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 کیمرتب در  کردیرو کیاز  ایکسب مزا جهت نیقوانای از مجموعه یریبکارگ ی برایندیفرا، یاستانداردساز

های سازی فرایندهای سازمان در جهت تسهیل انجام فعالیت. یکی از ابزارهای یکپارچهاست نیمع تیفعال

نقاط  نیترعمده بیان شده است، ۱۴۰۵گمرک در افق  یدر سند راهبردفرایندها است.  یاستانداردسازعملیاتی، 

 ،یگمرک یندهایفرا رشد نامتوازن ها شاملبرخی از آناست که  یسازمان یندهایمرتبط با فرااین سازمان  ضعف

 ها،نهیکاهش هزاست. پژوهش حاضر با هدف  یندیضعف در ساختار فرا و ندهایفرا یتیریمد یبازنگر یعدم اجرا

مدلی برای استانداردسازی  در سازمان گمرک یریگ میتصم لیتسه ،یبهبود همکار بهبود ساختار فرایندی،

اطالعات و مدیریت فرایند ارائه کرد. در این پژوهش از روش فرایندهای گمرک با استفاده از مدیریت فناوری 

 یحل محوربه راه ینگاه از مسئله محور رییتغجهت  علم طراحی استفاده شده است. دلیل انتخاب این روش

نفر  ۱۱های پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل مضمون و مضامینی که براساس مصاحبه انجام شده با . دادهاست

آوری شد. نتایج پژوهش حاضر به دو بخش اصلی اند، جمعخبرگان گمرک که به روش هدفمند انتخاب شدهاز 

شود، بخش اول به چگونگی استانداردسازی فرایندهای سازمانی و بخش دوم به پیامدهای حاصل از تقسیم می

 استانداردسازی فرایندهای سازمانی اشاره دارد.
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 مقدمه  1

ای ندهیفزا توجهات، که رقابت در آن شدت گرفته است یپرشتاب امروز یسازمانهای طیدر مح

 نشان یجهان یشرویپهای امروزه سازمان. معطوف شده است یندیو فرا یاتیعمل یبه رشد و تعال

، عیمنجر به گردش کار سر ،استاندارد شده یبه خوب یسازمان یندهایداشتن فرادهند که می

 ندهایفرا یاستانداردساز یبطورکل. شودمی ندهایبودن فراو مقرون به صرفه یریپذطافانع شیافزا

 یاتیو عملکرد عمل یدر بهبود چابک یکند و سعمی عیرا تسر یسازمان یندهایثر فرآمؤبهبود 

های وهیش، ارهایمعها، استیسها، از روشای گسترده فیط، اهداف نیبه ا یابیدست یبرا. دارد

 طور مداوم استفادهها بهسازمان یندهایفرآ یسازنهیو به تیریمد یمحور برا یفناور و یتیریمد

خدمات منحصر به فرد به  ایها با ارائه محصوالت سازمان، جهیدرنت. (2010، ریشود )شافرمامی

است که انواع  یتیفعال، سازمان یندهایفرا یاستانداردساز. ابندیمی دست یرقابتهای تیمز

های ندیفرآ یاستانداردساز ،داونپورت. کندمی را متحد یسازمان یندهایاز فرا خانواده کیمختلف 

داند می "سازمان کیدر  یو اقدامات اساس یسازمان یندهایفرآ یسازکپارچهی"سازمان را 

 یکار یندهایفرآ یکنواختی جادیسازمان ا یندهایفرآ یهدف استانداردساز. (200۵، )داونپورت

 یسازمان یندهایفرآ یاستانداردساز یبرا یاریبس یایتاکنون مزا. است زمانسا کیمشابه در 

 ندهایفرا یاجرا نهیهز، ندهایفرا یادعا شده است که استاندارساز نهیزم نیدر ا، شده است انیب

. بخشدمی آن بهبود یکار یسازمان و شرکا نیو بها بخش نیرا ب یدهد و همکارمی را کاهش

شده با انجام  فیتعر شیاز پ نهیشود اگر هر بار به روش بهمی استاندارد تیبا موفق ندیفرآ کی

، ریپردازش شود )شفرما یمشخص شده قبل یخروج دیو تول بیبه همان ترتها تیهمان فعال

بر  سندگانیاز نو یاریبس ،اطالعات یو نقش فناور یدر مورد استانداردساز ییاز سو. (2012

، یسازکپارچهیبا توجه به  ژهیبه و، ییبه حداکثر کارا دنیرس یاطالعات برا یفناور لیپتانس

)تنگ و  کنندیم دیکأت یسازمان یندهایمجدد کامل فرآ فیتعر ایمجدد  یسازمانده، یبازنگر

 نیو استاندارد شده و همچن کپارچهیهای خصوص داشتن داده نیدر ا. (1۹۹۶، همکاران

و  یبهبود همکارها، نهیاطالعات باعث کاهش هز یوراستاندارد شده با استفاده از فنا یندهایفرآ

عملکرد و سطوح ، جهیدر نت. (2010، ری)شافرماشود می تیریمد یبرا یریگمیتصم لیتسه
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 یچالش اصل. اجرا کرد تیاستاندارد توسعه داد و با موفق یندهایتوان با فرآمی باالتر را تیفیک

استاندارد  یاتیعمل یهاهیموجود به رو یندهایرآانواع ف لیتبد، یاستانداردساز یهادر طول طرح

تالش  کی یسازاستانداردهای طرح. است یسازمان الزام کی نانیهمه نقش آفر یاست که برا

 تیریبه کمک مد. مناسب است یکار یندهایفرآ یاست که در جهت استانداردساز یسازمان

 یاز اجرا یرا توسعه داد که به خوب یاستانداردسازهای طرح یسازادهیتوان پمی اطالعات یفناور

 یسازکپارچهی یمرحله برا 4 زین ندیفرا تیریمد اتیادبدر . کند یبانیاستاندارد پشت یندهایفرآ

 یریگاندازه، ندیفرا تیمالک، ندیاز فرا یشده است که عبارتند از آگاه انیب ندهایفرا تیریو مد

مدنظر  یسازمان را به سطح استانداردها یندهایتوان فرامی قیطر نیکه از ا ندیو بهبود فرا ندیفرا

 یندهایفرا یسازاستاندارد یاساس برا نیبر ا. (2020، ناسیو سراف نینسکیکرد )استراو کینزد

گام مختلف  4 یکه دارا ندیفرا تیریاطالعات و مد یفناور تیریپژوهش از مد نیدر ا یسازمان

در  یاریو تحوالت بس رییموجب بروز تغها دهیشدن پدجهانی یاز طرف. استفاده شد است

شده است به  المللینیدر عرصه ب اسییفرهنگی و س، اجتماعی، یمختلف اقتصادهای نهیزم

. جهانی شدن است روزیاقتصاد امروز و د زیوجه تما نیو بارزتر نیترکه بدون شک مهم یطور

. ردیگالمللی در بر مینیرا در عرصه اقتصاد ملی و ب یمباحث زیاد، نیتأم رهیامروزه موضوع زنج

اصلی  نانینقش آفر، یو تجار یاندرکار در امور اقتصاددستهای سازمان و یفعاالن اقتصاد

ها دولت یاقتصادهای استیگمرک سازمانی است که مسئول اعمال س. باشندمی نیتأم رهیزنج

باالبردن  یبرا گمرک یسازمان جهان. باشدتجارت خارجی میهای یاستراتژ یدر جهت اجرا

در سراسر ای شده رفتهیمشترک و پذ یالملل استانداردهانیتجارت ب رهیزنج لیو تسه تیامن

 نیا. ندینما یهمکار گریکدیها با براساس آن ستییجهان ارائه کرده است که گمرکات کشورها با

 یدر سند راهبرد. فراهم خواهد کرد تییو جرائم فرامل سمیمقابله با ترور یالزم برا تیامن ،رکن

که عبارتند  است یسازمان یندهاینقاط ضعف آن مرتبط با فرا نیترعمده 140۵گمرک در افق 

ضعف در ساختار ، ندهایفرا یتیریمد یبازنگر یعدم اجرا، یگمرک یندهایرشد نامتوازن فرا: از

رسیدن به سطح مطلوبی از استانداردسازی در  که...  و ندهایفرا یضعف در معمار، یندیفرا

و جرائم  سمیمقابله با ترور یبرا ییگمرک از سو یجهان نسازما یبا توجه به استانداردهافرایندها 



 14۵                                                 1401سال دوازدهم، شمارة سوم، پاییز  ،نشریه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

DOI: 10.22034/jsqm.2023.378061.1449 

 یعدم توجه به استانداردسازاست.  ازیمورد ن یتیجهت مقابله با جرائم مل گرید یو از سو یتیفرامل

خواهد  یکارکنان و سازمان در پ یرا براهایی تیو مسئول نهیهز لیتحم ،یسازمان یندهایفرا

 یبکار گرفته شوند شاهد تکرار انجام برخ یاستانداردساز بدون ندهایکه فرا یهنگام، داشت

اتالف ، یسازمانهای تیفعال یکپارچگیکاهش  نیبود همچن میخواه یدر چرخه کار ندهایفرا

عواقب عدم توجه به  گریاز د یاضافهای نهیهز لیو تحم یکار یندهایانجام فرا ریزمان در مس

، گمرک یندهایفرآ یپژوهش حاضر با استانداردساز. بود ددر سازمان خواه ندیفرا یاستانداردساز

و کنترل را بهبود  تیفیآن را کاهش داده و کهای نهیو هز ندیفرآ کیانجام  یاتیزمان عمل

ت در مورد نحوه عملکرد ارتباطا لیتسه، ندیفرا یپژوهش استانداردساز نیا نیهمچن. بخشدیم

 در سازمان را فراهم یو بهبود همکار یندیفرآ یمرزها رفعال کردن مبادله اطالعات د، سازمان

توان می چگونه -1سواالت که  نیپاسخ به ا یمنظور پژوهش حاضر برا نیا یبرا. سازدمی

به همراه خواهد  یامدیچه پ ندهایفرا یاستانداردساز -2؟ را استاندارد کرد یسازمان یندهایفرا

 . رفتیانجام پذ؟ داشت

 يقپيشينه تحقو مبانی نظری   2

 استانداردسازی 2-1

 کردیرو کیاز  مزایاکسب  یبرا ینیقوان یریبکارگ وی کردن فرمول بند ندیفرا 1یاستانداردساز

توان توسعه میاستانداردسازی را . (1۹۹۵، 2)سیملس و پیتارا است نیمع تیفعال کیدر  مرتب

نفع و نیز تدوین و انتشار استانداردها های ذیداوطلبانه مشخصات فنی مبتنی بر اجماع بین طرف

های مشارکت های راهبردی شرکتثیر منافع و برنامهأتعریف نمود. فرایند استانداردسازی تحت ت

 ،عالوه بر این. (201۹، )میرباقریهای تدوین و توسعه استانداردها قرار داد کننده در سازمان

ریزی کمینه الزامات الزم در حوزه یک فعالیت اعم از سازماندهی استانداردسازی به معنای طرح

بندی بهینه کردن هزینه کیفیت عملکرد و نیز زمانتواند به فرایندی و محصولی است که می

. همچنین اهداف فرایند (2014، )بحیراییرسیدن به هدف مورد نظر کمک کند  ،مطلوب

 
1 Standardization 
2 K. Tsimillis and N. Pithara 
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دسته  3به  یاستانداردسازداد.  ( نمایش1شکل )توان بصورت استانداردسازی را می

 بوتزم)د شومی میتقس خدمت یاستانداردساز و ندیفرا ی، استانداردسازلمحصو یاستانداردساز

 . (2012، 1دوبوشو 

 

 

 

 

 (.1۹۹۵،  تارایو پ ملسی)س(: اهداف استانداردسازی 1شکل )

 استانداردسازی فرایند 2-2

 نقش آفرینانانجام شده توسط ، از اقداماتای مجموعهبه عنوان  یطورکلبه های سازمانیندیفرآ

 لیتبد یرا به خروجها یورودها سازمان هاکه توسط آنشود شناخته میاطالعات  یفناور ای

 کیکنند که می جادیا یسازمان ستمیرسیز کی سازمان یندهایفرآ(. 2012، 2ریشفرما) کنندمی

، 3و گروور نگری)کت دهدمی لیرا تشک با فرایند و افراد مرتبط یفناور، فیرد از وظاساختار خُ

 سازمان یندهایفرآ یسازکپارچهیابزار  کیبه عنوان  سازمانی هایندیفرآ یاستانداردساز. (1۹۹۵

ارتباطات در مورد نحوه عملکرد و بهبود  لیسازمان به منظور تسه کیدر  ییربنایو اقدامات ز

 کی یخروج یهر محصول نکهیا با توجه به. (2012، 4ریشفرما) شودمی فیتعر ،در آن یهمکار

است  لآدهیا ندیفرا کیانجام  ثمرهل آدهیا لمحصو کی، واقع کارآمد خواهد بود در ندیفرا

 است هانهیدر هز ییجوصرفه هاسازمانمرکز توجه در ، متخصصان دگاهیاز د(. 201۶، ۵)بالیند

های ندیفرآ تیریبه عنوان ابزار مد ندیفرآ یاستانداردساز، نهیدر هز ییجوعالوه بر صرفه ماا
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در پژوهشی بیان  2ناتانیسوام. (2010، 1نمونسترما) را ارائه دهد یشتریتواند ارزش بمی سازمان

نمایان  "سازمانی یندهایفرآ یاستانداردساز قیاز طر ،بهتر یاتیعمل ندیعملکرد فرآ"کند می

را به همراه  یادیز اریبس یایمزا ،ندیفرآ یاستانداردساز"کند که می استدالل شتریو ب شودمی

 ،ندیفرآ یاعالم کرد که استانداردساز در پژوهشی 3راماکومارهمچنین . "(2001، ناتانیسوام) دارد

 ندیفرآ یکند که استانداردسازمی شنهادیپ 4که ولن وبر یدر حال(. 2004، راماکومار) سودآور است

(. باید توجه داشت که 200۹)ولن وبر و همکاران،  دهدمی شیرا افزا یریپذو کنترل تیشفاف زین

از توافق جامع نسبت به  یبرخوردار (1از:  ویژگی که عبارتند 4 لشام بایداستاندارد  ندیک فرای

 یق باتطب یبرا یرذیپانعطاف (3، گیکپارچی حفظی ج برایرا یزبان (2، یریگهانداز یواحدها

 (. 2021)اشکوری و همکاران،  باشد ندیفرا در انجام یتکنواخ( ی4و  تغییرات سریع

 مدیریت فناوری اطالعات 2-3

های عبارتند از: داراییاند که کرده فیها تعربرای سازمان دییکل ییدارا ۶در پژوهشی  ۵و راس لیو

فناوری های ارتباطی که در این بین انسانی، مالی، فیزیکی، فکری، فناوری اطالعات و دارایی

ها اطالعات در سازمان یفناور امروزه(. 2004هاست )ویل و راس، مهمترین آن از یکیاطالعات 

 یسازمان یهاندیو فرآ یرکا یهامدل ردادنییدر حال تغ تالیجید یمرتبط با راهبردها میو مفاه

، ینوآور یارتقا یبرا یضرور ازیشنیپ کیاطالعات به عنوان  یسازمان و فناور بیترک. هستند

تمام منابع  یعنیاطالعات  یفناور تیریمد. باشدیها ماز سازمان یاریو بهبود بس یریپذرقابت

و  ۶پنگ(. 2004)ویل و راس،  شودیاداره م، نیفناورانه نو یهاتیو اولو ازهایمطابق با ن، یفناور

بر  سازمان اطالعات یفناورمدیریت کند که چگونه می را مطرح یپرسشپژوهشی  همکاراش در

های تیقابل کپارچهیادغام دهد ها نشان مینتایج پژوهش آن ،گذاردمی ریثأت سازمانعملکرد 

و بهبود  ی سازمانیندهایفرآ استانداردسازیی و سازنهیبه یبرا سازمان ییاطالعات با توانا یفناور

(. 201۶)پنگ و همکاران،  را بهبود بخشد کلی سازمانتواند عملکرد می نیمأت رهیزنج تیریمد

 
1 Münstermann 

2 Swaminathan 

3 Ramakumar 

4 Wuellenweber 

5 Weill & Ross 

6 Peng 
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فناوری اطالعات در حوزه بانکداری و  مدیریتاهمیت  هب همکارانش در پژوهشیو  1سوشا ووگک

نسبت  رانیمد دگاهیمثل د یلیها دالآن پژوهش جینتا. پرداخت کوبیتبیمه بر اساس چارچوب 

در سازمان را به عنوان  ینوآور جادیا و سازمان یکار یهامیت زهیانگ، یارزش سازمان خلقبه 

در  .(2017، سوشا ووگک) ن داداطالعات در سازمان نشا یفناور مدیریت گیری ازبهره تیاهم

فناوری اطالعات بر چابکی  مدیریتهای ثیر مکانیزمأت یو همکارانش به بررس 2توسط ژنی پژوهش

سه حوزه  پژوهش نیدر اها آن. پرداخته شدسازمان و نقش مدیریت عالی سازمان در این زمینه 

 یبردارو بهره ییاطالعات و شناسا یفناور مدیریت یهازمیمکان، سازمان یعال تیریمختلف مد

سازمان را مورد  یها در چابکاز حوزه کیهر  ینحوه اثرگذار وکردند  یاطالعات را بررس یفناور

های سازی مکانیزمدادند و نتایج نشان داد که دیدگاه مدیریت عالی سازمان بر پیادهسنجش قرار 

 (. 2021دارد )ژن و همکاران،  مدیریت فناوری اطالعات نقش بسیار زیادی

 مدیریت فرایند 2-۴

 فیط نیا. دهندمی سازمان را پوشش کیدرون های تیاز فعال یعیوس فیط سازمانی یندهایفرآ

دانش فشرده و منحصر به فرد است  ،و ساده گرفته تا خالقانه یتکراراز  کاری یندهایاز فرآ

 یبرا ازیمورد ن نیمنابع و قوان، هااز نقش یامجموعههای سازمانی ندیفرآ. (2012، 3ریشفرما)

 نینسکی)استراو. است سازمان یداخل ای یخدمات به کاربران خارج ایمحصول  کیو ارائه  دیتول

سازمان است  تیریمد یجامع برا کردیرو کیهای سازمانی ندیفرا تیریمد (2020، 4ناسیسرافو 

، شده فیتعرهای برنامه یسازفشفا، ارشد سازمان رانیمد یریچون فهم و درگ یآن عوامل در که

 یابیدست اساس ندهایفرا رییتغ یرایفرهنگ پذ کیو  دهید آموزش کارکنان، یسازبفنون متناو

 یسازهنیمداوم و به بهبود بر است که یتیریمد. مدیریت فرایند رویکرد مطلوب است هجیبه نت

 یمناسب برا یاز ابزارها یکی(. 2017جو، )رنجبر فرد و جنگ دارد دیتأک سازمان یندهایفرا

صفرزاده و قریشی مدیریت . (2007، و همکاران ینور یاست )قاض ۵شکاف لیتحل ،ندیفرا تیریمد

 
1 Suša Vugec 

2 Zhen 

3 Schaefermeyer 

4 Stravinskiene & Serafinas 

5 Gap Analysis 
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در مطالعات مربوط به . کنندکارکنان و سازمان معرفی می، فرایند را ابزاری برای ارتقای فرایند

پژوهشگران مدیریت فرایند را شناسایی فرایندهای سازمانی که منجر به برآورده ، مدیریت فرایند

کنند و در واقع مدیریت فرایند در طول یک برنامه شود معرفی میساختن نیازهای مشتریان می

 عملکردی فرایند تهیههای را برای کنترل و نظارت بر شاخصهایی ورودی، استراتژیک

در حوزه  و همکاران یمیانجام شده توسط رح پژوهشدر . (13۹0، صفرزاده و قریشیکند)می

و  یسازمان یندهایفرا تیاهم به ،اطالعات یفناور تیریکسب و کار و مد هایندیفرا تیریمد

 هاآن پژوهش نیا رد. کید شده استأتمعاصر  یهااطالعات در عملکرد سازمان یفناور تیمحور

به نحوه  یموجود سازمان یهاستمیو س یکار یندهایفرا یدگیچیپ، یبا توجه به تخصص شغل

ها آن یهایبررس جینتا. اطالعات پرداختند یفناور مدیریتو  ندیفرا تیریمد نیب استانداردسازی

 یندهایفرا تیریمد یملکردهاع نیب یکپارچگیو  یبه ارتباطات افق ازین، یحاصل از مطالعه مورد

در  یاتیو عمل کیاستراتژ ماتیتصم یسازهماهنگ یاطالعات برا یفناور تیریو مد سازمان

 (. 201۶دهد )رحیمی و همکاران، را نشان میاطالعات  یفناور یندهایو فرا یسازمان یندهایفرا

 گمرک 2-۵

است که به  ییو دارا یتابع وزارت امور اقتصاد یدولت یسازمان ،یرانا یاسالم یگمرک جمهور

 یو خروج یورود یو هماهنگ کننده را در مباد یکشور نقش محور یعنوان مرزبان اقتصاد

 یرو سا یقانون امور گمرک یدولت در اجرا یتمسئول اعمال حاکم ینگمرک همچن. کشور دارد

 یو عوارض گمرک یوصول حقوق ورودبه صادرات و واردات و عبور کاال و  ربوطو مقررات م ینقوان

های بسیاری از جمله تاکنون پژوهش. تجارت است یلو تسه یمربوط و الزامات فن هاییاتو مال

به نقش فناوری اطالعات زاده . الهی و حسنداخلی و خارجی در حوزه گمرک انجام پذیرفته است

اینکه چگونه گمرک الکترونیک  و بر این اساس مفاهیم گمرک الکترونیک واند در گمرک پرداخته

گمرک الکترونیک به استفاده از فناوری اطالعات . شود را ارائه کردندموجب تسهیل صادرات می

در فرایندهای گمرکی جهت الکترونیکی کردن فرایندها و افزایش دقت و سهولت در انجام 

. اعرابی و همکاران در پژوهشی در حوزه فرایندهای (2007, زادهالهی و حسن)فرایندها اشاره دارد 

گمرک به مهندسی مجدد فرایندهای واردات گمرک ایران پرداخت و با توجه به تغییرات سریع 
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اعرابی ها و انجام یکپارچگی در فرایندهای واردات چارچوبی را ارائه داد )محیطی برای رفع نارسایی

اهمیت اتالف زمان در انجام فرایندهای گمرکی به (. همچنین در پژوهشی 13۹0و همکاران، 

تر آسان انجام مبادالت یبرا یگمرک فرایندهایدر  راتییتغشود اشاره شده است و بیان می

و  هیمورد تجزرا  یگمرک یهافراینددر  یکیلجست یندهایفرآ ییکارااین پژوهش . است یضرور

و  1بردایکلداده و در انتها چارچوبی برای بهبود فرایندهای گمرکی ارائه شده است )قرار  لیتحل

 (. 2017همکاران، 

 از پیشینه پژوهشای مروری بر خالصه (:1) جدول

 
1 Kilibarda 

 های پژوهشیافته حوزه پژوهش سال پژوهشگر

 2021 ژن و همکاران
مدیریت فناوری اطالعات و 

 چابکی سازمان

 تیریمد اعم از سه حوزه مختلفشناسایی 
 یفناور تیریمد یهازمیمکان، سازمان یعال

 یفناور یبردارو بهره ییاطالعات و شناسا
از  کیهر  ینحوه اثرگذارتبیین اطالعات و 

 سازمان یها در چابکحوزه

 2021 اشکوری و همکاران
استانداردسازی فرایند در 

 حوزه صنعت

تبیین اثرگذاری توانمندسازی منابع انسانی و 
یفیت اجرای کشایستگی منابع انسانی بر 

 استانداردسازی فرایندها در صنایع دفاعی

و  نینسکیاستراو

 ناسیسراف
 مدیریت فرایندهای سازمان 2020

گام شامل شناسایی فرایند، مالکیت  4معرفی 
فرایند گیری فرایند و بهبود فرایند، اندازه

 جهت مدیریت کردن فرایندهای سازمانی

 استانداردسازی و نوآوری 201۹ میرباقری
تحلیل ارتباط بین استانداردسازی و نوآوری 

بانی استانداردها از یو تبیین نحوه پشت
 فرایندهای نوآوری

 2017 سوشا ووگک
مدیریت فناوری اطالعات در 

 حوزه بانکداری

نسبت به  مدیران سازمانهای دگاهیدمعرفی 
 یکار یهامیت زهیانگ، یخلق ارزش سازمان

 در سازمان به عنوان ینوآور جادیسازمان و ا
 جهت تیاهم موارد دارای بیشترین

اطالعات در  یفناور تیریاز مد یریگبهره
 سازمان

 2017 و همکاران بردایکل
اهمیت فرایندهای 
 لجستیکی و گمرکی

بهبود فرایندهای ارائه چارچوبی جهت 
 گمرکی
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 روش تحقيق   3

به عنوان  راًیاخ پژوهش، روش علم طراحی است. این روشروش پژوهش استفاده شده در این 

 کیبه عنوان  طراحی. روش علم مورد توجه قرار گرفته است یپژوهش یشناسروش کی

 یروش علم طراح. شودیم تعریف استراه حل  که مبتنی بر ارائه انهیگرا عمل یشناسروش

علم  یشناسروش. گیردمی در بر را به نوعی یفیو ک یکمهای یشناسروش روشی است که

رو  نیاز ا. داردیرود و در جهت حل مسئله گام برممی فراتر نییو تب فیاز سطح توص یطراح

که این هدف  است یحل محوربه راه ینگاه از مسئله محور رییتغ یروش علم طراح یهدف اصل

 دیدانش جد دیمصنوع به تول یابیساخت و ارز قیاز طر حل مسائل مهم و ی بهعلم طراح روش در

روش و نمونه ، مدلها، سازه ی شاملمصنوع پژوهش در علم طراح و پردازدمی یسازهینظر و

دارد و  عامی یمعنا علم طراحیمصنوع در همچنین . (2021همکاران، باشد )قلیچ خانی و می

 رنفهگرگور و  طبق آنچه. شودمی.. . وا هاستیس، منشورهاها، هیروها، چارچوبها، شامل دستگاه

ی باشد)گرگور هم انتزاع ی ومادهم  تواندیمصنوع م انجام دادند 2013که در سال ای در مطالعه

 201۶ رحیمی و همکاران
مدیریت فرایندهای کسب و 

کار و مدیریت فناوری 
 اطالعات

 نیب یکپارچگیو  یبه ارتباطات افق ازین
سازمان و  یندهایفرا تیریمد یعملکردها

 یاطالعات برا یفناور تیریمد
و  کیاستراتژ ماتیتصم یسازهماهنگ

 یسازمان یندهایدر فرا یاتیعمل

 201۶ پنگ و همکاران
مدیریت فناوری اطالعات و 

 عملکرد سازمان

اطالعات با  یفناورهای تیقابل کپارچهیادغام 
و  یسازنهیبه یسازمان برا ییتوانا

و بهبود  یسازمان یندهایفرآ یاستانداردساز
عملکرد  موجب بهبود نیمأت رهیزنج تیریمد
 شود.می سازمان یکل

 2014 بحیرایی
استانداردسازی محصول و 

 فرایند
ارائه چارچوبی برای رسیدن به محصوالت 
 استاندارد از طریق استانداردسازی فرایندها

حاجی صادقی و 
 دیگران

13۹0 
مدیریت فرایندهای کسب و 

 کار

عوامل کلیدی موفقیت شناسایی و توسعه 
 ارائهکسب وکار و  هایمدیریت فرایند

 سازمان یمیزان آمادگ یبرای ارزیاب یچارچوب
سازی موفق مدیریت فرایند جهت پیاده
 کسب وکار

 13۹0 اعرابی و همکاران
مهندسی مجدد فرایندهای 

 گمرکی
و انجام ها رفع نارسایی ارائه چارچوبی جهت

 یکپارچگی در فرایندهای واردات در گمرک
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های مختلفی ارائه شده است شناسی علم طراحی چارچوب. برای استفاده از روش(2013، 1و هونر

این چارچوب . استفاده شده است 2پژوهش حاضر از چارچوب جامع علم طراحی آلین درچکه در 

برای . پردازدباشد که به بررسی و مطالعه موضوع میمیهای مختلفی گامل شام (2) مطابق شکل

سازمان گمرک که فعالیتشان مرتبط با ساختار  از خبرگانمورد  43پژوهش های آوری دادهجمع

گیری هدفمند شناسایی شدند که با استفاده از روش نمونه سازمان و فرایندهای سازمانی است

های داده. فراهم گردید گانخبر باامکان مصاحبه و خبره برای نمونه انتخاب شدند  11تعداد 

 روش آوری شد و با استفاده ازخبرگان جمع پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با

 قرار گرفت. تجزیه و تحلیل  مورد تحلیل مضمون

 

 (201۵، و همکاران چدر) یچارچوب جامع علم طراح(: 2)شکل 

 

 
1 Gregor & Hevner 

2 Aline Dresch 
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 پژوهش هاییافته  ۴

 شناسایی مسئله ۴-1

 تیموفق یبرا یدیکل یاطالعات به عنصر یفناور، یتالیجیبر اطالعات د یدر مواجهه با اقتصاد مبتن

اطالعات  یبه فناور یکه وابستگ یشده، تا حد لیتبد یهای بخش دولت، از جمله سازمانهاسازمان

 یدر فناور یگذارهیسرما شیو افزا کیتژبه اهداف استرا یابیدست یتداوم و ارتقات، یبه منظور حما

(. همانطور که در بخش مقدمه پژوهش حاضر 201۹شود )نسترن و همکاران، بیشتر میاطالعات 

های در سال. شدبه آن اشاره شد، این پژوهش در جهت استانداردسازی فرایندهای گمرک آغاز 

دور  یهای انجام سنتاز حالت یو خصوص یدولت یهاهای سازمانتیو فعال ندهایاز فرا یاریبس ریاخ

اند. شدن رفته یکیبه سمت الکترون یسازمان یندهایاز فرا یاریاطالعات بس یاند و با رشد فناورشده

 یندهایانجام فرا نهیزمرخ داده است اما همچنان در  زیاتفاق در سازمان گمرک ن نیا کهیدرحال

آمدن و موجب بوجود  حوزه تجارت جلب نشده است نفعانیذ تیسازمان بطور کامل رضا نیا

سند های صورت گرفته در نفعان این سازمان شده است. براساس تحلیلنارضایتی در بین ذی

است  یسازمان یندهایمرتبط با فرا ،سازماننقاط ضعف  نیترعمده ،140۵گمرک در افق  یراهبرد

در ضعف ندها، یفرا یتیریمد یبازنگر یعدم اجرا، یگمرک یندهایکه عبارتند از: رشد نامتوازن فرا

رسیدن به سطح مطلوبی از استانداردسازی در ... که  و ندهایفرا یضعف در معمار، یندیساختار فرا

و جرائم  سمیمقابله با ترور یبرا ییگمرک از سو یجهانسازمان  یبا توجه به استانداردهافرایندها 

 است.  ازیمورد ن یتیجهت مقابله با جرائم مل گرید یو از سو یتیفرامل

 فهم مسئله ۴-2

متعددی از جمله آلین درچ  که توسط پژوهشگران یعلم طراح جامع یشناسگام دوم روش

و  چدرباشد)میمختلف  ابعاداز  پژوهشدرک کامل مسئله اشاره به ، است دهیگرد شنهادیپ

، نقاط قوتاز تحلیل ش شناخت و درک کامل و جامع مسئله پژوه. برای (201۵، همکاران

 (. بر این اساس2008نوری، نوری و قاضیشود )قاضیاستفاده می ها و تهدیداتفرصت، هاضعف

مطالعه میدانی و همچنین مطالعه مستندات موجود سازمانی ، مطالعات انجام شده در حوزه گمرک

 که عبارتنداز:  نقاط ضعف این حوزه شناسایی گردیدو  قرار گرفت یمورد بررس
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 ،در ساختار یعدم هماهنگ (1

 ،یارهیو جز یمواز یندهایساختار و فرا دوجو (2

 ،یریگمیو تصم یندیفراهای نقص (3

 ،یستمیسهای تیمورأم یدر حوزه اجرا ضعف (4

 .در سازمانای قهیو سل ینگرش سنت وجود (۵

 پیشینه پژوهش مرور  ۴-3

محقق به  تااست  نیاز، پژوهشگرمسئله توسط  یی و حلشناسا ندیاز فرآ تیبه منظور حما

و بازخوانی پیشینه  اتیمرور ادب قیطر از هدف نیاز ا یبخش. پیدا کنددست  یدانشهای گاهیپا

تا از دانش  دهدیم زهاجا پژوهشگربه  اتیمرور ادب. (1201، 1)آلترکیشودمی انجام پژوهشی

 مرور پیشینه . مراحل(2007، 2)جونز و گرگور استفاده کند، مطالعات ریموجود حاصل از سا

 . نمایش داده شده است (3)پژوهش حاضر در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مراحل مرور پیشینه پژوهش (:3) شکل

 
1 Alturki 

2 Jones & Gregor 

 بندیجمع

مرور اجمالی ادبیات 
 های یاد شدهحوزه

بررسی پیشینه مربوط 
 به مدیریت فرایند

بررسی پیشینه مربوط به 
 مدیریت فناوری اطالعات

بررسی پیشینه مربوط به 
 استانداردسازی فرایند

مند اسناد حوزه گمرک جهت بررسی نظام
 شناسایی مسئله
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 شناسایی مصنوعات ۴-۴

گام شناسایی . اشاره دارد مسئلهچند نمونه از  ای کیحل  یبرا مصنوع شناسایی این گام به

 ایاثبات ، یمطالعه مورد، یسازهیشب، شیدر آزما مصنوعتواند شامل استفاده از می مصنوعات

شامل دانش مؤثر در مورد نحوه  شینما یبرا ازیمنابع مورد ن. باشد ،مناسبهای تیفعال ریسا

مصنوعات  ییهدف از شناسا. (2007، و همکاران 1پفرز)حل مشکل است یاستفاده از مصنوع برا

حاصل از مطالعات ها وهیش نیبتواند از بهتر پژوهشگراست که  اینمشابه با مسئله پژوهش 

 . استفاده کند، ینریسا

 مسئله کیمصنوع مناسب به عنوان راه حل  کی شنهادیپ ۴-۵

 باشد شده طراحی موجود واقعیت به توجه با که دهد ارائه مصنوعی باید پژوهشگر، مرحله این در

شود تا موقعیت در این گام سعی می. همچنین مصنوع ارائه شده قابلیت اجرایی نیز داشته باشدو 

کند مسئله موجود درک شود و برای بهبود آن راه حلی ارائه گردد در این زمینه سایمون بیان می

 برطرف را موجود مسئله که است رضایت بخشی حلراه کردن پیدا ،اصلی این گام که هدف

پذیرد مرحله انجام می سهدر راستای انجام گام پنجم در این پژوهش . (1۹۶۹، 2نماید)سایمون

تحلیل وضعیت مطلوب  -2 گمرک یسازمان یندهایموجود فرا تیوضع لیتحل -1: از که عبارتند

 .مناسب پژوهشهای تعیین مدل -3 گمرک یسازمان یندهایفرا

 تحلیل وضعیت موجود ۴-۵-1

برخی از مسائل و مشکالت موجود  140۵براساس تجزیه و تحلیل سند راهبردی گمرک در افق 

 توان بصورت ذیل تشریح کرد: را می در زمینه فرآیندهای سازمانی گمرک

 ،عدم وجود همانگی در ساختار (1

 ،در برخی از فرآیندهاو مطلوب  زهیفقدان نظارت مکان (2

 ،گیریرایندی و تصمیمهای فنقص در حوزه (3

 
1 Peffers 

2 Simon 
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 ،ایوجود ساختارها و فرایندهای موازی و جزیره (4

 ،های مناسب برای کارکنان در حین خدمتعدم وجود آموزش (۵

 ،بندی فرایندهای شناسایی شده برای اجراعدم تبیین مناسب اولویت (۶

 .ضعف در معماری فرایندها (7

 مطلوب  تیوضع لیتحل ۴-۵-2

که با خبرگان این ای مصاحبهبراساس برای بررسی و تحلیل وضعیت مطلوب فرایندهای سازمانی 

 بشرح ذیل است: حوزه انجام پذیرفته شده است مواردی ذکر گردید که 

 ،با استفاده از استانداردسازی فرایندها یادارهای یکاهش بروکراس، تافزایش شفافی (1

ها با استفاده از استانداردسازی سازی آنو یکپارچه یتکرار یندیفرآهای حذف ایستگاه (2

 ،فرایندها

 ،ایجاد ساختار و فرایندهای سازمانی متناسب با برنامه راهبردی مناسب (3

 ،فرآیندهاسازی و اجرای پیاده ،سازیبهینهاطالعات باعث  یفناور مدیریت (4

 ،راستاییتوجه به اهداف سازمانی در استانداردسازی فرایندها برای ایجاد هم (۵

 ،کمک به ارائه خدمات سازمانی بوسیله استانداردسازی فرایندها (۶

 .تسهیل ارزیابی و مدیریت فرایندهای سازمان بوسیله فرایندهای استاندارد شده (7

 مناسب پژوهشهای تعیین مدل ۴-۵-3

توان مصنوع پژوهش رو طراحی و توسعه ها میمختلفی که به کمک آنهای لدر این بخش مد

( نشان دهنده مصنوعاتی است که در حوزه پژوهش حاضر ۵( و )4. شکل )شوندداد شناسایی می

 ارائه شده است. 
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 (2017، 1بالیند و درشلر)ی استانداردساز نهیدر زم یعموم یستگیمدل شا(: ۴)شکل 

 

 

 (2014بحیرایی، ) (: ارتباط بین سازمان، فرایند و محصول استاندارد۵) شکل

 

 
1 Blind & Drechsler 

 سازمان و فرایند استاندارد
 خروجی

 نیاز

 طراحی

 ساخت

 بهره برداری / وارهایی/ بازسازی/ ارتقا/ تمدید عمر

 ورودی
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 طراحی مدل پژوهش ۴-۶

طراحی مدل پژوهش حاضر . اشاره داردگام ششم روش علم طراحی به طراحی مصنوع موردنظر 

از خبرگان حوزه پژوهش انجام ها آوری دادهو جمعمراحل پیشین بندی با دو مرحله جمع

 . پذیردمی

 بندی مراحل پیشینجمع ۴-۶-1

های انجام با توجه به بررسی .شودشناسی به شناسایی مسئله مربوط میاولین مرحله در این روش

ها و نقاط ضعف مختلف در حوزه وجود کاستی 140۵شده و تحلیل سند راهبردی گمرک در افق 

درصورتی که این نقاط ضعف برطرف نشوند افزایش  وشناسایی شد  ،فرایندی سازمان گمرک

فهم مسئله  مرحلهدر انجام فرایند، جرایم ملیتی و فراملیتی را به همراه خواهد داشت.  یهاهزینه

گیری سازمان نقاط ضعف حوزه فرایندی و تصمیممختلف های با مطالعه اسناد و پژوهش، پژوهش

به تصویر  (3) شکل در که دارد اشاره پژوهشپیشینه مرور شناسایی شد. سومین مرحله به 

اه حل به شناخت مصنوعات و پیشنهاد مصنوع برای ارائه ر . مراحل بعدی نیزکشیده شده است

انواع آن و مصنوعات ارائه شده در حوزه ، در این مراحل به ماهیت مصنوعات. مناسب اشاره دارد

 . این پژوهش اشاره کردیم

 از خبرگانها آوری دادهجمع ۴-۶-2

یافته که بصورت حضوری انجام پذیرفت،  در پژوهش حاضر که از طریق یک مصاحبه نیمه ساختار

مورد تجزیه و  ،آوری گردید و براساس روش تحلیل مضمونگمرک جمعنظرات خبرگان سازمان 

را نشان  بدست آمده است از مصاحبه با خبرگان ( مضامینی که2تحلیل قرار گرفت. جدول )

 دهد. می

 مستخرج از مصاحبه با خبرگان گمرک مضامین(: 2)جدول 

 مضامین ردیف

 . ثیر داردأفرایندهای سازمانی تاستانداردسازی بر افزایش سرعت انجام  1

 . کندمی استانداردسازی به شفافیت در انجام فرایندهای سازمانی کمک 2

 . کندمی سازمانی کمکهای آوری دادهفناوری اطالعات به جمعهای استفاده از تکنیک 3
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 کند. استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات به ذخیره سازی داده برای استفاده در فرایندهای تصمیم گیری کمک می 4

 . شودمی به هنگام سازمانی موجب بهبود فرایندها و اعمال فرایندهای کنترلیهای استفاده از داده ۵

 . دارداستانداردسازی بر کاهش هزینه و زمان ارائه خدمت اثر  ۶

 . مدیریت فرایند بر استاندارد سازی و بهبود فرایندهای سازمان اثر گذار استهای استفاده از روش 7

 . دهندمی حوزه مدیریتی را کاهشهای فرایندهای استاندارد شده سازمان ریسک 8

 . شودمی هااستانداردسازی فرایندها موجب تسهیل ارزیابی فرایندها و مدیریت آن ۹

فناوری اطالعات و مدیریت فرایند باعث همراستایی های استانداردسازی فرایند با استفاده از تکنیک 10

 . شودمی فناوری اطالعات و سازمان، اهداف فرایندها

 توسعه مدل پژوهش ۴-۷

پژوهش حاضر بصورت نمایش  یابد. توسعهمی توسعه ،پژوهششده  یمصنوع طراح در این مرحله

 بکارگیریآماده  ی است کهمصنوع مرحله حاضر یخروج. گرافیکی به تصویر کشیده شده است

. برای توسعه مدل پژوهش حاضر از مدل استانداردسازی فرایندهای جهانی استفاده شده است

 (2004، 1است )منروت

 
1 Manrodt 
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 مدل توسعه یافته پژوهش حاضر (:۶)شکل 

 مصنوعارزیابی : ۸گام 

سطح از  مصنوع موردنظرهای مختلف، باید مصنوعات طراحی شده در پژوهش یابیارز جهت

، ییایپا، یریپذکنترل اریچهار معبا  پژوهش یعلم تیفیک. گیردقرار  یبررس مورد ،یعلمکیفیت 

 فرایندهاشناسایی نمایی از  بیان استراتژی سازمان

 شناسایی بخش ها، فرایندها و ویژگی های فرایندها

 سنجش عملکرد بخشها و فرایندها

 تاثیر فرایندها بر ذینفعان و سازمان

 انتخاب فرایندهای کلیدی جهت استانداردسازی

 مدیریت فرایند مدیریت فناوری اطالعات

 فرایندهای سازمانی استاندارد شده

ها و استفاده از تکنیک

سازی ابزارهای ذخیره

 های سازمانداده

 

 ( آگاهی از فرایند1

 ( مالکیت فرایند2

 گیری فرایند( اندازه3

 ( بهبود فرایند4
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این  در. (2012، 1گیرد )ون آکن و روممورد ارزیابی قرار می، جیشناختن نتا تیو به رسم ییروا

، مند ادبیات حوزه پژوهشمطالعه نظامپذیری اقداماتی چون برای پاسخ به معیار کنترل پژوهش

و شناسایی خبرگان ها آوری دادهتشریح نحوه جمع، معرفی جامع روش پژوهش علم طراحی

جلوگیری از ایجاد عدم پایایی از یک  . همچنین برایجهت انجام مصاحبه صورت گرفته است

بصورت ، وهشپژ نمونه . از طرفی جامعهاست شناسی پژوهش استاندارد استفاده شدهروش

استانداردسازی، استانداردسازی کسب روایی و اعتبارسنجی مفاهیم  اند. برایهدفمند انتخاب شده

 . مورد مطالعه قرار گرفته است ،فرایند، مدیریت فناوری اطالعات و مدیریت فرایند

 گيری و پيشنهاداتيجهنت  5

 یریادگی که به پژوهش یدستاوردها، در این بخش روش پژوهش علم طراحی طبق مراحل

 . شودارائه می، اشاره دارد مدل یریپذمیتعم زانیبه دست آمده و م جینتا، ه از پژوهشحاصل

 یادگیری حاصل از پژوهش ۵-1

کسب کرده است اشاره دارد و  پژوهش ندیفرا یدر ط هایی که پژوهشگریریادگبه ی این مرحله

. باشدقابل استفاده  علمی رجعمیک به عنوان انجام شده پژوهش است که  آن این هدف

شود که عبارتند از: های کسب شده در انجام پژوهش حاضر به چهار بخش تقسیم مییادگیری

( یادگیری حاصل از مرور پیشینه و 2( یادگیری حاصل از انجام جستجوها در مسیر پژوهش 1

( 4ام مصاحبه با خبرگان حوزه پژوهش ( یادگیری حاصل از انج3های پیشین مطالعه پژوهش

 یادگیری حاصل از نقدهای وارده به پژوهش حاضر. 

 نتایج پژوهش  ۵-2

گام متشکل از  نیپژوهش است که ا یو دستاوردها جیگام نتا، یگام دهم از پژوهش علم طراح

 . استپژوهش  هایتیپژوهش و محدود جینتا یعنیدو بخش عمده 

  

 
1 Van Aken & Romme 
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 نتایج پژوهش ۵-2-1

در این پژوهش مدلی براساس انجام مصاحبه با خبرگان سازمان گمرک جهت پاسخگویی به 

های حاصل پژوهش سواالتی که در بخش مقدمه بیان شد، طراحی گردید. بدین منظور یافته

حاضر برای پاسخگویی به سواالت بشرح ذیل است: در پاسخ به سوال اول پژوهش مبنی بر اینکه 

دهد که توان فرایندهای سازمانی را استانداردسازی کرد نتایج پژوهش حاضر نشان میمیچگونه 

سازمان گمرک نیاز دارد جهت استانداردسازی فرایندهای کاری در ابتدا استراتژی کلی سازمان 

و اهداف سازمانی را شناسایی کند و به موازات آن نمای کلی از فرایندهای سازمانی را کسب کند. 

ها های هر یک از فعالیتها و فرایندها با جزئیات بیشتر شناسایی شوند و ویژگیامه فعالیتدر اد

و فرایندها تبیین گردد. همچنین فرایندهای کاری که بصورت سنتی وجود دارند و استانداردسازی 

خص اند مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند تا نحوه اثرگذاری آن بر سازمان و ذینفعان آن مشنشده

های شود. در این مسیر برای استانداردسازی فرایندهای سازمان با استفاده از ابزارها و تکنیک

ها و تعیین ساختار گیریهای سازمان برای تصمیمسازی دادهفناوری اطالعات جهت یکپارچه

ریت های مزبور در حوزه مدیاستفاده شود و درکنار آن یک روش مدیریت فرایند با استفاده از گام

فرایند بکار گرفته شود. در پاسخ به سوال دوم که به پیامدهای استانداردسازی فرایندهای سازمانی 

 یندهایسرعت انجام فرا شیبر افزاتوان بیان نمود که استانداردسازی فرایندها اشاره دارد می

به ذینفعان، کاهش و زمان ارائه خدمت  نهیکاهش هزی، ندیفرا اموردر  تیشفافسازمان، 

سازی ، هماهنگی و یکپارچهندهایفرا یابیارز لیتسهسازمان،  یتیریحوزه مدهای سکیر

 های سازمان را به همراه خواهد داشت. فعالیت

 پژوهشهای محدودیت ۵-2-2

 نیتراز عمده یکی. پژوهش است یهاتیمحدود بخش، اصلی گام نتایج پژوهشهای ی از بخشکی

 هاییمحدودیت نهیزم نیدر ا. به آمار و اطالعات است یدسترس پژوهشهای محدودیتارکان 

 یهابانک، آمار، مجالت، کتب هب یدسترس لیاز قب پژوهشیوجود دارد که موجب شده خدمات 

پژوهش حاضر نگاهی کلی بر حوزه . ممکن نباشد راحتی به کشور در …و  یاطالعات

هایی باشد که با تمرکز بر استانداردسازی فرایندهای سازمانی دارد و ممکن است دارای کاستی
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تر در فرایندهای سازمانی بتوان بهتر حوزه پژوهش حاضر را بهبود بخشید. های تخصصیحوزه

امکان همکاری با خبرگان دسترسی و ، در زمینه انجام مصاحبه با خبرگان حوزه پژوهش همچنین

عدم همکاری برخی از خبرگان باعث  . عالوه بر موارد مزبوردشوار بود سازمان گمرک تا حدی

 شد. پژوهش های آوری دادهبخش جمعزمانبر شدن 

 از مسائلای تعمیم به طبقه ۵-3

خاصی طراحی که ممکن است صرفا برای یک حوزه  افتهیمصنوع توسعه کند این مرحله بیان می

 میتعمرا داشته باشد و به آن  مختلف از مسائل یطبقه خاص یبرا توانایی تعمیم دیبا شده باشد

براساس استانداردسازی پژوهش حاضر . مصنوع ارائه شده در )200۹، 1د )گرگورداده شو

. فرایندهای سازمانی گمرک به کمک مدیریت فناوری اطالعات و مدیریت فرایند ارائه شده است

تمرکز دارد.  دهنده خدمات در بخش دولتی های ارائهسازمانبر  مصنوع طراحی شده تمرکز

 کلی تا با ساختار تعمیم دادارائه دهنده خدمات های سازمانبه  تواناین پژوهش را می بنابراین

 داشته باشد. پژوهش حاضر شباهت 

 پیشنهادهای پژوهش ۵-۴

 شرحدین را بی توان پیشنهادهایپژوهش حاضر می مسئلهدر پایان و در راستای تکمیل و حل 

ها طراحی یک الگوی جامع برای : باتوجه به اهمیت استانداردسازی در سازمانبیان کرد

تواند مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. استانداردسازی فرایندهای عملیاتی صنایع مختلف می

یابی و مدیریت فرایندها، پژوهشگران آتی های مناسب جهت ارزهمچنین باتوجه به فقدان روش

های دولتی ارائه دهند. باتوجه شناسی جامعی را برای مدیریت فرایندهای سازمانتوانند روشمی

های کارکنان و اثر آن شود به حوزه توانمندیها پیشنهاد میبه نقش پررنگ کارکنان در سازمان

توجه به نقش حیاتی  عالوه بر موارد فوق با بر استانداردسازی فرایندهای سازمانی توجه شود.

های شود استانداردسازی فرایند در سازمانها پیشنهاد میهای سازمانمشتریان در موفقیت

 تولیدی که بر ارائه محصوالت به مشتریان توجه دارند مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. 

 
1 Gregor 
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 انتشار نتایج پژوهش  ۵-۵

بدین منظور برای انتشار نتایج است. انتشار نتایج پژوهش  مرحله، پایانی روش علم طراحی مرحله

پژوهش سعی شده است تا مقاله حاضر به نحوی کاربردی جهت استفاده سایرین و انتشار نتایج 

( مورد مطالعه قرار گرفت 1های پیشین حوزه پژوهش حاضر که طبق جدول ). پژوهشآماده گردد

یند، مدیریت فناوری اطالعات و مدیریت فرایند صورت در سه حوزه مجزا استانداردسازی فرا

های مزبور بر استانداردسازی و ارتباط آن با نوآوری، اهمیت مدیریت کید پژوهشأپذیرفته است. ت

هایی در زمینه مدیریت فرایند بوده ها و دستوالعملهای مختلف و شیوهفناوری اطالعات در حوزه

تر بتوانیم سه حوزه استانداردسازی با دیدگاهی جامعاست اما در پژوهش حاضر سعی شد تا 

در کنار هم قرار دهیم و مدلی جهت  را فرایند، مدیریت فناوری اطالعات و مدیریت فرایند

استانداردسازی فرایندهای گمرک با استفاده از مدیریت فناوری اطالعات و مدیریت فرایند ارائه 

 دهیم. 

 تشکر تقدیر و   6
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Standardization is the process of applying a set of rules to obtain the benefits of an orderly 

approach in a given activity. One of the tools for integrating the organization's processes in 

order to facilitate the implementation of operational activities is the standardization of 

processes. It is stated in the strategic document of Customs in Horizon 1405, the main 

weaknesses of this organization are related to organizational processes, some of which 

include the unbalanced growth of customs processes, lack of implementation of 

management review of processes, and weakness in the process structure. The current 

research aimed to reduce costs, improve the process structure, improve cooperation, and 

facilitate decision-making in the customs organization, presented a model for the 

standardization of customs processes using IT management and process management. In 

this research, the method of design science has been used. The reason for choosing this 

method is to change the view from a central problem to a central solution. The data of the 

current research was collected using thematic analysis and themes based on the interviews 

conducted with 11 customs experts who were selected in a purposeful way. The results of 

the current research are divided into two main parts, the first part refers to the 

standardization of organizational processes and the second part refers to the consequences 

of the standardization of organizational processes. 
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