نیز بهبود پیدا کند. باتوجه  به 
مطالب مذکور، اینترنت اشیاء یکی از مهم ترین دستاوردهای فناوری نوین در عصر حاضر است که قادر 
به دریافت، گردآوری، ذخیره، تنظیم گزارا و درنهایت اتخاذ استراتژی های اصلح در حوزۀ درمان 
بیماران است و مهم ترین پیامدهای مثبت آن سالمت روحی و جسمی بیمار )در سریع ترین زمان و 
بدون موانع اجرایی(، صرفه جویی های هزینه، زمان و مکان برای بیماران و کادر درمان است و بر این 
اساس قدرت تأثیر گذاری وسیعی بر عملکرد بیمارستان ها در مسیر بهره وری و تعالی خواهد داشت. 
بنابراین بر اساس یافته های به دست آمده در این پژوهش، تجهیز بیمارستان مور مطالعه به دستگاه های 
هوشمند و مجهز به اینترنت اشیاء با قابلیت امنیتی بای به منظور جمع آوری و ذخیره سازی عالئم 
حیاتی و پارامترهای بیماران مزمن و شایع در هر دورۀ زمانی؛ سنجش، نظارت و شناسایی دقیق 
بیماران در هر مکان و زمان؛ ارائۀ خدمات اولیۀ پزشکی با سرعت یزم به بیماران؛ تنظیم برنامه های 
غذایی بیماران؛ تنظیم گزارا ها با قابلیت دریافت در هر زمان ممکن از وضعیت درمانی و شرح حال 
و  تهیه  عینی؛  به صورت های  بیماران  درمان  تشخیص  بیماری،  عالئم  فرایند  شفاف سازی  بیماران؛ 
گردآوری اطالعات پزشکی بیماران از سایر بیمارستان ها و مراکز درمانی در اسرع زمان و در هر مکان 
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جهت شناسایی فرایند درمانی و بیماری بیماران، تشخیص مناسب و تقویت عملکرد پزشکی و درمانی؛ 
کاهش حداقلی پسماند های بیمارستانی، جلوگیری از تشعشعات و امواج رادیویی و حفظ سالمت 
فناوری های  پیرامون  اثربخش  آموزشی  دوره های  برگزاری  جامعه؛  عموم  و  بیماران  برای  محیطی 
اطالعاتی و ارتباطی در حوزۀ بهداشت و سالمت به صورت های آنالین و دوره ای پیشنهاد می شود. در 
نتیجۀ نهایی این مقاله آمده است که به کارگیری اینترنت اشیاء با توجه  به مؤلفه های مذکور یکی از 
دستاوردهای مهم فناوری است که قدرت تأثیرگذاری مستقیم بر عملکرد سازمانی حوزۀ سالمت 
بیمارستان شهید رجایی تهران دارد. در این مقاله پژوهشگران به این نتیجه دست یافتند که به کارگیری 
اینترنت اشیاء در یک ساختار بیمارستانی موجب بهبود عملکرد کلیۀ بخش های بیمارستان می شود. 
اما در این مقاله در خصوص اینکه چگونه یک بیمارستان را با تجهیزات اینترنت اشیاء مجهز نمایم، از 
چه معماری سازمانی استفاده کنیم، مدل طراحی ما چگونه باشد سخنی به میان نیامده؛ به عبارتی، 
وارد جزئیات نشده است و یک نتیجه گیری مثبت بین اینترنت اشیاء و عملکرد سازمانی به دست آورده 
بهبود عملکرد سازمانی می شود، یک  اشیاء موجب  اینترنت  نتیجه که  این  به  البته رسیدن  است. 
پژوهش مناسب و قابل اتکا برای کارهای آینده است )توکلی، رزقی و نصیری پور، 1396: 50(. مقاله با 
عنوان »طراحی معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء به منظور نظارت عالئم حیاتی بیمار از راه 
دور« بیان می دارد که ظهور فناوری های جدید مانند اینترنت اشیاء و به کارگیری آن در حوزه های 
کشاورزی، آموزا، صنعت، حمل ونقل، پزشکی و غیره باعث ارائۀ خدمات کارآمدتر و سریع تر می شود 
و سازمان ها برای بهره مندی از آن نیاز به تغییر در ساختار خود دارند. با توجه به گستردگی بخش ها، 
وجود ذی نفعان مختلف، نیاز به منابع مالی و غیره این تغییرات به سادگی امکان  پذیر نیست؛ بنابراین 
سازمان ها برای حرکت از وضعیت فعلی خود به وضعیت مطلوب باید از یک معماری سازمانی مناسب 
و قابل اعتماد برای آن کاربرد استفاده کنند؛ زیرا بدون وجود یک معماری سازمانی دقیق ممکن است 
به  اشیا  اینترنت  معماری  معرفی  مقاله ضمن  این  زمان شود.  و  هزینه  اتالف  متحمل  سازمان  که 
مزیت های استفاده از آن برای نظارت عالئم حیاتی بیمار در بیمارستان و تحویتی که ایجاد خواهد 
شد، می پردازد و ضمن بیان این مزایا، در روا پیشنهادی بخش توسعۀ سازمانی بیمارستان مطابق 
معماری سازمانی ملی ایران برای حالتی که از اینترنت اشیاء استفاده شود، بررسی شده و برای هر 
بخش پیشنهاد هایی داده شده است. درنهایت یک نمونۀ آزمایشگاهی برای نظارت پارامترهای حیاتی 
بیمار معرفی شده است. این نمونۀ آزمایشگاهی داده های دریافتی از بیمار را در بستر اینترنت به یک 
فضای ابری ارسال و پزشک را قادر به بررسی وضعیت بیمار توسط یک برنامۀ کاربردی می کند. استفاده 
از معماری سازمانی برای تغییر وضعیت فعلی سازمان ها به حالت جدیدی که مدنظر است، مانع اتالف 
هزینه، زمان، انرژی و دوباره کاری سازمان ها شده است و با پیشرفت تکنولوژی و مطرح شدن فناوری های 
با کمک آن می توانند  ارائه می شود که  برای سازمان های مختلف  جدید، خدمات و سرویس هایی 
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کارآمدتر از قبل عمل کنند. یکی از این فناوری ها، اینترنت اشیاء است. اینترنت اشیاء با رشد گسترده 
و مزایای فراوانی که دارد، در حوزه های مختلف از جمله سالمت نفوذ کرده است و یک ایده مناسب  
این است که بیمارستان های کشور را به کمک اینترنت اشیاء هوشمند کنیم تا نظارت وضعیت عمومی 
بیمار و در کل پزشکی ازراه ِدور راحت تر شود و از محدودیت زمانی و مکانی، به خصوص در مناطق 
محروم رها شویم. در این مقاله ضمن بیان مزایای تغییر معماری بیمارستان ها در نتیجۀ استفاده از 
اینترنت اشیاء، یک نمونۀ آزمایشگاهی برای نظارت سه پارامتر نبض، دما و میزان اکسیژن خون بیمار 
معرفی شده است. در این پژوهش درخصوص معماری سازمانی ملی ایران فقط چگونگی تغییرات آن 
با اینترنت اشیاء بیان شده و بر این مبنا یک نمونۀ آزمایشگاهی برای کنترل سه پارامتر یک بیمار ارائه 
شده است. یک نمونۀ محدود و کوچک که فقط کاربرد اینترنت اشیاء در یک بخش کوچک از معماری 
سازمانی را نشان می دهد )ستوده سارانی و جاویدان، 1397(. مقاله با عنوان »روند گذشته، حال و آینده 
معماری سازمانی« با بررسی تمام مقایت از زمان پیدایش مفهوم معماری سازمانی که سال 1990 
بوده پرداخته است. در طی مدت سه دهه، تقریباً 4000 مقایت مجله و مقایت کنفرانسی را که 
این مقاله شناسایی شده است. یک  آنها است توسط پژوهشگران  معماری سازمانی موضوع اصلی 
بررسی ادواری جامع و منظم را با استفاده از تکنولوژی های هوا مصنوعی مانند بازیابی اطالعات، 
استخراج متن و یادگیری تحت نظارت، همراه با خواندن دستی بسیاری از مقایت مرتبط گرفته است. 
برای اولین بار، یک تاریخ کلی و جامع از پیشرفت علمی این رشته در این مقاله ارائه شده است. در 
این مقاله تمرکز فعلی معماری سازمانی توصیف شده و پیشنهاداتی برای نشریات و کنفرانس های 
آینده با استفاده از تجزیه وتحلیل ارائه شده است. به عنوان یک نتیجۀ عمده چنین برداشت شده است 
که تمرکز از درک معماری سازمانی به سمت مدیریت معماری سازمانی تغییر کرده است. عالوه  بر این، 
چند موضوع جاری در معماری سازمانی شناسایی و بررسی شده است. یکی از این موضوعات پردازا 
ابری است که با قوی ترین تأثیر روی معماری سازمانی تا سال 2020 پیش بینی شده است. طبق 
پیش بینی محققان مقاله، اینترنت اشیاء از مفاهیم دیگری است که قوی ترین اثرات را روی معماری 
سازمانی در آینده خواهد داشت. عالوه  بر این، براساس مقایسه با چرخۀ حیرت انگیز گارتنر، اختالف 
میان روند معماری سازمانی در کار علمی و تجربیات عملی مشاهده شده است که می تواند نقطۀ 
شروعی برای تحقیقات آینده باشد. در این مقاله دربارۀ معماری سازمانی به این نتیجه رسیده است که 
اینترنت اشیاء و محاسبات ابری از مفاهیمی هستند که در سال های آینده به شدت روی معماری 
سازمانی مؤثر بوده است و تحویت زیادی در آن ایجاد می کنند. این مقاله فقط یک مرور ادبی را انجام 
داده و به مسائل فنی و چگونگی تغییر معماری سازمانی و شکل جدید آن نپرداخته است، اما به این 
نتیجۀ مطلوب رسیده است که اینترنت اشیاء معماری سازمانی را تحت تأثیر خود قرار می دهد و آن 
را بهبود می بخشد )گامپفر و همکاران، 2018: 75(. مقاله با عنوان »بررسی امنیت زنان از طریق 
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اینرنت اشیاء« روی این مسئله کار کرده است که زنان در کشورهای مختلف در مواردی تحت ناامنی 
قرار می گیرند و زمانی که در مکانی درون شهر در موقعیت ناامن قرار می گیرند، نیازمند کمک فوری 
هستند و بایستی مکان آنها به سرعت به پلیس گزارا شود تا بتوان با کمک رسانی آ نها را از خطرات 
احتمالی محفوظ داشت. در این مقاله بیان شده است که امروزه زنان با مشکالت امنیتی زیادی در 
جامعه روبه رو هستند. در چنین مواردی آنها احساس نقص می کنند و برای محافظت به کمک نیاز 
دارند. اگرچه فناوری  های زیادی برای مبحث زناِن قربانِی آدم ربایی معرفی شده است، اما همچنان آزار 
برای  می گیرند،  قرار  ناامن  موقعیت های  در  زنان  هنگامی که  است.  انجام  حال  در  جنسی  اذیت  و 
اطمینان از ایمنی باید سیستم تشخیص خودکاری ایجاد نمود که پیام هشداری شامل محل حادثه 
برای ادارۀ پلیس ارسال می کند. برای ایجاد این هشدار می توان از سنسور هایی استفاده کرد که با 
سنجش عوامل مختلف مانند صداهای غیرطبیعی، واکنش بدن مانند لرزیدن، وحشت و ضربان قلب 
پیام هشدار را ایجاد و ارسال کنند. در این مقاله مکانیسم هایی برای شناسایی مکان موجود، برقراری 
ارتباط با ادارات پلیس و همچنین، مکانیسم  هایی برای شناسایی عوامل فیزیکی ناشی از ناامنی و ترس 
ایجاد شده است. نویسندگان در این مقاله یک سیستم هوشمند طراحی کرده اند که شامل چهار بخش 
تشخیص موقعیت مکانی از طریق GPS 1، تصویربرداری از خیابان محل حادثه که با استفاده از دوربین 
و بخش تشخیص  پلیس  به  داده ها  ارسال  برای   2  Wifi یا   GPS از  استفاده  انجام می گیرد،  گوشی 
است.  قلب  فرد و ضربان  بدن، صدای  میزان دمای  از طریق سنسورهای  زنان  ناامن بودن موقعیت 
زمانی که یک زن در موقعیت ناامنی قرار می گیرد، بخش تشخیص موقعیت ناامن از طریق سنسورها 
وضعیت ناامن بودن را تشخیص داده می شود، موقعیت مکانی از طریق GPS شناسایی می شود، دوربین 
گوشی به صورت خودکار از خیابان محل تصویر می گیرد و همۀ این داده ها به پلیس نزدیک به محل 
حادثه ارسال می شود. همچنین، یک پیامک متنی برای اعضای خانواده و پلیس مبنی بر اینکه فرد در 
موقعیت ناامنی قرار گرفته است ارسال می شود و بدین شکل کمک رسانی انجام می پذیرد. در این مقاله 
مدلی از طریق اینترنت اشیاء ارائه شده است که موقعیت چنین افرادی را به سرعت به ادارۀ پلیس 
گزارا می کند و این پژوهش از این نظر که امنیت زنان درون شهر را از طریق اینترنت اشیاء بای 
می برد در خور توجه است. نقاط منفی این پژوهش این است که گزارا دادن با گوشی موبایل در مورد 
موقعیت خطرناکی که برای زنان پیش می آید ممکن است در زمان حادثه همیشه امکان پذیر نباشد؛ 
چراکه احتمال دارد فردی که به زنان حمله می کند، سریعاً گوشی آنها را از کار بیندازد و عماًل کل 

کارکرد طرح بی معنی خواهد شد )سیندهو بای و همکاران، 2018(.

1. Global positioning system
2. Wireless fidelity
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مقاله  با عنوان »سیستم حضور و غیاب برای بخش دانشگاهی با استفاده از RFID 1 و سیستم های 
تحت وب« به طراحی یک سیستم مبتنی بر اینترنت اشیاء برای بررسی حضور و غیاب دانشجویان در 
یک دانشگاه پرداخته است. در این مقاله بیان شده است که اخیراً حضور دانشجویان به عنوان یکی 
از عناصر مهم یا موارد منعکس کنندۀ موفقیت های تحصیلی در نظر گرفته شده است و بر عملکرد 
هر دانشگاه نسبت به روا های سنتی که زمان بربودن و ناکارآمدی را تحمیل می کنند نقش دارد. 
مطالعۀ حاضر بر ارائۀ یک سیستم مدیریت حضور و غیاب مبتنی بر RFID و همچنین، سیستمی 
اطالعاتی برای یک حوزۀ دانشگاهی با استفاده از فناوری RFID و برنامۀ تحت وب متمرکز است. سیستم 
پیشنهادی با هدف مدیریت ضبط حضور دانشجو و فراهم  کردن قابلیت ردیابی غیبت دانشجو نیز 
ارائه می شود. خدمات پشتیبانی شامل نمره گذاری دانشجویان، جدول زمانی روزانه، زمان سخنرانی، 
شمارۀ کالس و سایر دستورالعمل های مربوط به دانشجو است که توسط کارکنان گروه دانشکده ارائه 
می شود. براساس نتایج، سیستم حضور و غیاب و پیشنهادی از نظر زمانی مؤثرتر است و همچنین، 
هیچ مصرف برقی ندارد. عالوه  بر این، دانشجویان نیز با توجه  به ویژگی های سیستم  و یافته های اصلی 
تجزیه وتحلیل می شوند. در این سیستم برای هر دانشجو یک برچسپ RFID در نظر گرفته شده است 
تا زمانی که دانشجو در دانشگاه حاضر می شود RFID reader شناسه دانشجو را دریافت کند و تمامی 
اطالعات دانشجو روی سیستم تحت وب که برای مدیریت و مانیتورینگ استفاده می شود قرار می گیرد. 
همچنین، دانشجو از طریق برچسپ خود می تواند درخواست هایی نظیر انجام ارائه، ویدئوکنفرانس، 
صوت و غیره برای انجام عملیات کالسی خود داشته باشد. از مزایای این سیستم کمک به مدیران 
و اساتید دانشگاه برای کنترل حضور دانشجویان در دانشگاه و  منظم کردن فعالیت های کالسی آنها 
است که موجب بایبردن کیفیت آموزا خواهد شد. از معایب این سیستم می تواند این باشد که 
این طرح را در راستای کنترل بیش ازحد و سیستمی شدن رفتار های  دانشجویان حساس شوند و 
انسانی بدانند. نحوۀ عملکرد این سیستم به این صورت است که دانشجویان از طریق برچسپ ها توسط 
خوانش گر برچسپ حضورشان تأیید شده و دادۀ حاصل از آن به سمت سرور ارسال و سیستم های 
تحت وب کلیۀ اطالعات را به منظور مدیریت عملیات نمایش می دهند. همچنین، دانشجویان از طریق 
برچسپ ها می توانند درخواست هایی برای مدیریت عملیات کالسی ارائه دهند )هاسانین و همکاران، 

.)270 :2018

مقاله با عنوان »پلتفرمی برای پرداخت بیمۀ خودرو از طریق اینترنت اشیاء« مدلی برای بیمۀ خودرو 
براساس رفتار رانندگان ارائه می کند. نویسندگان این مقاله برمبنای یک سری پارامترها حین رانندگی 
به تخفیف و محاسبۀ بیمۀ خودرو اقدام کرده اند. در این مقاله بیان شده است که حق بیمۀ اتومبیل 

1. Radio frequency identification 
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به طور معمول براساس آمار، یعنی اطالعات خودرو و راننده محاسبه می شود. رانندگانی که دامنۀ سنی 
آنها یکسان است، صرف نظر از رفتار رانندگی خود حق بیمۀ معادل پرداخت می کنند. در این مقاله 
سیستم بیمه مبتنی بر نحوۀ رانندگی پیشنهاد شده است که رفتارهای راننده را در نظر می گیرد. 
مکان و سرعت وسیلۀ نقلیه حاصل هنگام رانندگی برای نظارت زنده و ذخیره سازی داده ها به بستر 
مبتنی بر اینترنت اشیاء ارسال می شود. داده های ذخیره شده برای محاسبۀ رفتارهای راننده، یعنی 
فاصلۀ ساینه و فرکانس ترمز شدید استفاده می شود. حداکثر 30 درصد تخفیف به رانندگانی تعلق 
از آستانه  های تعیین شده داشته باشند.  می گیرد که مسافت ساینه و تعداد ترمزهای شدید کمتر 
پلتفرم طراحی شده در این مقاله از دو بخش تشکیل شده است؛ یکی جمع آوری داده ها با استفاده از 
اپلیکیشن اندرویدی برای تجزیه وتحلیل رفتار راننده و بخش دیگر شامل پلتفرم مبتنی بر اینترنت 
اشیاء که برای ذخیره سازی و بررسی و نظارت رفتار راننده استفاده می شود. این پلتفرم بدین صورت 
عمل می کند که داده های حاصل از سرعت و مسافت از طریق گوشی هوشمند و اپلیکشن اندرویدی 
و سیستم GPS به پلتفرم مبتنی بر اینترنت اشیاء ارسال می شود. این پلتفرم برای محاسبۀ بیمه 
به تجزیه وتحلیل داده ها اقدام و آنها را ذخیره می کند و نمایش می دهد. مزیت طرح این است که 
رفتار رانندگان و مالکان خودرو به سمت رانندگی بهتر هدایت می شود؛ چراکه همه به دنبال تخفیفات 
بیمه ای هستند و از طرفی، رانندگِی بهتر کاهش تصادفات را به  همراه دارد که این نقش اینترنت 
اشیاء در زندگی بهتر و حفظ جان افراد و اموال شان را نشان می دهد. از معایب این طرح این است که 
فقط دو شاخص را برای بررسی رفتار صحیح رانندگی و ارائۀ تخفیفات بیمه ای در نظر گرفته است؛ 
درحالی که می توان شاخص ها و پارامترهای دیگری را به طرح اضافه و از این طریق رانندگی بهتر و 
کاهش تصادفات را بهینه تر کرد. داده هایی نظیر سرعت و فاصله از طریق موبایل راننده خودرو به 
پلتفرم مبتنی بر اینترنت اشیاء ارسال می شوند و به صورت ترکیبی به منظور تجزیه وتحلیل نمایش داده 
می شوند )پانتاوات و همکاران، 2017(. مقاله با عنوان »دیدگاه مبتنی بر اینترنت اشیاء برای شناسایی، 
گزارا دهی و مسیریابی تصادف خودروها« به طراحی یک سیستم سخت افزاری و نرم افزاری برای 
تشخیص و گزارا دهی تصادف به مرکز امدادرسان پرداخته است. نویسندگان این مقاله یک راه حل 
مبتنی بر اینترنت اشیاء که هوشمند و قابل اطمینان است را برای تشخیص وقوع تصادف و اطالع رسانی 
به سازمان امدادرسان ارائه داده اند. روشی که نویسندگان این مقاله از آن استفاده کرده اند از دیدگاه 
سطح بای شامل سه فاز است. فاز اول با عنوان آماده سازی و ثبت نام خوردو است که در این فاز ثبت نام 
خودرو انجام می گیرد. صاحب وسیلۀ نقلیه با نصب بخش سخت افزاری سیستم خودرو را برای این 
کار آماده می کند. پس از نصب بخش سخت افزاری، مالک شناسۀ خودرو را به اپراتور مسئول ثبت نام 
خودروها در پایگاه داده ارسال می کند. این امر باعث می شود تا سازمان امدادی تشخیص دهد که 
وسیلۀ نقلیۀ ثبت نام شده شرایط یزم برای حضور در سیستم را دارا است. فاز دوم با عنوان ثبت نام 
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مسافران داخل خودرو است که در این فاز به کمک یک اپلیکیشن اندرویدی که مسافران روی گوشی 
خود نصب کرده اند، اقدام به ثبت نام خود در این سامانه می کند. کاربران با ورود به اپلیکیشن اطالعاتی 
از قبیل نام و نام خانوادگی، گروه خونی، شمارۀ تلفن، ایمیل، مختصر تاریخچۀ پزشکی خود و تاریخ 
تولد را وارد می کنند. پس از ثبت اطالعات توسط هر مسافر، این اطالعات درون پایگاهِ دادۀ سازمان 
خدمت رسان ذخیره می شود. فاز سوم مربوط به تصادف خودرو و نحوۀ عملکرد این سیستم طراحی 
شده است )نصرکفوری و همکاران، 2016(. مقاله با عنوان »معماری پلتفرم مبتنی بر اینترنت اشیاء 
برای نظارت بر کشاورزی« اقدام به طراحی یک پلتفرم مبتنی بر اینترنت اشیاء در راستای نظارت بر 
کشاورزی  و تشریح معماری آن پرداخته اند. این پلتفرم و معماری آن یک سیستم برای کشاورزان 
منطقۀ تومسک روسیه فراهم کرده است که داده های آب وهوایی که به وسیلۀ سنسورهای اینترنت 
اشیاء دریافت می شوند را برای مدیریت بهتر محصول کشت شده به کار بگیرند. این پلتفرم به کشاورزان 
آن منطقه این امکان را می دهد که به روزترین داده های آب وهوایی را دریافت و از این داده ها در 
راستای کشاورزی مولد و دیجیتال که قابل اعتماد است استفاده کنند. در طراحی معماری این پلتفرم 
از رویکرد سرویس گرا استفاده شده است. این پلتفرم از دو پایگاه داده استفاده می کند؛ یک پایگاه 
داده برای داده های کاربر )کشاورزان( و یک پایگاه داده برای داده های آب وهوایی. این پلتفرم داده های 
آب وهوایی را در چند مدل تجسمی به کشاورزان نشان می دهد. این پلتفرم تمامی اطالعات مربوط به 
اتفاقات مثبت با منفی آب وهوایی که ممکن است بر محصول کشور اثر مثبت یا منفی بگذارد را در 
اختیار کشاورزان قرار می دهد )زورکین و ایوانوا، 2022: 5(. مقاله با عنوان »اعتبارسنجی چارچوب 
معماری سازمانی توسعه یافته برای دیجیتالی کردن شهرهای هوشمند« به دنبال ارائۀ معماری سازمانی 
است که دیجیتالی کردن در شهر های هوشمند را تسریع نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد 
که یک معماری سازمانی توسعه یافته برای شهر هوشمند می تواند به شرکت های ارائه دهندۀ خدمات 
در شهر هوشمند در راستای شناسایی و ارزیابی طرح های دیجیتالی و تحقق مزایای معماری سازمانی 
کمک کند. این پژوهش همچنین، راه حلی برای انتخاب بهترین معماری سازمانی برای حرکت به سمت 
شهر هوشمند ارائه می دهد که با مقایسۀ چارچوب های معماری سازمان مشهور در دنیا یکی از این 
چارچوب ها را به عنوان چارچوب مناسب برای شهر هوشمند پیشنهاد می کند. از طرف دیگر، عوامل 
مؤثر بر اجرای معماری سازمانی در شهر هوشمند را شناسایی کرده است؛ عواملی که بر اجرای معماری 

سازمانی شهر هوشمند اثرات مثبت و منفی دارند )آنتونی و سوباح، 2022: 27(.
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 4. فرضیه و چارچوب پژوهش
با توجه به اینکه چارچوب معماری سازمانی زکمن شامل شش سطر و شش ستون بوده است و کل 
چارچوب یک ماتریس را تشکیل می دهد که شامل 36 خانه بود و از طرفی، تکمیل  عناصر این دو 
سطر )سطوح برنامه ریز و مالک( منجر به تشکیل یک معماری سازمانی از نگاه مدیران و برنامه ریزان 
هر سازمانی می شود و ذکر این نکته که سایر سطرهای چارچوب نیازمند پیاده سازی هستند، ازاین رو 
این پژوهش به تکمیل دو سطر چارچوب زکمن اکتفا کرده است و به دنبال رابطه و اثر اینترنت اشیاء با 
معماری سازمانی است. لذا برای به دست آوردن اثر اینترنت اشیاء )متغیر مستقل( روی ابعاد معماری 
سازمانی زکمن )متغیر وابسته( شش سؤال و فرضیه برای این پژوهش در نظر گرفته شده است. این 
فرضیات متناسب با ستون های چارچوب زکمن و فهم اثری است که اینترنت اشیاء بر روی داده ها، 
فرآیندها، مکان ها، شبکه ها، افراد و اهداف )انگیزه ها( در معماری سازمانی زکمن برای سازمان تأمین 

اجتماعی است. فرضیه های پژوهش شامل موارد ذیل است:

• اینترنت اشیاء صحت داده های سطوح برنامه ریز و مالک چارچوب معماری سازمانی زکمن برای 
بخش بازرسی سازمان تأمین اجتماعی را افزایش می دهد.

• اینترنت اشیاء موجب تسریع کارکردهای سطوح برنامه ریز و مالک چارچوب معماری سازمانی 
زکمن برای بخش بازرسی سازمان تأمین اجتماعی می شود.

• اینترنت اشیاء موجب افزایش سرعت تبادل اطالعات در شبکه سطوح برنامه ریز و مالک چارچوب 
معماری سازمانی زکمن برای بخش بازرسی سازمان تأمین اجتماعی می شود.

• اینترنت اشیاء موجب کاهش تعداد افراد سطوح برنامه ریز و مالک چارچوب معماری سازمانی 
زکمن برای بخش بازرسی سازمان تأمین اجتماعی می شود.

• اینترنت اشیاء موجب زمان بندی بالدرنگ سطوح برنامه ریز و مالک چارچوب معماری سازمانی 
زکمن برای بخش بازرسی سازمان تأمین اجتماعی می شود.

• اینترنت اشیاء موجب تسهیل تحقق اهداف سطوح برنامه ریز و مالک چارچوب معماری سازمانی 
زکمن برای بخش بازرسی سازمان تأمین اجتماعی می شود. 

چارچوب مدنظر در این پژوهش چارچوب معماری سازمانی زکمن است که توسط اینترنت اشیاء تکمیل 
و توسعه داده شده است. برای تکمیل چارچوب زکمن توسط اینترنت اشیاء روا کار به این صورت 
 GPS،1NFC  ,Cellular بوده است که از یک قطعۀ سخت افزاری مبتنی بر اینترنت اشیاء با چهار ماژول
تحت پوشش  کارگاه های  ورودی  در  قطعۀ سخت افزاری  این  است.  شده  استفاده   ,Fire detection

1. Near field communication
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سازمان نصب می شود و کلیۀ فرآیند های واحد بازرسی از طریق این قطعه به صورت خودکار انجام 
می گیرد؛ برای مثال، فرآیند بازرسی روزانه از کارگاه ها بدین صورت انجام می شود که افراد بیمه شدۀ 
داخل هر کارگاه طی چند نوبت در طول روز در نزدیکی دستگاه سخت افزاری NFC گوشی خود را 
لمس می کند و شناسۀ افراد توسط ماژول NFC قطعۀ سخت افزاری دریافت می شود. ماژول GPS محل 
جغرافیایی کارگاه را شناسایی و این داده های دریافتی توسط ماژول Cellular به سمت شعبه ای که 
کارگاه در محدودۀ آن است ارسال می شود. ماژول Fire detection درصورتی که کارگاه دچار حریق 
شود، برای اطالع رسانی به واحد بازرسی شعب و سامانۀ آتش نشانی و مسئول کارگاه اقدام می کند. 
انجام فرآیند های بازرسی توسط این قطعۀ سخت افزاری مبنای تکمیل دو سطر اول چارچوب زکمن 

است. در جدول 1 چارچوب پژوهش نشان داده شده است. 
جدول 1. چارچوب پژوهش

دیدگاه/ 
جنبه

داده ها
چه چیز

کارکرد
چطور

شبکه
کجا

افراد
چه کسی

زمان
چه وقت

انگیزه
چرا

حوزۀ 
برنامه ریز

موجودیت ها با 
هویت دیجیتال و 
مبتنی بر اینترنت 
اشیاء به مجموعۀ 

موجودیت های 
سازمان اضافه 

می شود، مانند 
بخش سخت افزاری. 

همچنین، 
فراهم شدن داده های 

بیشتر با دقت بای.

فرآیند های 
مبتنی بر 

اینترنت اشیاء 
و اضافه شدن 
فرآیند جدید 

با عنوان 
کنترل حریق 
به مجموعۀ 
فرآیند های 

قبلی

تغییرات در 
ساختار شبکه 

)شبکه مبتنی بر 
اینترنت اشیاء( و 

نحوۀ انجام کار در 
مکان های کاری. 
افزایش سرعت 

تبادل اطالعات در 
شبکه

تغییر 
در چارت 
سازمانی 

واحد بازرسی 
و مدل کاری 

افراد

رویداد های 
مبتنی بر 

اینترنت اشیاء، 
تغییر رویدادها 
به رویدادهای 
بالدرنگ )در 

لحظه(

ایجاد اهداف و 
انگیزه های جدید 

برای مدیران 
سازمان، تسهیل 
در تحقق اهداف 

سازمانی.

حوزۀ 
مالک

نمودار های 
موجودیت – رابطه 

که ارتباط بین 
موجودیت های 

انسانی با 
موجودیت های 

دیجیتال و مبتنی 
بر اینترنت اشیاء را 

نشان می دهند.

فرآیندهای 
مبتنی بر 

اینترنت اشیاء 
که سریع تر 
و خودکار و  
بدون دخالت 
عامل انسانی 

هستند.

تغییر شبکۀ 
کاری از حالت 

دستی و سنتی 
به حالت خودکار. 
داده ها و اطالعات 
به صورت خودکار 

و بدون دخالت 
عامل انسانی بین 
نقاط کاری مبادله 
می شوند. تشکیل 

یک شبکۀ 
لجستیکی مبتنی 

بر اینترنت اشیاء

کارکنان 
واحد بازرسی 

از فرآیند 
بازرسی 

به  فرآیند 
مانیتورنیگ 

و مدیریت 
داده ها تغییر 

وظیفه 
می دهند.

رویدادهای 
بالدرنگ و در 

لحظه برای 
سازمان ایجاد 

می شود، مانند 
بازرسی های 
لحظه ای و 

کنترل حریق 
کارگاه در 

کوتاه ترین زمان 
ممکن

در طرح کسب وکار 
جدید سازمان 

مفاهیمی نظیر 
اینترنت نسل 5، 

آمبوینس های 
خودران مبتنی 

بر اینترنت اشیاء 
ظهور پیدا کرده 

است و طرح 
کسب وکار سازمان 
مبتنی بر اینترنت 

اشیاء می شود.
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 5. روش شناسی پژوهش
رویکرد پژوهش از نوع فرضیه اي- استقرائي است. جهت گیري این پژوهش از نوع کاربردی است که 
به دنبال راه حلی برای طراحی معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء است. محیط انجام پژوهش و 
منابع این پژوهش مطالعات کتابخانه ای است که شامل کتاب ها مقایت، پایان نامه ها و مجالت و سایر 
منابع پژوهشی درخصوص موضوع و عنوان پژوهش است. استراتژی و طرح پژوهش از نوع پیمایشی 
است، بدین صورت که از داده های حاصل از پرسشنامه که توسط اعضای نمونه تکمیل شده و به دست 
آمده است، درخصوص فرضیه های پژوهش نظر داده می شود. برای بررسی فرضیات تحقیق و رسیدن 
به نتایجی درخصوص روابط میان متغیر های مستقل و وابستۀ پژوهش از دو جامعه و نمونه استفاده 
شده است؛ جامعۀ خبرگان دانشگاهی که در حوزۀ اینترنت اشیاء و معماری سازمانی دارای تألیفات 
هستند و انتخاب یک نمونۀ 10تایی از این جامعه به شکل گلوله برفی و هدفمند. جامعۀ کارشناسان 
و متخصصان صنعت که شامل کارکنان متخصص حوزۀ فناوری اطالعات سازمان تأمین اجتماعی و 
انتخاب یک نمونۀ 12تایی از این جامعه است که در حوزۀ اینترنت اشیاء و معماری سازمانی دارای 
تخصص هستند. برای هرکدام از نمونه های شرح داده شده پرسشنامه ای برای جمع آوری داده ها طراحی 
و توسط اعضای هر دو نمونه تکمیل شد. تجزیه وتحلیل پرسشنامۀ خبرگان دانشگاهی با استفاده از 
آزمون مربِع کای انجام شده است. پس از تجزیه وتحلیل پرسشنامۀ خبرگان دانشگاهی، پرسشنامۀ 
کارشناسان و متخصصان صنعت طراحی شد. تجزیه وتحلیل این پرسشنامه از طریق آزمون ویلکاکسون 
از مرتبۀ سه انجام شده است. برای سنجش روایی پرسشنامۀ خبرگان دانشگاهی از شاخص سنجش 
روایی محتوایی )CVI1( استفاده شده است. همچنین، برای سنجش پایایی این پرسشنامه از آلفای 

کرونباخ استفاده شده است. 

 6. تجزیه وتحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها 
بر مبنای داده های حاصل از پرسشنامۀ کارشناسان و متخصصان صنعت که با آزمون ویلکاکسون 
از مرتبۀ 3 توسط نرم افزار SPSS انجام شده است. مطالب زیر درخصوص تجزیه وتحلیل فرضیه های 

پژوهش و تصمیم گیری درخصوص رد یا تأییدشدن آنها ارائه شده است. 

فرضیۀ اول پژوهش که سؤال 1 پرسشنامه کارشناسان و متخصصان صنعت مربوط به این فرضیه است. 
در جداول 2 و 3 مقادیر میانگین و انحراف معیار و مقدار آماره آزمون نشان داده شده است. 

1. Content validity index
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مقدار انحراف معیارمقدار میانگینشمارۀ سوال

13.920.996

مقدار انحراف معیارمقدار میانگینشمارۀ سوال

24.080.793

مقدار آزمون ویلکاکسون با رتبۀ 3 در سؤال
سطح معنی داری 0.05

نتیجه گیری در خصوص سؤال 
)متناسب با فرضیۀ پژوهش(

طراحی شده  مدل  سخت افزاری  بخش 
موجب   )NFC, Cellular )ماژول های 
جمع آوری داده های بیشتر و صحیح تر 
تأمین  سازمان  بازرسی  واحد  برای 

اجتماعی می شود.

تأیید0.018

مقدار آزمون ویلکاکسون با رتبۀ 3 در سؤال
سطح معنی داری 0.05

نتیجه گیری درخصوص سؤال 
)متناسب با فرضیۀ پژوهش(

انجام کارکردهای واحد بازرسی از طریق 
در  معرفی شده  سخت افزاری  بخش 
مدل موجب ایجاد کارکرد های بالدرنگ 

می شود.
0.05 sig تأیید )با توجه به مرزی بودن مقدار

سؤال تأیید می شود(

جدول 2. مقادیر میانگین و انحراف معیار سؤال مربوط به فرضیۀ اول پژوهش

جدول 4. مقادیر میانگین و انحراف معیار سوال مربوط به فرضیۀ دوم پژوهش

جدول 3. مقدار آماره آزمون فرضیۀ اول پژوهش

جدول 5. مقدار آماره آزمون فرضیۀ دوم پژوهش

با توجه  به مقدار میانگین که بایتر از 3 هست و همچنین، مقدار آماره آزمون در سطح معنی داری 
0.05 توسط آزمون ویلکاکسون تأیید شد. بنابراین فرضیۀ اول پژوهش با عنوان »اینترنت اشیاء، صحت 
داده های سطوح برنامه ریز و مالک چارچوب معماری سازمانی زکمن برای بخش بازرسی سازمان تأمین 

اجتماعی را افزایش می دهد« مورد تأیید قرار گرفت.

فرضیۀ دوم پژوهش که سؤال 2 پرسشنامۀ کارشناسان و متخصصان صنعت مربوط به این فرضیه 
است. در جداول 4 و 5 مقادیر میانگین و انحراف معیار و مقدار آماره آزمون نشان داده شده است.
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با توجه  به اینکه مقدار میانگین بیشتر از 3 هست و همچنین، مقدار آماره آزمون در سطح معنی داری 
0.05 توسط آزمون ویلکاکسون تأیید گردید. بنابراین فرضیه دوم پژوهش با عنوان ٬٬ اینترنت اشیاء، 
موجب تسریع کارکردهای سطوح برنامه ریز و مالک چارچوب معماری سازمانی زکمن برای بخش 

بازرسی سازمان تأمین اجتماعی می شود ٬٬ مورد تأیید قرار گرفت.

فرضیۀ سوم پژوهش که سؤایت 3و4 پرسشنامه کارشناسان و متخصصین صنعت مربوط به این فرضیه 
است. در جداول 6 و 7 مقادیر میانگین و انحراف معیار و مقدار آماره آزمون نشان داده شده است.

با توجه به اینکه مقدار میانگین برای سؤایت 3 و 4 بیشتر از 4 هست و همچنین، مقدار آماره آزمون 
در سطح معنی داری 0.05 توسط آزمون ویلکاکسون برای هر دو سؤال تأیید شد. بنابراین فرضیۀ سوم 
پژوهش با عنوان »اینترنت اشیاء موجب افزایش سرعت تبادل اطالعات در شبکۀ سطوح برنامه ریز و 
مالک چارچوب معماری سازمانی زکمن برای بخش بازرسی سازمان تأمین اجتماعی می شود« مورد 

تأیید قرار گرفت.

فرضیۀ چهارم پژوهش که سؤایت 5 و 6 پرسشنامه کارشناسان و متخصصان صنعت مربوط به این 
فرضیه است. در جداول 8 و 9 مقادیر میانگین و انحراف معیار و مقدار آماره آزمون نشان داده شده است.

مقدار انحراف معیارمقدار میانگینشمارۀ سؤال

34.580.515

44.080.793

مقدار آزمون ویلکاکسون با رتبۀ 3 در سوال
سطح معنی داری 0.05

نتیجه گیری درخصوص سؤال 
)متناسب با فرضیۀ پژوهش(

ماژول GPS بخش سخت افزاری موجب 
شناسایی محل جغرافیایی کارگاه و 

بیمه شدگان درون آن می شود.
تأیید0.02

 Cellular ارسال داده ها از طریق ماژول
بخش سخت افزاری مدل موجب افزایش 

سرعت تبادل اطالعات برای انجام 
کارکردهای واحد بازرسی می شود.

0.05 sig تأیید )با توجه  به مرزی بودن مقدار
سؤال تأیید می شود(

جدول 6.  مقادیر میانگین و انحراف معیار سؤاالت مربوط به فرضیۀ سوم پژوهش

جدول 7. مقادیر آماره آزمون فرضیۀ سوم پژوهش
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با توجه  به مقدار میانگین و همچنین، مقدار آماره آزمون در سطح معنی داری 0.05 سؤایت 5 و 6 
اشیاء موجب کاهش  با عنوان »اینترنت  بنابراین فرضیۀ چهارم پژوهش  نگرفته اند.  قرار  موردتأیید 
افراد سطوح برنامه ریز و مالک چارچوب معماری سازمانی زکمن برای بخش بازرسی سازمان تأمین 

اجتماعی می شود« تأیید نشد.

به  مربوط  صنعت  متخصصان  و  کارشناسان  پرسشنامۀ   8 و   7 سؤایت  که  پژوهش  پنجم  فرضیۀ 
انحراف معیار و مقدار آماره آزمون نشان  این فرضیه است. در جداول 10 و 11 مقادیر میانگین و 

داده شده است.

مقدار انحراف معیارمقدار میانگینشمارۀ سوال

53.581.054

63.421.311

مقدار انحراف معیارمقدار میانگینشمارۀ سؤال

73.580.793

84.580.669

مقدار آزمون ویلکاکسون با رتبۀ 3 در سؤال
سطح معنی داری 0.05

نتیجه گیری در خصوص سؤال 
)متناسب با فرضیۀ پژوهش(

انجام عملیات واحد بازرسی از طریق 
بخش سخت افزاری موجب کاهش 

تعداد پرسنل بخش بازرسی سازمان 
تأمین اجتماعی می شود.

رد0.088

پیاده سازی کارکردهای واحد بازرسی 
از طریق مدل ارائه شده باعث می شود 

پرسنل بخش بازرسی سازمان 
تأمین اجتماعی  فقط به مدیریت 

و مانیتورینگ داده ها و عملیات 
انجام شده از طریق مدل بپردازند.

رد0.284

جدول 8. مقادیر میانگین و انحراف معیار سؤاالت مربوط به فرضیۀ چهارم پژوهش

جدول 10. مقادیر میانگین و انحراف معیار سؤاالت مربوط به فرضیۀ پنجم پژوهش

جدول ۹. مقادیر آماره آزمون فرضیۀ چهارم پژوهش
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مقدار آزمون ویلکاکسون با رتبۀ3 در سؤال
سطح معنی داری 0.05

نتیجه  گیری درخصوص سؤال 
)متناسب با فرضیه پژوهش(

ماژول تشخیص حریق بخش 
سخت افزاری، زمان بندی بالدرنگ و 

درلحظه را برای بخش بازرسی سازمان 
تأمین اجتماعی فراهم می کند.

تأیید0.35

ماژول تشخیص حریق موجب صیانت 
از دارایی های کارگاه و سازمان در 

مقابل بالیای طبیعی نظیر آتش سوزی 
می شود.

تأیید0.02

جدول 11. مقادیر آماره آزمون فرضیۀ پنجم پژوهش

با توجه  به مقادیر میانگین برای سوایت 7 و8 و همچنین مقادیر آماره آزمون برای این دو سوال که 
در سطح معنی داری 0.05 تأیید شده است، بنابراین فرضیه پنجم پژوهش با عنوان  ٬٬ اینترنت اشیاء، 
موجب زمان بندی بالدرنگ سطوح برنامه ریز و مالک چارچوب معماری سازمانی زکمن برای بخش 

بازرسی سازمان تأمین اجتماعی می شود “ تائید می گردد.

فرضیه ششم پژوهش که سؤایت 9 و 10 پرسشنامۀ کارشناسان و متخصصان صنعت مربوط به این 
فرضیه است. در جداول 12 و 13 مقادیر میانگین و انحراف معیار و مقدار آماره آزمون نشان داده شده است.

مقدار انحراف معیارمقدار میانگینشمارۀ سؤال

94.080.669

104.080.793

مقدار آزمون ویلکاکسون با رتبۀ 3 در سؤال
سطح معنی داری 0.05

نتیجه گیری درخصوص سؤال 
)متناسب با فرضیۀ پژوهش(

مدل ارائه شده که مبتنی بر اینترنت 
اشیاء است موجب تسهیل تحقق 

اهداف سازمان تأمین اجتماعی 
می گردد.

تأیید0.04

وجود اینترنت اشیاء در بطن معماری 
سازمانی سازمان تأمین اجتماعی 

موجب ایجاد انگیزه در مدیران این 
سازمان به منظور فعالیت بیشتر در 

حوزۀ فناوری اطالعات می شود.

0.05 sig تأیید )با توجه  به مرزی بودن مقدار
سؤال تأیید می شود(

جدول 12. مقادیر میانگین و انحراف معیار سؤاالت مربوط به فرضیۀ ششم پژوهش

جدول 13. مقادیر آماره آزمون فرضیۀ ششم پژوهش
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با توجه  به مقادیر میانگین برای سؤایت 9 و 10 و همچنین، مقادیر آماره آزمون برای این دو سؤال که در 
سطح معنی داری 0.05 تأیید شده است، بنابراین فرضیۀ ششم پژوهش با عنوان »اینترنت اشیاء موجب 
تسهیل تحقق اهداف سطوح برنامه ریز و مالک چارچوب معماری سازمانی زکمن برای بخش بازرسی 

سازمان تأمین اجتماعی می شود« تأیید می شود.

 7. تفسیر و نتیجه گیری 
معماری سازمانی که یکی از مهم ترین مؤلفه ها برای موفقیت فناوری اطالعات در سازمان های امروزی 
است، می تواند با فناوری  های نوین تقویت و پشتیبانی شود تا به هدف خود، یعنی موفقیت سازمان در 
حوزۀ فناوری اطالعات برسد. در این مقاله در راستای ترکیب معماری سازمانی با اینترنت اشیاء برای 
سازمان تأمین اجتماعی گام برداشته شده است تا از مزایای قدرتمند این دو مفهوم در موفقیت یک 
سازمان استفاده شود. انجام این پژوهش به شیوۀ شرح  داده  شده نتایجی را به دست داد که به توضیح 

ذیل قابل بیان است.

اینترنت اشیاء موجب افزایش صحت داده های سطوح برنامه ریز و مالک چارچوب زکمن برای بخش 
ابزار های  می دانیم  که  است  آن  فرضیه  این  تأیید  دلیل  می شود.  اجتماعی  تأمین  سازمان  بازرسی 
مختص جمع آوری داده ها در اینترنت اشیاء نظیر سنسورها و تگ ها باعث جمع آوری حجم عظیمی 
به دست آورن داده های  از داده ها  این حجم  ثانیه می شوند. تجزیه وتحلیل  از  از داده ها در کسری 
صحیح و قابل اتکا را در پی دارد. اینترنت اشیاء باعث تسریع کارکردهای سطوح برنامه ریز و مالک 
چارچوب معماری سازمانی زکمن برای بخش بازرسی سازمان تأمین اجتماعی می شود. دلیل تأیید 
این فرضیه آن است که اینترنت اشیاء موجب خودکاری سازی عملیات کاری می شود. اینترنت اشیاء 
باعث افزایش سرعت تبادل اطالعات در شبکۀ سطوح برنامه ریز و مالک چارچوب معماری سازمانی 
این فرضیه آن است که  تأیید  اجتماعی می شود. دلیل  تأمین  بازرسی سازمان  برای بخش  زکمن 
شبکه ای که اینترنت اشیاء بر مبنای آن داده ها را ارسال می کند، یک شبکه سریع است و یکی از 
دییل فلسفۀ وجودی اینترنت اشیاء همین افزایش حجم و سرعت تبادل اطالعات بوده است. اینترنت 
اشیاء موجب زمان بندی بالدرنگ سطوح برنامه ریز و مالک چارچوب معماری سازمانی زکمن برای 
بخش بازرسی سازمان تأمین اجتماعی می شود. دلیل تأیید این فرضیه آن است که اویً، با تأیید فرضیۀ 
دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که کارکردها )فرآیندها( با حضور اینترنت اشیاء تسریع می شوند. 
از طرف دیگر، اینترنت اشیاء یعنی در لحظه داده جمع آوری شود و در لحظه تبادل و انتقاِل داده رخ 
دهد. این به معنای به وجود آمدن کارکردهای بالدرنگ است. اینترنت اشیاء موجب تسهیل تحقق 
اهداف سطوح برنامه ریز و مالک چارچوب معماری سازمانی زکمن برای بخش بازرسی سازمان تأمین 
اجتماعی می شود. دلیل تأیید این فرضیه آن است که سازمان تأمین اجتماعی در بیانۀ مأموریت و 
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استراتژی خود به دنبال سازمانی چابک با فرآیندهای سریع و کارآمد و ارائۀ خدمات به هنگام به جامعۀ 
هدف خود است. اینترنت اشیاء با افزایش سرعت کارکردها و ایجاد فرآیندهای بالدرنگ و ارائۀ خدمات 
در لحظه این هدف استراتژیک سازمان تأمین اجتماعی را به تحقق می رساند. دییل متعددی برای 
نوآوری این پژوهش وجود دارد. نخست اینکه تاکنون پژوهشگری ترکیب معماری سازمانی زکمن با 
اینترنت اشیاء را به این شکل انجام نداده است. از طرف دیگر، سازمان تأمین اجتماعی تاکنون معماری 
سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء را طراحی نکرده و ارائه نداده است. همچنین، پژوهش های مشابه 
با این پژوهش اینترنت اشیاء را از طریق موبایلیتی به کار گرفته اند. اما در این پژوهش از یک قطعۀ 
سخت افزاری مبتنی بر اینترنت اشیاء برای انجام فرآیندهای واحد بازرسی سازمان تأمین اجتماعی 
استفاده شده است. این پژوهش مانند هر پژوهش دیگری با یک سری محدودیت ها مواجه بوده است، 
از جمله اینکه فقط دو سطر اول چارچوب زکمن توسط اینترنت اشیاء توسعه داده شده است. از 
طرف دیگر، به کارگیری این پژوهش در یک سازمان مشخص با فرآیندهای خاص باعث به دست 
آمدن نتایجی می شود که ممکن است با به کارگیری آن در سازمان دیگری متفاوت باشد. همچنین، 
نبود کارهای مشابه و نزدیک به پژوهش یکی دیگر از محدودیت ها بود. همۀ محدودیت های ذکرشده 
می تواند مبنایی برای پژوهش های آتی سایر پژوهشگران قرار گیرد. با توجه  به نتایج حاصل شده از این 
پژوهش پیشنهاد می شود که سازمان تأمین اجتماعی یا هر سازمان دیگری که به دنبال داده های بیشتر 
و قابل اتکاتر، فرآیندهای سریع تر، شبکۀ سازمانی خودکار و سریع، ایجاد کارکردهای بالدرنگ، کاهش 
پرسنل سازمانی و رسیدن به اهداف ترسیم شده است، باید اینترنت اشیاء را در بطن ساختار سازمانی 
خود قرار دهد و در مورد به کارگیری این فناوری در سازمان اقدام نماید. تفاوت اصلی این پژوهش 
با سایر پژوهش های مشابه و نزدیک این است که این پژوهش از موبایلتی به عنوان اینترنت اشیاء 
استفاده نکرده است، بلکه از سخت افزارهای مبتنی بر اینترنت اشیاء استفاده شده است. همچنین، 
مدل انجام فرآیندها در این پژوهش با کمترین دخالت عامل انسانی مواجه است و شبکه ای از تبادل 
داده های خودکار به کار گرفته شده است. همچنین، این پژوهش با حرکت گام به گام و توسعۀ یکی از 
جامع ترین چارچوب های معماری سازمانی دنیا )زکمن( با استفاده از اینترنت اشیاء یک چارچوب 
معماری سازمانی ایجاد کرده است مبتنی بر اینترنت اشیاء برای سازمان هایی که قصد حرکت به سمت 

این موضوع را دارند. 
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