
 

 
 
 

 یابی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دینعارضه
 از منظر مدل مرجع زنجیره تأمین

 *کریم ابراهیمی
 **میثم شهبازی

 ***جعفر رحمانی
 چکیده

شوودد و   اجتماعی تلقی می های اقتصادی و  ترین پیشران عنوان یکی از مهم امروزه خدمات فرهنگی به
رغم اهمیوت فوراوان    مات درجه اهمیت قابل توجهی دارد. بهبهبود مستمر دظام اداره این دوع از خد 

از ایون   هوای ایون زووزه را شناسوایی و      چارچوب علمی که عارضوه  خدمات فرهنگی اما ساختار و 
هوای   آسیب و  ها  طریق راهکار مناسبی تجویز کند وجود ددارد. هدف از این مطالعه بررسی عارضه

تخصصوی تودوین مودط مطلووب اداره      و  چارچوب دظام اداره خدمات فرهنگوی از منظوری علموی    
گیوری از آن   خدمات فرهنگی تبلیغ دین است. روش این پژوهش تحلیل مضمون است کوه بوا بهوره   

هوا   هوای ایون عارضوه    زول  راه عارضه اصلی دظام اداره خدمات فرهنگی در وضعیت موجوود و   01
کمو  کنود     هوا   توادد به رفع عارضه هایی که می دقش و  ها  از شناسایی این عارضه شناسایی شد. پس 

های  به عهده یکی از موجودیت ها  از منظر مدط مرجع زدجیره تأمین اسکور ایفای هر کدام از دقش
ها مشوتمل   موجودیت و   ها ها  دقش مرجع زدجیره تأمین اسکور دهاده شد. در دهایت دظام عارضهمدط 
داپذیری  ضعف در اثرگذاری  فقدان دظوام   عارضه تقاضامحور دبودن   ضعف در تنوع  دسترس 01 بر

وری  توسعه بازار  عدم بهوره  ارزیابی  ضعف در دظام تعامالت  زمان پاسخ  ضعف زدجیره در زفظ و 
  تولید و گذاری  تأمین پنج موجودیت سیاست های بهبوددهنده آدها  و  دقش ساختار زدجیره و  هزینه و 

مثابووه راهنموای عموول راهبوردی بوورای    توادمندسووازی ترسویم شوود. ایون موودط بوه    تحویول  ارزیوابی و    
توادد دقوش مورثری در    می کنشگران عرصه اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین بوده و  گذاران و  سیاست
 تبلیغ دین ایفا دماید.افزایش کارآمدی دظام اداره خدمات فرهنگی  افزایی بین این کنشگران و  ایجاد هم
مدیریت فرهنگوی  دظوام تبلیوغ  زدجیوره توأمین خودمات فرهنگوی  خودمات         : کلیدی واژگان
 یابی. تبلیغی  عارضه فرهنگی و 
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 بیان مسئله

تأثیرگذارترین ترین و افزایی از جمله مهم همدر نتیجه فقدان همکاری و فکری و  همفقدان همدلی و 
(. افزون 3131نهادهای فرهنگی در جامعه امروز ماست )بهمنی و موالیی، و  هامشکالت سازمان

مشخصی براساس یک  رکرج جکامد نداشکته و بومی، نقش روشن و بر این مراکز فرهنگی سنتی و 
گاهی در ی  مرکز فرهنگی دستگاه های متعدد بدون ارتباط وهماهنگی با یکدیگر دارای نقش های

هکای فرهنگکی ااکدام بکه سکازمانهکا الزم است به منظور رفد ایکن سسکی و  موازی بودهمختلف و 
های بیهوده براساس کاریموازیکاهش اختالالت کارکردی و بخشی به خدمات فرهنگی و انسجام

 (.3111موسوی، راهبردی کنند )مظاهری، کاووسی و ی  ررج جامد و 
هنگی، عدم پویایی در مقابل نیازهای فرهنگی، بنابراین در منظومه مسائل نظام اداره خدمات فر

عدم انسجام ارگانی  میان نهادهای متعدد فرهنگکی، عدم درک تحوالت محیطی و تأخر فرهنگی و 
هکا، برجسکتگی خا کی عدم تمایز شکاا  در مأموریکتراهبردی تقسیم کار و فقدان ررج کالن و 

واکسینه تعالی فرهنگ بومی و مسیر پیشرفت و  های فرهنگی دراز ایاای نقش مؤثر سازمانداشته و 
هکای سورنکد )گکودرزیس سکازمانشدن در برابر فرهنگ رای  به  ورت جدی ممانعت به عمل می

المللکی و بکینهکای داخلکی و (. حل این دست مسائل با توجه به تحوالت عر که3131فرهنگی، 
تخصصی شدن همه حوزه های علوم اجتماعی، با مکدیریت سکنتی و اتخکا  تکدابیر ریکر علمکی در

در حل مسائل فرهنگی استمرار رالت از راهکارهای علمی پذیر نبوده و های فرهنگی امکانسازمان
 (.3131مقدم، زمانیزاده، رضایی و پیامدهای ریر اابل جبرانی را در پی خواهد داشت )حیدری

خدماتی است که مانند هر سیستم دیگکری بایکد بکا ت فرهنگی سیستمیدر وااد منظومه خدما
پاسخگویی اابل ابولی فعالیت کندس تحقق این مهم متواف بکر تعریکف یک  سکازوکار وری و بهره

است که منجر به همکاهنگی هرهکه بهتکر کنشکگران ککالن بومی و شاا ، جامد، راهبردی، علمی 
در راستای کم  به تعریف سازوکار یاد شکده،  مقاله پیش روشود. عر ه اداره خدمات فرهنگی می

کننده  ترین نظامات هماهنگعنوان یکی از مناس با وام گرفتن از مدیریت زنجیره تأمین خدمات به
 یابی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین زده است. نهادها، دست به عارضهو ها سازمان

فقدان شناخت عینی، علمی و دایکق از وضکعیت موجکود  بنابراین مسئله ا لی پژوهش حاضر
عنوان یک  نظکام مسکائل تواند بهیابی، می نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین است و این عارضه
از تبلیغ ارار گیرد و گذاران عر ه فرهنگ و  نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین در اختیار سیاست

 این عر ه را بهبود بخشد. گذاری درمشیاین راه کیایت خط
متولی تبلیغ دین اعم از مرکز مکدیریت نهادهای رسمی و ها گاتنی است محدوده پژوهش، سازمان

 باشد.بقاع متبرکه میسازمان اواا  و حوزه علمیه، سازمان تبلیغات و حوزه علمیه، دفتر تبلیغات اسالمی
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 پیشینه پژوهشادبیات موضوع و 

 پیشینه

های حوزه مدیریت  نعتی را بکه حیطه زنجیره تأمین سهم اابل توجهی در میان پژوهشپژوهش در 
توان بکه کتکا  های داخلی در این عر ه میترین پژوهشخود اختصاص داده است. از جمله مهم

( اشاره کردس 3131اسدیان )با تألیف جعارنژاد، مروتی و  مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تأمین
ر این کتا  بحث مبانی مدیریت زنجیره تأمین، رراحی زنجیره تکأمین، زنجیکره تکأمین نویسندگان د

کننکده، ارزیکابی انتخکا  تکأمینهاب ، ارزیکابی و −نا ، زنجیره تأمین هاب ، زنجیره تأمین نا 
عملکرد زنجیره تأمین، مدیریت زنجیره تأمین سبز، مدیریت دانش در زنجیره تأمین، پویایی سیسکتم 

، 3131اسکدیان، اند )جعارنژاد، مروتکی و  مدیریت ریس  زنجیره تأمین پرداختهره تأمین و در زنجی
 (.7، ص3ج

( در پژوهشی با هد  ارائه ی  رویکرد جامد بکه منظکور 3131کرباسیان )شاهین، مهرپرور و 
ارائه روشکی جهکت تعیکین عملککرد های تأمین خدمات و های عملکرد در زنجیرهانتخا  شاخص

بندی  دسکتههای تأمین خدمات دوسکویه یک  سکطحی در سکه بیمارسکتان، بکه شناسکایی و زنجیره
انکد. در نهایکت هرککدام از  های ارزیابی عملکرد فرایندهای زنجیره تأمین خدمات پرداختهشاخص

اند )شاهین، مهرپکرور و  های احصا شده مورد سنجش ارار گرفتهبراساس شاخصها این بیمارستان
3131یان، کرباس.) 

 
 شناسی. مفهوم1

تنهکا در کشور پژوهش محتوایی اابل اعتنایی در حوزه زنجیره تأمین خدمات فرهنگی تولید نشده و 
 .تعداد اندکی پژوهش در خصوص زنجیره تأمین  ناید فرهنگی روانکه جامعکه علمکی شکده اسکت

، بکه اسکتخراج «فرهنگکیارزیابی شبکه تکأمین در  کناید »( در پژوهشی با عنوان 3131 الحی )
در گام بعدی با اسکتااده نوجوانان پرداخته و های تولیدی از دیدگاه خبرگان ارسنی کودکان و شاخص

گذاران سیاستهای تولیدی از دیدگاه خبرگان ارسنی و از روش تحلیل مضمون به استخراج شاخص
ت عمکومی ارزیکابی شکبکه بکا سکؤاال هاعر ه فرهنگی پرداخته است ، سپس با ادرام این شاخص

، 3، ج3131به پرسشنامه، ارزیابی تولیدکنندگان را  ورت داده است ) الحی، تبدیل سنها تأمین و 
همکاران به بررسی ، سوهانیان و صنایع فرهنگی: صنایع آینده(. در ی  پژوهش دیگر با عنوان 3ص

اندس این کتکا  شکامل پرداخته ی  شهراستراتژی توسعه  ناید فرهنگی ههار کشور، ی  ایالت و 
 کناید توسعه  نعت فرهنگی، نقش دولت مرکزی در توسعه فرهنگی، ااتصاد فرهنگی و تعریف و 

 (.3، ص3، ج3131دیگران، شود )سوهانیان و فرهنگی در نواحی مذکور می
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یت زنجیره تأمین  الف( مدیر
عنوان ی  ککل واحکد نکه یک  را به، مدیریت زنجیره تأمین رویکردی که زنجیره 3331در رول دهه 

شکد کننکد تلقکی مکیمجموعه از عنا ر مجزا که بکرای تحقکق اهکدا  اناکرادی خکود تکالش مکی
(Estamp, 2014, p, 1که هد  از سن دستیابی به شبکه )ای از سازمانها که از رریق ارتباط های

خورنکد تکا بتواننکد گر پیونکد مکیهای مختلف به یکدیفعالیتو دستی در فرایندها پایینباالدستی و 
 ,Christopherیا خدمت برای ارائکه بکه مشکتری نهکایی تولیکد کننکد )ارزش در اال  محصول و 

2007, p, 17). به عبارت دیگر در عمل هر محصکولی ککه بکه دسکت مشکتری مکی رسکد مسکتلزم
تند ککه زنجیکره هسک هاهای متعدد استس بنابراین در مجموع این سازمانهای جمعی سازمانتالش

 دهند.تأمین را تشکیل می
مختلاکی عنکوان شکده پیشنهادات فراوان و در خصوص تعریف مدیریت زنجیره تأمین نظرات و 

 کند:گونه تعریف میمدیریت زنجیره تأمین را این 1استس انجمن نخبگان مدیریت زنجیره تأمین،
یکابی، های مربوط به منبکدهمه فعالیتمدیریت ریزی و مدیریت زنجیره تأمین مشتمل بر برنامه

هکای مکدیریت لجسکتی  اسکت. ایکن مکدیریت، همکه فعالیکتتبکدیل، و تهیه، فرسوری و تأمین و 
هکا، تولیدکننکدگان و کننکدگان، واسکطهتوانند تکأمینهمکاری اعضای ی  شبکه که میهماهنگی و 

 مصرکنندگان باشند را دربر مییره تأمین مکدیریت تقاضکا و گیرد. در وااد مدیریت زنج عرضکه را
 (.1133 2،نماید )ماسیل و دیگرانمنسجم مییکپارهه و  در بین سنهاو  هادرون سازمان

( تعریکف از مکدیریت زنجیکره تکأمین را Stock & Boyer, 2009, p, 173بکویر )اسکتاک و 
 اند:به تعریف جامد زیر رسیدهبررسی کرده و واکاوی و 

کار وابسکته  و واحدهای کس و ها بین سازمانمدیریت ی  شبکه از روابط درون ی  مؤسسه و 
کنندگان مواد اولیه، خریکداران، تسکهیالت تولیکد، لجسکتی ، بازاریکابی، و به یکدیگر شامل تأمین

سیستم هایی که جریان رفت و برگشت مواد، خدمات، مالی وارالعات را از تأمینی تکا کننده ا کل
ککردن سکودسوری از  مزایایی از جمله ایجاد ارزش افزوده، بیشنیهبخشند و مشتری نهایی تسهیل می
کنکد را مکدیریت زنجیکره تکأمین گوینکد تأمین رضایت مشکتری ایجکاد مکیرریق افزایش بازدهی و 

(Maciel & other, 2019.) 
هکای تولیکدی أمین بر فعالیکتهای مربوط به زنجیره تهنان که از نظر گذشت، عمده تعریف سن

همکه تر مدیریت زنجیره تأمین از فضکاهای تولیکدی وهکور یافکت، و تمرکز دارندس به عبارت واضح
                                                           

1. The Council of Supply Chain Management Professionals. 

2. Maciel & other 
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مااهیم ا لی مدیریت زنجیره تأمین از جمله مااهیم خلق شده در حکوزه زنجیکره تکأمین خکدمات 
همککارانش و  1ست. الکرامحوزه خدمات دهار فقدان ادبیات اهای تولیدی دارند و ریشه در محیط

های خدماتی که منجکر بکه فقکدان ادبیکات در حکوزه معتقدند این فقدان عالاه به فعالیت (1112)
ملموس نبوده و کیایت خدمات، عینی و زنجیره تأمین خدمات شده به این دلیل است که عملکرد و 

سنجش سنها  نیز دشوارتر از محصوالت و 2)راسکولو ، دیسکلر، و دیسکلر،کاالهای فیزیکی اسکت 
ها نیز در خصوص این نوع از مدیریت زنجیره تأمین ارائکه ای از تعریفبا این حال مجموعه (1131

 شده است.
بنکدی بهینکه  زمانریزی و بینی، برنامه برخی معتقدند مدیریت زنجیره تأمین خدمات یعنی پیش

هکای (. برخکی دیگکر بکین زنجیکره1133 3پ،منابد مرتبط با سن )رووس، جانز، پزنجیره خدمت و 
اندس زنجیکره تکأمین  محصول تمایز اائکل شکده−های تأمین خدمتزنجیرهتأمین منحصرًا خدماتی و 

ککاالی فیزیککی هکی  است که محصول در سن خدمات محض بکوده و منحصرًا خدماتی سیستمی
های مالی از این جمله مشاورهشناسی، هکاپ سالمت بدن،  های مشاوره رواننقشی ندارد. شرکت

ای  های تأمین، محصوالت فیزیکی را بکا مجموعکههستند. برخال  زنجیره ابلی، بسیاری از زنجیره
محصوالت هم خدمات و ها بنابراین در این زنجیرهکنند و از مالحظات دایق خدماتی مدیریت می

از ایکن هکا گوینکدس رسکتوراناتی میزنجیره تأمین محصوالت خدم فیزیکی حضور دارند که به سنها
 (.Wang, et.al, 2015اند ) جمله

عنوان دانش انطباق سکازمان، ترکیک  و در ی  تعریف دیگر، مدیریت زنجیره تأمین خدمات به
 ورفیت فرایند تحویکل خکدمات مطکابق بکا تنکوع تقاضکا و ایجکاد یک  شکبکه بکا بهتکرین منکابد و
ارائهحویل ی  خکدمت ککه در زمینکه کیایکت، انتظکارات مشکتریان را دهندگان خدمات به منظور ت

 (.31، ص3132مهرپرور، شود )شاهین و نماید تلقی میبرسورده می
های مربوط به ایکن زنجیکره ارائکه هایی است که در مدلزنجیره تأمین خدمات دارای موجودیت

کننکد: سفرینکی مکی ترین سکاختار ممککن زنجیکره تکأمین، سکه موجودیکت نقششده استس در ساده
( تعکداد ایکن 1133 4کننده )مشتری( )اسکات، النگرن، تامسون،مصر کننده، تولیدکننده و تأمین

از جملکه  5توانکد افکزایش یابکدس اسککورشکود مکیبر مبنای نوع مدلی که استااده مکیها موجودیت

                                                           

1. Ellram. 

2. Rasolofo−Distler & Distler 

3. Rouse, johns, Pepe, 2019 

4. Scott, Lundgren, Thompson 

5. Scor. 
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مدیریت زنجیره تکأمین بخشی به  هایی است که هارهو  متداولی را برای انسجاممشهورترین مدل
از این مکدل بکرای پژوهش پیش رو دهدس این مدل تناس  زیادی با بحث خدمات داشته و ارائه می

خود الهکام گرفتکه اسکت. در ایکن مکدل سکازماندهی حکول پکنت موجودیکت رراحی مدل ماهومی
ه معنکای ارزیکابی ریزی بگیرد. برنامهبازخوردگیری  ورت میریزی، تأمین، تولید، تحویل و برنامه
ریزی موجودی برای توزید، های مشتریس برنامه بندی نیازمندیاولویتسوری و کنندگانس جمدتأمین

هکای توزیکد اسکتس کانکالریزی ورفیت برای همه محصکوالت و برنامهمواد مورد نیازس و تولید، و 
کاالهای تمام شده ی مواد خام و تأمین مالسوری، دریافت، کنترل، نگهداری و  تأمین به معنای فراهم

خریداری شدهس تولید: تبدیل مواد اولیه به محصکول نهکاییس تحویکل: انجکام فراینکدهای مکدیریت 
نگهکداری بانک  ارالعکات حاظ و بندی محصولس ایجاد و حسا س بسته ساارشاتس تهیه  ورت

افتنی، اعتبکارات، های دریک مشتریس نگهداری از بان  ارالعات ایمت/ محصولس مدیریت حسا 
نقلس بازگشت: بازگشت به معنکای مکدیریت مدیریت حمل و نقل محصول و و  دور فاکتورس حمل

ریکزی، مجوزات، برنامکهفرایند محصوالت/خدمات معیو  ارجاع داده شده، شامل تأیید مدارک و 
ت معیو ، حل تأیید محصوالکنترل، انتقال، مدیریت تعهدات پس از فروش، دریافت و بازرسی و 

 ( 1117باشد )بالنچارد، جایگزینی میفصل کردن و و 
تکوان در حکوزه بازگشکت را نمکیگکردد فراینکدهای تولیکد، تحویکل و گونه که مشاهده میهمان

عکدم وجکود فا کله خدمات فرهنگی در نظر گرفتس ناملموس بودن  اتکی بسکیاری از خکدمات و 
شود. عنوان جریان محصول میدشوار شدن ماهوم خدمات بهارائه خدمت باعث زمانی بین تولید و 

عنوان کاال منتقل یا ساخته شکوند. فراینکد بازگشکت هکم دارای توانند در همان مسیر بهخدمات نمی
نیاز به ی  اسکور برای زنجیره تأمین خدمات احساس گردیکد. از رو این ماهوم محدودی است. از 

( ارائکه نمکود ایکن زنجیکره شکامل پکنت موجودیکت 1133) 1این رو براسکاس مکدلی ککه گیانکاکیس
مهرپکرور، بکازخوردگیری اسکت )شکاهین و تحویل، توانمندسکازی، و ریزی، تأمین، تولید و برنامه

 (.13، ص3132
 

یت فرهنگی  ب( مدیر
مبحث مدیریت فرهنگی و خدمات فرهنگی تبلیغ دین اسکتس مکدیریت بعد دیگر پژوهش پیش رو 

اسمت مدیریت و فرهنگ تشکیل شده استس مکدیریت در یک  تعریکف بکه معنکای  فرهنگی از دو
سکازی و ارزیکابی اسکت و فرهنکگ بکه ریزی، سازماندهی، بسیت منابد و امکانات، هماهنگبرنامه

                                                           

1. Giannakis. 
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معنای الگوهای رفتاری، باورهای مشترک افراد ی  جامعه و سدا  و رسوم مشترکی که بین عده اابل 
گونکه  توان نظام اداره خدمات فرهنگکی را اینباشدس بنا بر این  میاست میتوجهی از جامعه مرسوم 

تعریف کرد: نظام اداره خدمات فرهنگی به معنای سامانه علم و هنر مناس ، هوشمندانه، راهبکردی 
هککا، نهادهککا و مؤسسککات متککولی خککدمات فرهنگککی از حیککث و جککامد در اداره و تککدبیر سککازمان

سککازمانی و  سککازی، اجککرا و رهبککری، نککوع ارتبارککات درونو هماهنککگریککزی، سککازماندهی برنامککه
سازمانی و نظارت و بازخوردگیری به منظور ایجکاد تغییکر و تحکول در فرهنکگ اسکت )مکاهر  برون

(. اید فرهنگ برای مدیریت و اداره به دالیل متعددی از جملکه ارزیکابی دشکوار سن و 3131النقش، 
ریکزی، سکازماندهی و همکاهنگی و نماید و برنامکهر را پیچیده میاش، اداره این ام ملموس ناپذیری

ای تکوان گاکت: سکامانهرلبد. بالطبد در خصوص نظام اداره تبلیکغ مکیارزیابی مختص خود را می
هوشمندانه، راهبردی و جامد که به منظور تولید پیام تبلیغی از منبد موثق، انتقال پیام به وسیله مبلغ 

سکازی، رهبکری، ریکزی، سکازماندهی و هماهنکگمتناس  با مخار ، برنامه و با روش و در اال 
 نماید.ارتبارات و نظام ارزیابی الزم را تدبیر می

خدمات فرهنگی ارائه شده های متعدد فرهنگ، تعاریف متنوعی از فعالیت و با توجه به تعریف
ی بکا  کنعت فرهنگکی اش مشترکات بسیار فراوانکاستس خدمت فرهنگی به خارر ماهیت فرهنگی

توان از رریق ماهوم ماهیتًا در هم تنیده هستندساز این رو برای درک بهتر این ماهوم میاین دو دارد و 
شکود ککه ای از  کناید ارکالق مکیفهم  نعت فرهنگی نیز ورود کردس  نعت فرهنگی به مجموعه

پکاالیش روج ی حیات روحانی و سازبرای رنیمعنوی دارند و مایه فرهنگی و درون محصوالت سنها
استعداد فردی استوار های فرهنگی بر خالایت، مهارت و رود. از سنجایی که تولید فراوردهبه کار می

 (3113نامند )شجاعی و کردسالی، است،  ناید فرهنگی را  ناید خالق نیز می

جامعه اسکت اندیشه فرد و رور مستقیم ناور به باورها، عالیق احساسات و  خدمات فرهنگی به
ای عمل  گونههر ی  بنا به محتوای خود بیانگر فرهنگ خا ی است. بنابراین نباید در این حوزه بهو 

های فرهنگی شود که همانند کاالی تجاری به سوداگری افتد. شورای عالی انقال  فرهنگی فعالیت
 هکادانکشو  هکاهکا، بیکنشتوسکعه ارزش یکاتغییر، تقویکت و داند که هد  سنها هایی میرا فعالیت

 (. یونسککو3111موسکوی، روابط اجتماعی جامعکه باشکد )مظکاهری، کاووسکی و )ارالعات( و 
ماهوم فرهنگکی را ایجکاد یکا هایی که ی  معنا و فعالیت»کند: فعالیت فرهنگی را هنین تعریف می

توانند خود هد  باشکند یکا میها عالیتکنند بدون در نظر گرفتن ارزش تجاری سن. این فمنتقل می
خدمت  نیز در ی  تعریف دیگر از یونسکوو « در ساخت ی  کاال یا خدمت فرهنگی دخیل باشند

منکافد فرهنگکی. ایکن خکدمات  وخدماتی به منظور ارضای نیازها »فرهنگی هنین بیان شده است: 
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نماینکد. گکری مکیتوزید را تسکهیلما تولید و کنندس اکاالی فیزیکی فرهنگی را به خودی خود ارائه نمی
مقوله «. شنیداری−های دیداریهای الیسنسینگ یا خدمات مربوط به کپی رایت، فعالیتمثل فعالیت

اسکالمی، دارای ااتضکائات و ویژه در حکوزه فرهنکگ دینکی و خدمات فرهنگی، به وها کاالها، فعالیت
ویژگی هایی متااوت از عر ه ااتصاد و کس  و کار است و به همین دلیکل الگکوبرداری و اسکتااده از

ای را رلک  دات نظکر ویکژهاهدا ، حساسیت و ابزارهای مدیریت نوین با توجه به تااوت در مبانی و 
اثربخشکی تجربکه شکده ایکن نماید. از سوی دیگر این حساسیت برای دست کشیدن از کارسمدی و می

خالاانه توأم بکا احتیکاط، سازد. بر همین اساس استااده هوشمندانه و اهم نمیابزارها، توجیه کافی را فر
 ها و خدمات فرهنگی باشد.کارایی در فعالیتساز بهبود اثربخشی و تواند زمینهمی

مایکه  شود که محصوالتآنها درونای از خدمات ارالق میبنابراین خدمات فرهنگی به مجموعه
روند. بکه عبکارت سازی حیات درونی و پاالیش روج به کار می رای رنیفرهنگی و معنوی دارند، و ب

دیگر کلیه خدماتی که باعث تعمیق و تقویت به تثبیت، تغییر، تهدید، تضعیف، پذیرش، تسکری، و 
 شود. عنوان خدمات فرهنگی تلقی میاشاعه ی  یا هند عنصر فرهنگی شود به

به همین ترتی  منظور از خدمات فرهنگی تبلیغ دین خدمتی است که به منظور افکزایش سکطح 
گاهی و  افزار، فضای  جامعه از رریق تبلیغ ههره به ههره، تبلیغ نوین )نرمبصیرت دینی مخار  و س

 پذیرد.تبلیغ مکتو  انجام میرسانه( و مجازی و 

 
یت تبلیغ  ج( تبلیغ و مدیر

عنوان خدمت اد دال مرکزی پژوهش پیش رو و سن خدمتی است که در این پژوهش بهتبلیغ که در وا
فرهنگی در نظر گرفته شده تعاریف مختلای داردس برای تبلیغ مااهیم متعدد و معانی بعضًا متااوتی 

نماید. ها به تبلیغ، ماهوم سن را بعضًا متااوت میشده استس در وااد نوع نگاهاز سوی محققان ارائه 
فرماید: ایصکال در مکورد رسکاندن امکور جسکمانی و در خصوص تبلیغ هنین می شهید مطهری

رود، ولی ابالغ در مورد رساندن ی  فکر و یا ی  پیام استس یعنی در مورد رساندن مادی به کار می
 تواند یک رود. و بنا بر این، محتوای ابالغ نمیهیزی به فکر و روج و ضمیر و ال  کسی به کار می

امر عادی و جسمانی باشد، به رور حتمی ی  امر معنوی و روحی است، ی  فکر و ی  احسکاس 
برنکد، هکا وماننکد اینهکا بکه ککار مکیها، سکالماست و به عبارت دیگر معمواًل ابالغ را در مورد پیام

را بکه غامی کند، یعنی فکری را، پیگویند: ابالغ پیام کرد، ابالغ سالم کرد. واتی که ابالغ پیام میمی
کند. در مورد هنین کند، ابالغ عشق میکند، ابالغ احساسات میرساند. ابالغ سالم میدیگران می

ککه −شود و ارسن کریم این کلمکه را در مکورد رسکاالت هیزهایی کلمۀ تبلیغ و ابالغ به کار برده می
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به کار برده است. پس، تبلیغ یعنی رساندن ی  پیام از شخصی به شکخص  −هاعبارت است از پیام
 (.3131دیگر )مطهری، 

مسئلۀ تبلیکغ بکه همکان معنکای »بندی کرده استس  همین مطل  را در جای دیگری هنین جمد
گکاه سکاختن مکردم بکه یک  پیکام و   حیح و وااعی، رساندن و شناساندن ی  پیام به مردم استس س

تمایل نمودن و جل  نظرهای مردم به ی  پیام است )مطهکری، حماسکه حسکینی، معتقد کردن و م
هکای ( و سموزش دعوت به حق و نحوۀ تبلیغ و رساندن پیام حق به مردم نیز از جمله سمکوزش3131

 (.311، ص3131باشد )مطهری، پیغمبر اکرم)ص( می
های به هکم پیوسکته روش کنند: روش یا گونه تعریف می ( تبلیغ را این3131نوروزی و شریای )

در اال  ی  مجموعه برای بسیت کردن و جهت دادن نیروهای اجتماعی و فردی از رریق ناکو  در 
شخصیت، افکار، عقاید و احساسات سنها برای رسیدن به ی  هد  مشخص که این هد  ممککن 

ز هرگونکه است سیاسی، نظامی، فرهنگی و مشروع یا نامشروع باشد. تبلیغ اسالمی عبارت اسکت ا
رور مستقیم به اصد گسترش علمی، عارای و رفتاری اسالم در سکطح یکا  مندی که بهفعالیت نظام

 (. 3131گیرد )نوروزی و شریای، عمق  ورت می
بر این اساس مدیریت تبلیغ به معنای تقسیم کار اثربخش و کارای امر تبلیغ بین کنشگران این عر ه 

کنند، به نحوی ارگانیک  های خود را شناخته و ایاا میثر در تبلیغ نقشای که همه ارکان مؤگونه استس به
 سازند.ور محقق میافزایی، اهدا  تبلیغ را به  ورت بهرهبا یکدیگر ارتباط داشته و ضمن ایجاد هم

هکایی ککه در زنجیره تأمین پیشنهادی اسککور، موجودیکتبا توجه به ماهوم خدمات فرهنگی و 
 گیرد عبارتند از:ت فرهنگی تبلیغ دین مطمح نظر ارار میزنجیره تأمین خدما

 گذاریس سیاستریزی و برنامه −

 تأمینس −

 تحویلستولید و  −

 بازخوردگیریسارزیابی و  −

 توانمندسازی. −

سکازد بکه را به یکدیگر مرتبط مکیها هایی که این موجودیتبراساس نظام زنجیره تأمین، جریان
 (:Arthur, 2012, p, 349خواهند بود از ) ورت کلی عبارت 

 جریان منابد انسانیس −

 جریان مالیس −

 جریان ارالعات. −
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یت فرهنگ های فرهنگی کنشد( دستگاه  گر در مدیر
گذار عر ه فرهنگ و تبلیکغ هسکتند و پکس از سن  سفرینان پژوهش حاضر اواًل نهادهای سیاستنقش

عنوان نمونه عبارتند از: مرکز مدیریت حکوزه علمیکه، سکازمان نهادهای فرهنگی تبلیغی هستند که به
گیکری و تبلیغات اسالمی، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیکه اکم و... ککه وویاکه ا کلی تصکمیم

سفرینکان، نهادهکا و دارنکد. پکس از سن نقکشعملیات در حوزه خدمات فرهنگی و تبلیغی را برعهکده 
های فرهنگی و هنری مسکاجد، ئت امنای مساجد، کانونمؤسسات سطح عملیات هستند مانند: هی

 و... .

 نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین آفریناننقش :1 شکل

بر این اساس نظام مدیریت زنجیره خدمات فرهنگی و تبلیغی، نظامی است که تحت حاکمیت 
علمکی و تخصصکی، از گیری از نگکاه های اسالمی و با بهرهنظام اسالمی، برگرفته از مبانی و روش

های فرهنگی و تبلیغی بستر کننده فعالیت افزا بین نهادهای ادارهرهگذر ایجاد پیوند استراتژی  و هم
سکازی سازد. رراحی و پیکادهمی مناس  برای تعمیق پایدار و گسترده ایمان دینی سحاد جامعه فراهم

سفرینی حداکثری نهادهای واسط و میانی خدمات فرهنگی و تبلیغی و نهادها این نظام براساس نقش
گذاری، تولیت و راهبری خواهد بکود.  و مؤسسات عملیاتی بوده و نقش حاکمیت از جنس سیاست

 آفرینان سطح سیاست گذاری نقش

آفرینانسطحمیانینقش

 (نهادهایواسط)

 آفرینانسطحعملیاتنقش

 دفتر مقام معظم رهبری•
 شورای عالی انقالب فرهنگی•
شورای سیاستگزاری ائمه جمعه و •

 جماعات
های فرهنگی  ستاد عالی نظارت بر کانون•

 و هنری مساجد
 
 مرکز مدیریت حوزه علمیه•
 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم•
 سازمان تبلیغات اسالمی•
 مجمع تقریب مذاهب•
 سازمان اوقاف و امور خیریه•
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی•
 شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی•
 صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران•

 
ها، هیئات مذهبی و هیأت امنای  تشکل•

 مساجد و اماکن متبرکن
 مرکز رسیدگی به امور مساجد•
 ستاد اقامه نماز•
 ستاد امر به معروف و نهی از منکر•
 های مقدسه های آستان تولیت•
 های فرهنگی و هنری و مساجد کانون•
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دهی فرهنگ دینکی جامعکه اعکم از در رراحی این نظام، تأثیر عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر شکل
 شود.قیم و ریر مستقیم لحاظ میعوامل مثبت و منای، مست

 
 شناسی پژوهش. روش2

شناسکی پکژوهش اسکت. بکا انتخکا  روش یکی از راهکارهای افزایش ثمربخشی پکژوهش، روش
هکای محقکق نائکل سمکد. در ایکن تر به پاسخ پرسکشسریدتر و توان هرهه سسانتحقیق مناس ، می

التین، مطالعه راجعه به مقاالت فارسی و ای، مپژوهش، مباحث نظری از رریق مطالعات کتابخانه
تکرین ابکزار گکردسوری مصاحبه با خبرگان استخراج شکده اسکت. ا کلیمدارک سازمانی و اسناد و 

هکای نظکام تکرین عارضکهمصاحبه است. پس از استخراج مهمارالعات در این پژوهش مطالعه و 
مکدیران نظکام ه خکدمات فرهنگکی و خبره حکوز 32خدمات فرهنگی تبلیغ دین از رریق مصاحبه با 

مدیر  31نمایند از رریق مصاحبه با را بررر  میها هایی که این عارضهاستخراج نقشتبلیغ دین و 
شده، های معرفیخدمات فرهنگی، برای هرکدام از نقشکننده تبلیغ و کارشناس در نهادهای ادارهو 

براسکاس نظکام ارتبکاری زنجیکره تکأمین، از منظر مدل اسکور ی  یا هند موجودیت پیشنهاد شد و 
 مدل نهایی پژوهش ترسیم شد.تعیین و ها ارتباط بین این موجودیت

 
 های پژوهشیافتهو ها . تحلیل داده3

 . تحلیل مضمون1−3
شکود ککه محقکق در پکی شناسکایی الگوهکایی از معکانی و فرایند تحلیل مضمون هنگامی سراز می

موضوعات در داده هاباشدس البته ممکن است این کار در رول جمدسوری داده ها روی دهکد. نقطکه
اسکت. همچنکین هکا مضامین در دادهو معانی الگوها فرجام این فرایند نیز تهیه گزارشی از محتوا و 

 (.3131همکاران، گیرد )عابدی جعاری و شکل می تحلیل فرایندی است که ری زمان
تحلیل ارالعات در روش تحلیل مضمون بر فرایند کدگذاری مبتنی است. مضمون یا تجزیه و 

های پژوهش است. این روش فراینکدی مرتبط با پرسشو ها تم، بیانگر ماهوم الگوی موجود در داده
تاصکیلی هکای رنکی و متنکوع را بکه دادههکای پراکنکده و های متنی اسکت ککه دادهبرای تحلیل داده

، «دیکدن مکتن»هکای مشکخص، رکی ههکار مرحلکه کند. شبکه مضامین براسکاس رویکهمی تبدیل
در و « تحلیککل ارالعککات کیاککی»، «درک مناسکک  از ارالعککات وککاهرًا نککامرتبط و برداشککت»

مضکامین زیکر را « یکا فرهنکگمند شخص، تعامل، گروه، مواعیت، سکازمان نظام مشاهده» نهایت
 کند:مند مینظام
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 مضامین پایه )کدها و نکات کلیدی موجود در متن(س −

 تلخیص مضامین پایه(سدهنده )مقوالت به دست سمده از ترکی  و مضامین سازمان −

 عنوان ی  کل( )ابراهیمیمضامین فراگیر )مضامین عالی دربر گیرنده ا ول حاکم بر متن به −
 (.3131علی، عین و

 

 تحلیل. تجزیه و 1−6
های کیای اهمیت زیادی داده پژوهش حاضر از نوع پژوهش اکتشافی است. در این تحقیق، به داده

شود. اضاوت در مورد منظومه خدمات فرهنگی تبلیغ دین، به دلیکل جدیکد بکودن پکرداختن بکه می
تبلیغات دینی، دشکواری خا کی ترکی  کردن  نعت زنجیره تأمین با خدمات فرهنگی در کشور و 

فعکاالن نظران و   کاح گکذاران و دارد. بر این اساس جامعه سماری تحقیق حاضر، شامل سیاست
با توجه به نوع روش مکورد اسکتااده، بکه رو این حاضر در خدمات فرهنگی تبلیغ در کشور هستند. از

 فرهنگی تبلیغ دین مراحل زیر ری شد:های منظومه خدمات ارائه عارضهتحلیل و منظور تجزیه و 
 

 مستندات قانونی حوزه خدمات فرهنگی تبلیغ دینیمرحله اول: مطالعه ادبیات و 
برای دستیابی به اشرا  نسبت به عملیات تبلیغ دینی مستندات سازمانی نهادهکای در مرحله اول و 

مستنداتی از این ابیل که در وااد ها، شرج ووایف و اندازها، مأموریتمتولی تبلیغ دین اعم از هشم
در همکین اثنکا اکوانین و شکوند احصکا و مستندات درونی نهادهای متولی تبلیغ دین محسکو  مکی

مقررات باالدستی این حوزه در اانون اساسی، برنامه ،های پنت ساله توسعه، سند سیاسکت فرهنگکی
  رهبری مورد مدااه ارار گرفت احکام انتساهای فرهنگی و سند مهندسی فرهنگی، ا ول سیاست

هکای کنشکگران منبد، نقکش 13براساس این برداری ارار گرفت و منبد مورد بهره 13که در مجموع 
 نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین شناسایی شد.

همان کنشگرانی هستند که در عر که نظکام اداره سفرینان در پژوهش پیش رو  با این شرج، نقش
نهادهای مرتبط با فرهنکگ اسکالمی و ها تکثر سازمانکنند. با توجه به تعدد و گری میتبلیغ مداخله

 و هکارراحی نظام اداره تبلیغ الزم است بکه نحکوی ایکن سکازماندر جامعه، برای سهولت تحلیل و 
از المقدور به جای هر سازمان، هکر یک   در رراحی کالن این نظام، حتیبندی شوند و ربقهنهادها 

عنوان ی  جزء یا زیرسیستم نظام اداره تبلیکغ در نظکر گرفتکه شکود. در بندی شده، بههای ربقهدسته
تکوان سکطوج مکدیریت رور کلکی مکی بکه (3133ی  مطالعه انجام شده از سوی احمدی حاجی )

 هکانهادهای مجری سیاستگذار و دسته کلی سیاستهای دولتی را در عر ه فرهنگ به دو سازمان
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گذاران نیز  یکل سکه دسکته کلکی نهادهکای های سیاستبندی کردس نهادهای مجری سیاستتقسیم
شکوند بنکدی مکینهادهکای فرهنگکی تبلیغکی ربقکهفرهنگی پژوهشی، نهادهای فرهنگی سموزشی و 

سفرینکان پکژوهش حاضکر اواًل نهادهکای  (. بنکابراین نقش311−311، ص3133)احمدی حکاجی، 
عنکوان پس از سن نهادهای فرهنگی تبلیغی هستند که بهتبلیغ هستند و گ و گذار عر ه فرهنسیاست

حکوزه نمونه عبارتند از: مرکز مدیریت حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسالمی، دفتر تبلیغات اسالمی
تبلیغکی را عملیکات در حکوزه خکدمات فرهنگکی و گیکری و علمیه ام و... که وویاه ا لی تصکمیم

مؤسسات سطح عملیات هستند مانند: هیئت امنای و سفرینان، نهادها  پس از سن نقشبرعهده دارند. 
 هنری مساجد.های فرهنگی و مساجد، کانون

 
 هاآوری دیدگاهجمعمرحله دوم: انجام مصاحبه و 

شناسی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ های مربوط به سسی برای رسیدن به مؤلاهدر این مرحله و 
مصاحبه با خبرگان دانشگاهی،  12سازی این نظام تعداد های الزم برای بهینهشناسایی نقشدینی و 

مبلغکان نخبکه عملیکاتی تبلیکغ و مکدیران راهبکردی و گذاران عر ه تبلیغ دین، مسکئوالن و سیاست
  ورت پذیرفت.

 
 مرحله سوم: کدگذاری اولیه متون

بکا در در مرحله سوم، بعد از مطالعه دایق متون، به منظور اینکه مدل نهایی تبلیغ مدلی عملیکاتی و 
و  هکاعلکل احصکا شکده از مصکاحبهها، راهکار و  های وضد موجود باشد، سسی نظر گرفتن سسی 

 مطالعه ادبیات و مستندات مکورد بررسکی اکرار گرفکت و از تحلیکل و بکاز  ککد 311ترکیک  تعکداد
مضکمون  31دهنکده و مضکمون سکازمان 11مضمون پایه تولید شد. پس از سن  17استخراج شده، 

رور خکاص بکا  بکهرور عام با هدایت مدل زنجیره تکأمین و  مضمون به 31فراگیر استخراج شد. این 
هکایی ککه اند. متناس  با هرکدام از مضامین فراگیر، نقشهدایت مدل مرجد اسکور شناسایی شده

 پیشنهاد دادند نیز بیان شده است. شوندگان برای رفد سنهامصاحبه
 
 . چارچوب نهایی پژوهش4

نظران، برای رفد هکر عارضکه، یک  یکا   اح در گام بعدی تحقیق، براساس مصاحبه با خبرگان و 
برای هر نقش، براساس مدل مرجد زنجیره تأمین اسکور موجودیتی ککه سن هند نقش پیشنهاد شد و 

 کند ارائه گشتسرا ایاا می نقش
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 محوری( زنجیره تأمین تبلیغ. عدم تقاضامحوری )نامسئله0−3
زمانی که این سیستم نتواند به هکر پذیری سن با محیط دارد و  بقای ی  سیستم ارتباط وثیقی با تطابق

د اابکل افتد. زنجیکره تکأمین تبلیکغ نیکز تکا حکدلیل خود را با محیط منطبق کند بقای سن به خطر می
هم منابد مالی را مقررات و کندس بدین معنا که هم اوانین و توجهی مشابه ی  سیستم بسته عمل می

کند. مراجد دولتی خدمت گیرنده خدمات تبلیغی نیستند و دریافت مینه مردمیاز مراجد دولتی و 
 از این رو اوانین و مقررات سنها مخاربان سن محکیط خکدمت لزومًا متناس  با محیطی که زنجیره به

و اساسًا به لحاظ اانونی زنجیره الزام خا کی بکرای ترتیک  اثکر دادن بکر تقاضکاها دهد نیست و می
.بازخوردهای محیطی ندارد 

تقاضکاهای مخارک  نکدارد از یک  سکو برای پاسکخ بکه مسکائل و بنابراین واتی زنجیره الزامی 
 اثربخش نخواهد بود و ارزیابی زنجیره بسیار دشوار خواهد شدس به عبارت دیگر اگکر از سوی دیگر

یکککی از معیارهککای ارزیککابی عملکککرد زنجیککره پاسککخ بککه مسککائل مخارکک  باشککد هککون زنجیککره 
 محور است درعمل معیار پاسخ به مسائل ناکارسمد خواهد شد. نامسئله

 
 . نقش بهبوددهنده عارضه0−3−3

و  اسکتعدادهاتمکایالت، عالیکق و ا، نیاز، خواسته و شناسی تخصصیس بدین معنا که تقاضمخار 
 سطح مخار  به داکت شناسکایی شکده و زنجیکره متناسک  بکا سنهکانسکبت بکه سیاسکت ،گکذاری

 تولید خروجی اادام نماید.ریزی و برنامه
 

 . موجودیت پیشنهادی اسکور0−3−3−3
بککرای بککازخوردگیری و ی و نیازهککای مشککتری موجودیککت ارزیککاباسکککور بککرای شناسککایی عالیککق و 

 دهد.ریزی را پیشنهاد میموجودیت برنامهگذاری جهت پاسخ به این نیازها  سیاستریزی و برنامه
 

 بیرونی زنجیره تأمین تبلیغارتباطات اجزای درونی و . ضعف در تعامالت و 0−6
کننده هی  نقشکی ریکر از اسکتماع و واتی خدمت تبلیغ در اکثر موارد در حال عرضه است، مصر 

 اخذ سن خدمت نداشته وبه وی اجازه ارائه بازخورد داده نمی شود. اساسًا کارسمدی تبلیغ به دو ررفه
ا ل پیام گیر و  رسان، پیام بودن سن استس به عبارت دیگر تبلیغ موفق تبلیغی است که بتواند بین پیام

ز سوی دیگر نظام تبلیغ واتی اثربخشکی دارد ککه مخارک   حیحی برارار کند. اارتباط مناس  و 
این نظام مناعل نباشد، بلکه فعاالنه در این زنجیره نقش ایاکا کنکدس از ایکن رو دو ررفکه )دیکالوگی( 
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شدن تبلیغ از شاخصنیازهکای سن در  های کلیدی موفقیت زنجیره تأمین تبلیغ است ککه هنکوز پیش
 است محقق نشده است. شایستهکه بایسته و  زنجیره هنان

 
 های بهبوددهنده عارضه . نقش0−6−3

حالکت ررفکه بکودن خکارج و زنجیره باید از حالکت یک مبلغس بازخوردگیری مستمر از مخار  و 
معنا که کنشکگران ایس بدینزنجیرهنوع استس ی : تعامل درونتعاملی به خود بگیردس این تعامل دو 

ایس زنجیکرهتسهیم ارالعات تعامل سازنده داشته باشندس دو: تعامل برونزنجیره با یکدیگر در درون
کننکد بازخوردهکای مسکتمر برداری میهای سن بهرهمعنا که زنجیره با مخاربینی که از خروجیبدین

 اخذ کند.
اسککور بکرای تعامکل بکا مخاربکان زنجیکره تکأمین . موجودیت پیشنهادی اسکور: 0−6−3−3

 دهد.بازخوردگیری را پیشنهاد میموجودیت ارزیابی و 
 

 . نقش بهبوددهنده عارضه 0−6−6
یت دانش: ای زنجیرهگونه دارد: ی : تعامل برون گونه که بیان شد تعاملی شدن زنجیره دوهمان مدیر

زنجیره که در نحوه و  ایس تعامل درونزنجیرهکه در بند ابلی مورد بحث ارار گرفتس دو: تعامل درون
 تسهیم ارالعات متجلی میکیایتشود همانا به وسیله مدیریت دانش می تواند تسهیل شکودس هکر

 تر خواهد بود. تر باشد تسهیم ارالعات کیایمقدار مدیریت دانش زنجیره اوی

ریککزی کککه برنامککهگذاری و  موجودیککت سیاسککت . موجودیتتت پیشتتنهادی استتکور:0−6−6−3
 شود.نماید در مدل اسکور دیده میسازوکار تسهیم ارالعات را تعیین می

 

یع نامتوازن محصوالت و 0−1  خدمات تبلیغی. توز
ای دیگکر کمتکر از میکزان تقاضکا، در منطقکهواتی زنجیره در ی  منطقه تبلیغکی مکازاد بکر تقاضکا و 

بکر  ای به نام توزید نامتوازن است که افزونکند حاکی از وجود عارضهخدمت عرضه میمحصول و 
 شود.تواند نارضایتی زیادی در محیط ایجاد نماید منجر به اتال  منابد نیز میمیاینکه 
 

 . نقش بهبوددهنده عارضه 0−1−3
تکرین تمرکزبخشکی بکه ارالعکات موجکود در زنجیکره یککی از ا کلی حکمرانی متمرکز اطالعاتی:

تواند توزید نامتوازن را ماند شودس زیرا در  کورتی ککه ارالعکات تقاضکا و کارهایی است که میراه
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 ارالعات عرضه به  ورت ریر متمرکز باشد هرکدام از اعضای زنجیره باید با استااده از ارالعکاتی
کننکده عرضه را تخمین بزندس یعنی در این حالت توزیکددهد میزان تقاضا و میبعدی به او که عضو 

نیز میزان خکدمت عرضکه شکده بکه دسکت سورده بینی تقاضای مشتری و عاتی که از پیشنهایی ارال
عرضکه دهکار دهد به همین دلیل زنجیره در محاسبه تقاضا و زمان در اختیار کل زنجیره ارار نمی هم

 تواند به درستی منارق تبلیغی را پوشش دهد.نمیمشکل شده و 
 

بعککد حکمرانککی در حیطککه فعالیککت موجودیککت  . موجودیتتت پیشتتنهادی استتکور:0−1−3−3
 ریزی است.برنامهگذاری و سیاست

 

 . نقش بهبوددهنده عارضه 0−1−6
یت عرضه و  زنجیره نیازمند موجودیتی است که مکدیریت دسترسکی بکه محصکوالت و  تقاضا:مدیر

 عهده گرفته و  خدمات را به براساس نیاز منارق تبلیغی، محصوالت و نماید.خدمات را عرضه 

تقاضکا موجودیکت اسکور برای مکدیریت عرضکه و  . موجودیت پیشنهادی اسکور:0−1−6−3
 دهد.تحویل را پیشنهاد میتولید و 
 

 باکیفیتناپذیری به خدمات تبلیغی جذاب و . دسترس0−0
پکذیری گیکرد دسکترسهایی که در کیایت خدمات مورد مطالعه ارار مکیترین شاخصیکی از مهم
کند پاسخ به نیکازش را معنا که مخار  در هر منطقه تبلیغی واتی نیازی را احساس میاست. بدین

خکدمات بکا ترین شکل ممکن دریافت کند. در نظام اداره تبلیغ دسترسی به محصوالت و به راحت
مخاربان برای رفد تقاضاهای خود بکا مشککل مندی نداشته و نظامکیایت ساز و کار تعریف شده و 

در منارق محکدودی از نکواحی تحکت پوشکش نظکام اداره تبلیکغ خکدمات تبلیغکی ستند و مواجه ه
هایی که تراکم جمعیت باالست این نوع از در زمانهای مقدسه و شودس در سستانباکیایت یافت می

 شود.خدمات ارائه می
 
 . نقش بهبوددهنده عارضه0−0−3

یت عرضه و افزایش کمیت خروجی با توجه به اینکه یککی از دالیکل ا کلی  تقاضا:های کیفی، مدیر
های کیاکی ناپذیری به خدمات، کمبود خدمات است از این رو  الزم است کمیت خروجی دسترس

و  کنندگان پیدا کند. شناسایی میزان تقاضکاهاتناس  اابل ابولی با سرانه مصر افزایش پیدا کرده و 
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 احصای دایق ورضه نیز تأثیر مهمی متمرکز ارالعات مربوط به عدر دسترس پکذیر ککردن خکدمات
 تبلیغی دارد.

مکدیریت و هکا اسککور، افکزایش کمیکت خروجکی . موجودیت پیشنهادی اسکور:0−0−3−3
 داند.تحویل میتقاضا را به عهده موجودیت تولید و عرضه و 

 

 گرفتن پاسخ(. کند بودن زنجیره تأمین تبلیغ در زمان پاسخ )مدت زمان انتظار برای 0−5
خدمت زنجیکره گیری مخار  برای انتخا  محصول و زمان پاسخ ی  شاخص حیاتی در تصمیم

توانکد تجربکه به زنجیره است. زمان پاسخ شاخصکی اسکت ککه مکیافزایش یا کاهش وفاداری او و 
. بخش کند که مخار ، مشتری دائمی زنجیکره شکود ای لذتگونه مخار  از ارتباط با زنجیره را به

توانکد موفقیکت زنجیکره را هایی است که میبنابراین عدم تأمین مطلو  این شاخص یکی از عارضه
 تحت تأثیر ارار دهد.

 
 . نقش بهبوددهنده عارضه 0−5−3

واتی زنجیره فااد ی  بسکتر مناسک  ثبکت  نیاز مخاطب:بازمهندسی فرایند اخذ اطالعات تقاضا و 
رسدس زمکانی بعضًا نااص به زنجیره میساارش خدمت توسط مخار  باشد ارالعات به تأخیر و 

زنجیکره برگشت بین مخارک  و که ارالعات مربوط به تقاضای مخار  نااص باشد، ربعًا رفت و 
 د شد.پاسخ مطلو  به مخار ، با تأخیر مواجه خواهافزایش یافته و 

 

 . موجودیت پیشنهادی اسکور0−5−3−3
ریکزی برنامکهارالعات مربوط به تقاضای مخار ، در اسکور توسط موجودیکت بکازخوردگیری و 

 شود.اخذ می
 

 . نقش بهبوددهنده عارضه 0−5−6
پاسخ به افزایش سرعت در ارائه خدمات و  سرعت تحویل خدمات:های عرضه و افزایش تنوع کانال

های عرضه مثل فضای مجازی، پاسکخگویی تلانکی و مخار  نیازمند افزایش تنوع کانالتقاضای 
افزارهای برخط است. نرم 
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 . موجودیت پیشنهادی اسکور0−5−6−3
 تحویل است.های عرضه به عهده موجودیت تولید و افزایش تنوع کانال

 

 حفظ بازار. ضعف زنجیره تأمین تبلیغ در توسعه و 0−2
اساسی کار ویژه زنجیره تأمین تبلیغ دین هدایت افراد گمراه که در وااد همکان توسکعه بکازار به رور 

مخاربکان نظکام تبلیکغ بکازار و باشدس افراد گمراه کسانی هستند که به  ورت بالاعل جزء است می
پکس در  به عبارت دیگر توسکعه بکازار اسکت.کار ویژه نظام تبلیغ جذ  این نوع از افراد و نیستند و 

و هکا تکرین مأموریکت ورتی که این زنجیره نتواند بازار خود را توسعه دهد اساسکًا یککی از ا کلی
رسالت خود را انجام نداده است. یکی دیگر از استراتژی های زنجیره این است که مخاربان موجود

در ایکن اسکتراتژی،  داشکته باشکندسناو  بیشکتری در سنهکا به ا طالج بازار موجود را حاظ کرده و و 
نکر  و کند تا مخاربان بالقوه موجود در بازار را به مشتریان بالاعل تبدیل نمایند و زنجیره تالش می

مندی سنها  سطح بهره از خدمات زنجیره را رشد دهند. اگر زنجیکره نتوانکد مخاربکان فعلکی خکود را
 دهد.رفته حیات خود را از دست می تثبیت نماید رفتهحاظ و 

 
 . نقش بهبوددهنده عارضه 0−2−3

تغییراتی است ککه در جذ  مخاربان نیازمند توجه به محیط پیرامون و فتح و  رقبا:رصد مخاطب و 
بکا رابا بهتر شناسایی شوند سکبقت از سنهکا شود بنابراین هر مقدار محیط و محیط بیرونی ایجاد می

 پذیرد.دات بیشتری انجام میسهولت و 
 

 موجودیت پیشنهادی اسکور .0−2−3−3
 رابا در مدل اسکور به عهده موجودیت بازخوردگیری است.ر د مخار  و 

 

 . نقش بهبوددهنده عارضه 0−2−6
تغییکرات محیطکی، الزم اسکت پکس از شناسکایی مخارک  و  هتای زنجیتره:روز رسانی خروجتیبه

روز رسکانی بهسازی و متناس محیط های زنجیره مبتنی بر ارالعات مربوط به مخار  و خروجی
 شود.
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 . موجودیت پیشنهادی اسکور0−2−6−3
 دهد.روز رسانی خدمات را توسط موجودیت توانمندسازی پیشنهاد میبهسازی و اسکور، متناس 

 

 . نقش بهبوددهنده عارضه 0−2−1
تغییکرات محیطکی ربعکًا در نحکوه و  محتی::های زنجیره براساس مخاطتب و روز رسانی سیاستبه

گذاری تحوالتی ایجاد مکی محتوای سیاست کنکدس در وااکد تغییکرات محیطکی و ارالعکاتی ککه از
 و راهبردهای زنجیره خواهد بود.ها  شود مبنای تغییر در سیاستمخاربان احصا می

 

 . موجودیت پیشنهادی اسکور0−2−1−3
گذاری  سیاسکتریکزی و را به عهکده موجودیکت برنامکهها  ایجاد تغییر در سیاستاسکور، تدوین و 

 گذارد.می
 

یابی عملکرد و 0−7  سازی زنجیره تأمین تبلیغنظام شاخص. ضعف نظام ارز
گیکر جمهکوری اسکالمی ایکران شکده ترین مواردی که در نظامات فرهنگی گریباناز جمله پرهالش

مبحث ارزیابی عملکرد است. عوامل مختلای سب  شده تا در حوزه فرهنگ، مکدل ارزیکابی اابکل 
دانکش علمکی، سازی نشودس تااوت فرهنگ اسالمی ایرانی، کمبکود ادبیکات و پیادهابولی رراحی و 

ه این عوامکل اسکت. ارزیکابی دشواری ارزیابی فرهنگ، تمایل نداشتن به ارزیابی شدن و... از جمل
کاهش سو  ناپذیر استس نبود ارزیابی از ی پیچیدهس اما اجتنا عملکرد فرهنگ کاری بس دشوار و 

هکای فرهنگکی سازی سازماناز سوی دیگر عدم فعالادرتمند و های فرهنگی فعال و انگیزه سازمان
 ضعیف را در پی خواهد داشت.

 
  . نقش بهبوددهنده عارضه0−7−3

یابی راهبردی، محتوایی و  بکرای ارزیکابی  اثترات آنهتا:و پیامتدها هتای زنجیتره و کمی خروجتیارز
. بعد کمکی بکه منظکور سکنجش ککارسیی 3عملکرد زنجیره در ههار بعد باید ارزیابی  ورت گیرد: 

. بعد راهبردی: به 1. بعد محتوایی: به منظور سنجش میزان اتقان علمی خدمات زنجیرهس 1زنجیرهس 
به منظور سنجش  . بعد پیامدسنجی:2راهبردهاس منظور میزان تطابق خدمات ارائه شده با اهدا  و 

 مخار  گذاشته است.اثراتی که خدمات زنجیره در محیط و 
بیرونکی زنجیکره، اسککور بکرای ارزیکابی داخلکی و  . موجودیت پیشنهادی اسکور:0−7−3−3

 دهد.ریزی را پیشنهاد میبرنامهموجودیت بازخوردگیری و 
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 . نقش بهبوددهنده عارضه 0−7−6
یابی طراحی شاخص ای اعکم از ههکار حیطکه مکذکور ارزیابی در هکر حیطکه زنجیره:های کالن ارز

 نیز باید رراحی شود. هانیازمند شاخص استس هارهو  کالن این شاخص
 
 . موجودیت پیشنهادی اسکور0−7−6−3

نمایکد های ارزیکابی زنجیکره را تکدوین مکیکالن شاخصموجودیتی که هارهو  کالن ارزیابی و 
 گذاری است.استسیریزی و موجودیت برنامه

 

 . ضعف تنوع در خدمات ارائه شده0−8
خدمت ی  برنامه عملیاتی است ککه زنجیکره بکرای راابکت در بازارهکای استراتژی تنوع محصول و 

های محیط در بیش از کار گیری مزایای ا لی برای پیگیری فر ت دهد. بهمختلف، سن را شکل می
بخشد. بر این اساس زنجیره باید بتوانکد محصکولی میی  نوع از مخار  عملکرد زنجیره را بهبود 

متمایز نسبت به سایر رابا تولید کندس محصولی که هم بتواند اکثکر نیازهکای افکراد را پاسکخ متنوع و 
 در عین حال دارای نمونه ابلی نباشد.دهد و 

 
 . نقش بهبوددهنده عارضه 0−8−3
شکرایط روز رسانی براساس ااتضائات و را ملزم به بهو اتی زنجیره، خود کار گیری استراتژی تنوع:  به

گونکاگون تولیکد محصوالت خود را براساس ا ل تنوع الزم، متنکوع و محیطی کند ربعًا خدمات و 
 خواهد کرد.

 

 . موجودیت پیشنهادی اسکور0−8−3−3
 ارائه کاربرد دارد.استراتژی تنوع در موجودیت تحویل و 

 

 های زنجیره تأمین تبلیغهزینهور بودن ساختار و . عدم بهره0−9
نیز اهمیت ها اگرهه در نظامات فرهنگی، مقوله کیایت اولویت باالیی داردس اما مقوله کارسیی هزینه

هکای زنجیکره، فکارغ از اثربخشی خروجیریر اابل انکاری دارد. در وااد در کنار توجه به کیایت و 
شود اینکه بازدهی این بودجکه در عمکل ی نظام تبلیغ تخصیص داده میای که برااینکه میزان بودجه

کنکد. مضکا  بکر ای است که نظام تبلیغ امروزه با سن دست و پنجکه نکرم مکیهه میزان است مسئله
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تکأمین محصکوالت گونکاگون و های دولتی برای ارائه خدمات و های سازماناینکه، باال بودن هزینه
پایین بودن اثربخشی برخکی شود و کمتر میکه روز به روز محدودتر و عمومی از منابدها این هزینه
 نماید.های نظام تبلیغ را دوهندان میوری هزینه ضرورت توجه به بهره هااز سازمان

 
 . نقش بهبوددهنده عارضه 0−9−3

یت هزینه ریکزی مثل بودجهاستااده از ابزارهای کارسمد مدیریت بودجه  ای:برنامههای جاری و مدیر
از ایکن رریکق بکین بودجکه جکاری زنجیکره را مکدیریت کنکد و و ها بر مبنای عملکرد، بودجه برنامه

 ای نسبت اابل ابولی ایجاد کند.های برنامههزینههای جاری و هزینه
 

 . موجودیت پیشنهادی اسکور0−9−3−3
 عهده موجودیت تأمین است. تجهیزات بهامکانات و امور مربوط به تمهید منابد مالی و 

 

 . نقش بهبوددهنده عارضه 0−9−6
در ی  یا هند حکوزه محکدود واتی نهادهایی که مزیت راابتی سنها  گران:تقسیم کار تخصصی کنش

هکای زنجیکره توانند دخالت کنند ربعًا هزینکهای از زنجیره می است، بدون هی  نظارتی در هر حوزه
بکر گر در مدیریت تبلیکغ، تقسکیم ککار تخصصکی و  رودس پس الزم است بین نهادهای کنشباال می

 گران  ورت گیرد. مبنای ورفیت کنش
 

 . موجودیت پیشنهادی اسکور0−9−6−3
 شود.گذاری تعیین می سیاستریزی و گر توسط موجودیت برنامه در مدل اسکور، وویاه هر کنش

 
 اثرگذاری . ضعف زنجیره تأمین تبلیغ در0−31

ککاهش ایکن های زنجیکره تکأمین تبلیکغ اسکت و ترین مأموریتاثربخشی از مهماساسًا اثرگذاری و 
های زنجیره در محیط پیرامونی هه اثکرات، مقوله، در وااد تهدید بقای زنجیره استس اینکه خروجی

اسکت. در وااکد هکا هتر از مباحث مربوط کارسیی هزینک عواابی دارد به مرات  مهمتبعات، پیامدها و 
هکا و هایی کند ککه از لحکاظ هزینکه، تطکابق بکا برنامکهممکن است زنجیره، اادام به تولید خروجی

هکای کیایت اابل ابول باشدس اما نتواند رضایت مخار  را جلک  کنکدس در ایکن  کورت تکراکنش
بدین معناست که زنجیره نتوانسته در شاخص داخلی زنجیره نیاز به ا الج اساسی خواهد داشت و 
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از حیث معیارهای داخلکی زنجیکره، ایکن ها اثرگذاری موفق باشد. بنابراین در کنار ارزیابی خروجی
 پیامدسنجی ارار گیرند.اثربخشی نیز باید مورد ارزیابی و از حیث اثرگذاری و ها خروجی

 
 . نقش بهبوددهنده عارضه 0−31−3

ین خروجیعنوان اصلیبلغان بهبهبود کیفیت م برای ارتقای اثرگذاری تبلیغ در محیط  های زنجیره:تر
 های مطلو  کیایت را تأمین کنند.های زنجیره باید شاخصمخاربان، خروجیو 
 

 . موجودیت پیشنهادی اسکور0−31−3−3
 است. توانمندسازی تعبیه شدهموجودیت تحویل و های زنجیره در دو بهبود کیایت خروجی

 

 . نقش بهبوددهنده عارضه 0−31−6
هکای کیاکی را های کیای ی  سیسکتم، احتمکال تولیکد خروجکیورودی های زنجیره:کنترل ورودی

های ضعیف عدم جذ  ورودیهای کیای و دهدس لذا نسبت به ساز و کار جذ  ورودیافزایش می
 باید تدبیر الزم در زنجیره اندیشیده شود.

 

 موجودیت پیشنهادی اسکور. 0−31−6−3
منکابد موجودیت تأمین، اولین موجودیتی است که زنجیره از محل سن منابد مالی، منکابد انسکانی و 

کندس بنابراین این موجودیت باید نسبت به ورود منابد باکیایت به امکانات را دریافت میمحتوایی و 
 زنجیره فعال شود.

 

 . نقش بهبوددهنده عارضه 0−31−1
ترین دالیل ضعف اثرگذاری خدمات فرهنگی تبلیغ دین، فعالیت بسیار زیاد  یکی از مهم رقبا:رصد 

اوی رابای زنجیره استس هر مقدار زنجیره، به رابا اشرا  ارالعاتی بیشتری داشته باشد نسبت به و 
 تر خواهد بود.موفقهای منای سنها سازی فعالیتخنثی

 

 اسکور. موجودیت پیشنهادی 0−31−1−3
 رابا در مدل اسکور به عهده موجودیت بازخوردگیری است.ر د مخار  و 

در اسککور، مکدل ماهکومی های مرتبط با سنهکاموجودیتو ها  ها، نقشپس از شناسایی عارضه
  پژوهش براساس مدل اسکور ترسیم شد.



    67 تأمین زنجیره مرجع مدل منظر از دین تبلیغ فرهنگی خدمات اداره نظام یابیعارضه

 

 مدل مفهومی پژوهش

 
هکایی ککه سن موجودیکت نقکشهای سن موجودیت و در این مدل، با  کر هر موجودیت، عارضه

باید ایاا کند  کر شکد. براسکاس مکدل اسککور، در زنجیکره تکأمین خکدمات ها برای رفد سن عارضه
توانمندسکازی تحویل، ارزیابی و گذاری، تأمین، تولید و فرهنگی تبلیغ دین پنت موجودیت سیاست

به منظور رفد ی  یا هند عارضکه ایجکاد شکده و ها نمایند. هرکدام از این موجودیتایاای نقش می
 رفد هر عارضکه منکوط بکه ایاکای یک  نقکش توسکط سن موجودیکت اسکت. جریکان ارتبکاری ایکن

 نیز براساس اسکور عبارتند از:ها موجودیت
 هاسجریان ارالعات: شامل ارالعات مربوط به تقاضا، محتواهای تبلیغی، سیاست −

 جریان مالیس −

 نیروهای ستادی پشتیبان تبلیغ.جریان منابد انسانی: شامل مبلغان و  −
 

 گیرینتیجهبحث و 

بکه دالیلکی اعکم از های نظام جمهوری اسکالمی ایکران ترین کارویژهعنوان یکی از مهمتبلیغ دین به
ی ککه فرهنگی بودن نظام اسالمی، گستردگی امر تبلیغ با توجه به ااتضکائات زمانکه، شکرایطدینی و 

تاکاوت انسکان امکروزی بکا انکد و خلل فکری علیه دین در پیش گرفتهرابای معاند در ایجاد شبهه و 
ای برخوردار شده که امروزه مدیریت متااوتی را نسبت بکه حساسیت ویژهانسان دیروز، از ورافت و 

 کند.گیری انقال  مطالبه میابتدای شکل
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فرهنگی به رشته تحریر درسمده −های تبلیغیسازمانهایی که در خصوص تبلیغ و عموم پژوهش
نظام اداره کالن امر تبلیغ پرداخته استس به بدون توجه به ساختار و  رفًا به بخش محتوایی تبلیغ و 

هنکدان عبارت دیگر تمرکز پژوهشگران حوزه تبلیغ به سمت رنابخشکی بکه محتکوای تبلیکغ بکوده و 
پکس از سن شود تا زمان ارائه به مخار  و از زمانی که تولید می توجهی به ساز و کار مدیریت تبلیغ

شود. از این رو درک این خأل پکژوهش دیده نمیها  در زمان ارزیابی میزان اثربخشی در این پژوهش
گر در امر تبلیغ  های ا لی کنشو سازمانرا به سمت نظام کالن اداره تبلیغ در میان نهادهاپیش رو 

افزاری  افزاری تبلیغ منعطف ساخت. عدم توجکه بکه بخکش سکخت هتر ساحت سختبه عبارت بو 
هکای زائکد از سکوی دیگکر ایجکاد بوروکراسکیو های مالی از ی  سوتبلیغ منجر به هدررفت هزینه

 زند شده است.مدیران تبلیغ را رام میهای انسانی اعم از مبلغان و اداری که هدررفت سرمایه
تعالی سن ایاای نقکش کنکدس مکدل تواند نسبت به وضعیت کنونی تبلیغ و های مختلای میمدل

(، مکالکوم EFQM(، زنجیره ارزش، مدل تعکالی کیایکت اروپکایی )BSCکارت امتیازی متوازن )
عمکدتًا نکاور بکه  هکاباشدس امکا اکثکر ایکن مکدلمیها ( از جمله این مدل7Sبالدریت، هات اس )

هکای تبلیغکی در خصوص مدیریت مجموعه سازمانهای درون ی  سازمان تبلیغی است و فعالیت
مدلی که هم ااتضائات تبلیکغ را بکه خکوبی درک ککرده و ها هندان کارسمد نیستند. از میان این مدل

 توانایی هضم سنها را داشته باشد و از سوی دیگر بتواند نسبت به شاا سکازی و در نتیجکه ارزیکابی
ضعیت کنونی تبلیغ در سطح کالن بین سازمانی، انعکاس وااعی داشته باشد مدل مرجکد زنجیکره و

هکم بسکتر سازی خدمت تبلیکغ را دارد و بومیتأمین اسکور است. این مدل هم توانمندی پذیرش و 
 مناسبی جهت جانمایی نهادهای مختلف متولی تبلیغ فراهم کرده است.

رراحکی یک  مکدل مطلکو  جهکت سکاماندهی وضکعیت  براساس مدل تدوین شده پژوهش،
شناسکی وضکعیت موجکود کالن متواف بکر سسکی خدمات فرهنگی تبلیغ دین در سطح راهبردی و 

های نظکام اداره خکدمات در این پژوهش، ابتدا عارضهرو این نظام اداره این نوع از خدمات است. از
نقکش تعریکف شکد. ی  یا هند وویاکه و  هاهبرای رفد هرکدام از عارضفرهنگی تبلیغ دین احصا و 

 توسط مدل اسکور پیشنهاد شد. هاایاای هر نقش نیازمند ی  موجودیت بود که این موجودیت
کننکده، گذار، تأمینبر این اساس نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین شامل پنت رکن سیاست

های راهبکردی و ها، برنامهگذار سیاستتتوانمندساز است. موجودیت سیاسکننده، ارزیا  و ارائه
شاخص های کالن ارزیابی زنجیره را رراحی وابالغ می کندس این موجودیت در حقیقت اکوه عاالکه

دهد. با وجود ایکن موجودیکت، گران زنجیره را نیز انجام می تقسیم کار کالن بین کنشزنجیره بوده و 
ککاهش خواهکد یافکتس بکه هکا کاریموازینظام تبلیغ از فقدان فرماندهی واحد رنت نخواهد برد و 
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عبارت دیگر ایکن موجودیکت ککانون فرمانکدهی زنجیکره خواهکد بکود. هرهکه ایکن موجودیکت در 
نیکز هکا موجودیکتتر عمکل کنکد عملککرد سحکاد بومیتر و گذاری دایقسیاستگذاری و مشیخط

 کارسمدتر خواهد شد.
تجهیکزات الزم کننده استس این موجودیکت منکابد مکالی و موجودیت بعدی، موجودیت تأمین

محتوای اولیه تبلیغ یعنی مبانی الزم بکرای تبلیکغ برای تبلیغ، نیروی انسانی اولیه تبلیغ یعنی رلبه، و 
هکای . هر مقدار این موجودیت در کنترل ورودیدهدتحویل میدین را در اختیار موجودیت تولید و 

تکر شکود بیشکتر خواهکد شکد. هکای زنجیکره کیاکیتر عمل کند احتمال اینکه خروجکیزنجیره اوی
گونه که بیان شد در فضای خدمات، بین تولیکد تحویل استس همانموجودیت سوم زنجیره، تولید و 

موجودیکت در عر که خکدمات ادرکام  بنکابراین ایکن دوارائه سن فا له زمانی وجود نکدارد، خدمت و 
تبکدیل محتکوای اولیکه تحویل وویاه تبدیل نیروی انسانی تبلیغ به مبلغ و شوند. موجودیت تولید و می

تحویکل تبلیکغ بکه معنکای تبلیغ به محتوای تبلیغی سماده برای مخار  دارد. به عبکارت دیگکر تولیکد و 
تبکدیل پشتیبانی و نیروی انسانی با کم  تدارکات و ری عنا ر محتوا و فرسومدیریت فرایند پردازش و 

محتکوای تبلیغکی اعکم از مدیریت عرضه مبلغ و محتوای تبلیغی متناس  با مخار ، و به مبلغ و سنها 
افزار است. خدمت تبلیغ واتی بکه نرمدیجیتال با استااده از رسانه، فضای مجازی و محتوای مکتو  و 

ای که در مواجهه بکا ایکن خکدمت تواند واکنشی از تجربهکننده میشود، مصر کننده ارائه میمصر 
جهکت بکازخوردگیری احصکا و داشته از خود نشان داده که این واکنش از رریق موجودیت ارزیکابی و 

هکای سازی، ا الج خروجکیجهت متناس گذاری و به موجودیت سیاستها روز رسانی سیاست به
 گردد.های ضروری به موجودیت توانمندسازی ارائه میافزودن ورفیتجیره و زن

توانند، ضکمن تقسکیم ککار تخصصکی، گران کالن نظام اداره خدمات فرهنگی می بنابراین کنش
مدیریت منابد تبلیغی اادام و های تبلیغ دین و وری هزینهکاری، افزایش بهرهنسبت به کاهش موازی

 مدیریتی بهره بگیرند.−مثابه ی  راهنمای عمل راهبردیاز این مدل به 
روشکن ککه شود که فقدان ی  نظام مسائل شاا  و براساس این متغیر، مسئله از اینجا سراز می

گر وضعیت فعلی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین باشکد بکه ایجکاد تبعکات مناکی در حکایت
غ منجر شده است. به عبارت بهتر نظام اداره تبلیکغ هکم در نتیجه کاهش اثربخشی تبلیتبلیغ دینی و 

هم از فقدان ی  نقشه جکامد مشکتمل رانی تبلیغ را ایاا کند و  از فقدان ی  اوه عااله که نقش فرمان
بکدون حکل ایکن معضکالت در مکدیریت گران این عر ه رنت برده و  های هر ی  از کنشبر عارضه

گکروه روی و بلیغ دات کافی را نخواهکد داشکت امککان راکرهتبلیغ ضمن اینکه ارزیابی اثربخشی ت
 دهد.شدت شیوع می گران تبلیغ به فکری را در میان کنش
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 پیوست

مضامین  مضامین پایه پیوست
نقش بهبوددهنده  عارضه دهنده سازمان

 عارضه
 عدم اشراف میدانی مدیران تبلیغ به عملیات تبلیغ

عدم اشراف میدانی 
مدیران تبلیغ به 

 عملیات تبلیغ

عدم تقاضامحوری 
)نامسئله محوری( 
 زنجیره تأمین تبلیغ

شناسی  مخاطب
 تخصصی

عدم توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در 
 گران تبلیغ های کنش مأموریت

 فقدان اشراف اطالعاتی و مدیریتی در تبلیغ
فقدان نظام ارتباطی کارآمد بین خروجی تبلیغ و 

 اداره تبلیغمتولیان نظام 
فقدان نظام 

ارتباطی کارآمد بین 
خروجی تبلیغ و 

متولیان نظام اداره 
 تبلیغ

ضعف در تعامالت و 
ارتباطات اجزای 
درونی و بیرونی 

 زنجیره تأمین تبلیغ

بازخوردگیری مستمر، 
 مدیریت دانش

های تبلیغی با متولیان نظام  ضعف ارتباطی گروه
 اداره تبلیغ

ضعف مناسبات  های مرجع نهادهای اجتماعی و گروهضعف مناسبات با 
متولیان نظام اداره 
تبلیغ با نهادهای 

اجتماعی و 
 های مرجع گروه

ضعف مناسبات متولیان نظام اداره تبلیغ با نهادهای 
 های مرجع اجتماعی و گروه

 غیر مردمی بودن نظام اداره تبلیغ
غیر مردمی بودن 

 نظام اداره تبلیغ
 دولتی بودن نظام اداره تبلیغ کامالا 

 لزوم توجه به کنشگران غیر حاکمیتی تبلیغ

فقدان ارتباط کارآمد بین نظام نیازسنجی و نظام 
 توانمندسازی

فقدان ارتباط 
کارآمد بین نظام 
نیازسنجی )از 

مخاطب و مبلغ( و 
 نظام توانمندسازی

 توزیع نامتوازن مبلغ در مناطق تبلیغی
نامتوازن مبلغ توزیع 

 در مناطق تبلیغی
عدم توازن در توزیع 

 تبلیغ

رانی متمرکز  حکم
اطالعاتی، مدیریت 

 عرضه و تقاضا

انحصاری )غیر رقابتی( بودن تبلیغ در مناطق تبلیغی 
 خاص و پرجمعیت

انحصاری )غیر 
رقابتی( بودن تبلیغ 
در مناطق تبلیغی 
 خاص و پرجمعیت

ناپذیری به  دسترس
جذاب خدمات تبلیغی 

 و باکیفیت

افزایش کمیت 
های باکیفیت،  خروجی

مدیریت عرضه و 
 تقاضا

 کمبود تبلیغ مستمر و مستقر در مناطق تبلیغی
کمبود تبلیغ مستمر 
و مستقر در مناطق 

 تبلیغی

کند بودن زنجیره 
تأمین تبلیغ در زمان 
پاسخ )مدت زمان 
انتظار برای گرفتن 

 پاسخ(

بازمهندسی فرایند اخذ 
تقاضا و نیاز اطالعات 

مخاطب، بازخوردگیری 
مستمر، افزایش 

های عرضه و  کانال
 سرعت تحویل خدمات
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 روز نبودن زنجیره تولید تبلیغ به

ضعف زنجیره 
تأمین تبلیغ در 
 توسعه بازار جدید

ضعف زنجیره در 
 توسعه و حفظ بازار

رصد محیط و رقبای 
روز رسانی  محیطی، به

 های زنجیره، خروجی

 های تبلیغی سازمان روز نبودن به
 عدم وجود زیرساخت برای تبلیغ نوین

 اهمیتی ابتکار و نوآوری در نظام تبلیغ کم
 ضعف نظام تبلیغ در توسعه بازار

 پذیر بودن نظام تبلیغ سنتی با رقبا عدم رقابت
 غیر جذاب بودن ارائه خدمت تبلیغ
ضعف زنجیره  مخاطبعدم وجود تصویر مثبت از مبلغ در ذهن 

تأمین تبلیغ در 
حفظ و نفوذ در بازار 

 موجود
 گریزی مخاطب

فقدان اطلس جامع تبلیغی )مبلغ، سوابق تبلیغی، 
تجارب تبلیغی، مخاطب، محتوا، مناطق تبلیغی 

 و...(

فقدان اطلس جامع 
تبلیغی )شناسنامه و 

کارنامه مبلغان، 
شناسنامه مناطق 

 تبلیغی(

ارزیابی ضعف نظام 
عملکرد و نظام 

سازی  شاخص
 زنجیره تأمین تبلیغ

ارزیابی عملکرد 
کنشگران زنجیره، 
ارزیابی راهبردی، 
محتوایی و کمی 

های زنجیره،  خروجی
رصد پیامدها و اثرات 

های زنجیره،  خروجی
های  طراحی شاخص

 کالن ارزیابی زنجیره

 فقدان نظام ارزیابی اثربخشی تبلیغ

 فقدان نظام ارزیابی
 اثربخشی تبلیغ

 فقدان نظام ارزیابی و پیامدسنجی
 کاهش اثربخشی در تبلیغ

عدم اهتمام به جلب رضایت مخاطب به دلیل عدم 
 وابستگی مبلغ به مخاطب

 عدم تناسب بین تبلیغ و مخاطب تبلیغ
 بندی مخاطب )بازار( عدم وجود بخش

متولیان دهی منسجم از سوی  فقدان نظام گزارش
 اداره تبلیغ

فقدان نظام 
دهی  گزارش

منسجم از سوی 
 متولیان اداره تبلیغ

 های فرهنگی تبلیغی صعوبت ارزیابی نظام

فقدان نظام 
 نظارت، ارزیابی

 ضعف ارزیابان و ناظران تبلیغ
 شناسی تبلیغ ضعف نظام آسیب

 عدم وجود نظام ارزیابی مبلغ
 مستمر تبلیغ فقدان ارزیابی کالن و

 فقدان شاخص تولید محصوالت تبلیغی
ای  فقدان ضمانت اجرایی برای همکاری شبکه

 متولیان نظام اداره تبلیغ
 فقدان نظام ارزیابی تبلیغ

 فقدان نظام نظارت، ارزیابی و بازخوردگیری
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گیری نامتوازن  بهره اهتمام افراطی به تبلیغ لسانی
 تبلیغیهای  از شیوه

ضعف تنوع در 
خدمات ارائه شده از 
سوی زنجیره تأمین 

 تبلیغ

بکارگیری استراتژی 
 تنوع

عدم توجه کافی به بعد مهارتی و کاربردی تبلیغ در 
 تولید محتواهای تبلیغی

عدم توجه کافی به 
بعد مهارتی و 

کاربردی تبلیغ در 
تولید محتواهای 

 تبلیغی

 یالزم برا یها نهیها و زم رساختین، ز ینبود قوان
 یغ گروهیتبل

ن، ینبود قوان
ها و  رساختیز 
الزم  یها نهیزم

 یغ گروهیتبل یبرا

 تعدد بیهوده متولیان نظام اداره تبلیغ
فراوانی غیر 

ضروری متولیان 
 نظام اداره تبلیغ

ور بودن  عدم بهره
های  ساختار و هزینه

 زنجیره تأمین تبلیغ

های  مدیریت هزینه
ای،  برنامهجاری و 

تقسیم کار تخصصی 
 کنشگران

 بالتکلیفی متولیان تبلیغی

فقدان تقسیم کار و 
حدود اختیارات 
مشخص و در 

 کاری نتیجه موازی

فقدان تقسیم کار و حدود اختیارات مشخص بین 
 متولیان نظام اداره تبلیغ

 فقدان ستاد فرماندهی مرکزی قدرتمند و مؤثر
 متولیان نظام اداره تبلیغفقدان هماهنگی 

کم اهمیت شدن اعزام مبلغ از سوی متولیان نظام 
های علمیه  کالن تبلیغ به دلیل تأسیس حوزه

 ها شهرستان
 کاری غیر ضروری وجود موازی

 تداخل وظایف متولیان نظام اداره تبلیغ
 ای، ناکارآمد و ناقص بورکراسی سلیقه

ناکارآمدی 
ساختاری و 

ای تبلیغ و  هزینه
 مدیریت تبلیغ

 تورم ستاد و الغر شدن صف تبلیغ
 ضعف در مدیریت منابع تبلیغی

 عدم تمرکز متولیان نظام اداره تبلیغ بر مزیت رقابتی
 ضعف ساختاری در مدیریت تبلیغ دین

 عدم توجه ساختارهای تبلیغی به کرامت و شأن مبلغان
 پویا بودن متولیان نظام اداره تبلیغغیر چابک و غیر 

ضعف نظام مدیریت استعداد و مدیریت جذب و 
 گزینش در تبلیغ

های نظام تبلیغ )مبلغ، داده، کادر  ضعف ورودی
 پشتیبان و ستادی(

 
 کاهش کارایی تبلیغ

 ناکارآمدی الگوی فعلی اعزام مبلغ
 مدیریت تبلیغای تبلیغ و  ناکارآمدی ساختاری و هزینه

 های روحانیت محور ناکارآمدی نظام و دستگاه
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فقدان اثرگذاری  اثرگذاری ناکافی مبلغ در محیط
 محیطی تبلیغ

ضعف زنجیره تأمین 
تبلیغ در اثرگذاری 

 تبلیغ

بهبود کیفیت مبلغین، 
های  کنترل ورودی

 زنجیره، رصد رقبا

نظام فقدان  فقدان متولی ویژه توانمندسازی مبلغان
 توانمندسازی

رقابتی سازنده بین متولیان نظام  فقدان وجود هم
 اداره تبلیغ

فقدان وجود 
رقابتی سازنده  هم

بین متولیان نظام 
 اداره تبلیغ
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