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بیان مسئله

فقدان همدلی وهمفکری ودر نتیجه فقدان همکاری وهمافزایی از جمله مهمترین وتأثیرگذارترین
ها ونهادهای فرهنگی در جامعه امروز ماست (بهمنی و موالیی .)3131 ،افزون
مشکالت سازمان 
بر این مراکز فرهنگی سنتی وبومی ،نقش روشن ومشخصی براساس یک رکرج جکامد نداشکته و
گاهی در ی مرکز فرهنگی دستگاههای متعدد بدون ارتباط وهماهنگی با یکدیگر دارای نقشهای
سکازمانهکای فرهنگکی ااکدام بکه

مختلف وموازی بوده والزم است به منظور رفد ایکن سسکی هکا
کاریهای بیهوده براساس
موازی 

انسجامبخشی به خدمات فرهنگی وکاهش اختالالت کارکردی و

ی ررج جامد وراهبردی کنند (مظاهری ،کاووسی وموسوی.)3111 ،
بنابراین در منظومه مسائل نظام اداره خدمات فرهنگی ،عدم پویایی در مقابل نیازهای فرهنگی،
تأخر فرهنگی وعدم درک تحوالت محیطی وعدم انسجام ارگانی میان نهادهای متعدد فرهنگکی،
فقدان ررج کالن وراهبردی تقسیم کار وعدم تمایز شکاا در مأموریکتهکا ،برجسکتگی خا کی
داشته واز ایاای نقش مؤثر سازمانهای فرهنگی در مسیر پیشرفت وتعالی فرهنگ بومی وواکسینه
شدن در برابر فرهنگ رای به ورت جدی ممانعت به عمل میسورنکد (گکودرزیس سکازمانهکای
بکینالمللکی و
فرهنگی .)3131 ،حل این دست مسائل با توجه به تحوالت عر کههکای داخلکی و 
تخصصی شدن همه حوزههای علوم اجتماعی ،با مکدیریت سکنتی واتخکا تکدابیر ریکر علمکیدر
سازمانهای فرهنگی امکانپذیر نبوده واستمرار رالت از راهکارهای علمیدر حل مسائل فرهنگی

زمانیمقدم.)3131 ،
پیامدهای ریر اابل جبرانی را در پی خواهد داشت (حیدریزاده ،رضایی و 
در وااد منظومه خدمات فرهنگی سیستمیخدماتی است که مانند هر سیستم دیگکری بایکد بکا
بهرهوری وپاسخگویی اابل ابولی فعالیت کندس تحقق این مهم متواف بکر تعریکف یک سکازوکار

شاا  ،جامد ،راهبردی ،علمیوبومیاست که منجر به همکاهنگی هرهکه بهتکر کنشکگران ککالن
عر ه اداره خدمات فرهنگی میشود .مقاله پیش رو در راستای کم به تعریف سازوکار یاد شکده،
با وام گرفتن از مدیریت زنجیره تأمین خدمات بهعنوان یکی از مناس ترین نظامات هماهنگکننده
سازمانهاونهادها ،دست به عارضهیابی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین زده است.

بنابراین مسئله ا لی پژوهش حاضر فقدان شناخت عینی ،علمی و دایکق از وضکعیت موجکود
نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین است و این عارضهیابی ،میتواند بهعنوان یک نظکام مسکائل
نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین در اختیار سیاستگذاران عر ه فرهنگ وتبلیغ ارار گیرد واز
مشیگذاری در این عر ه را بهبود بخشد.
این راه کیایت خط 
گاتنی است محدوده پژوهش ،سازمانهاونهادهای رسمیمتولی تبلیغ دین اعم از مرکز مکدیریت
حوزه علمیه ،دفتر تبلیغات اسالمیحوزه علمیه ،سازمان تبلیغات وسازمان اواا وبقاع متبرکه میباشد.
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ادبیات موضوع وپیشینه پژوهش
پیشینه

پژوهش در حیطه زنجیره تأمین سهم اابل توجهی در میان پژوهشهای حوزه مدیریت نعتی را بکه
خود اختصاص داده است .از جمله مهمترین پژوهشهای داخلی در این عر ه میتوان بکه کتکا
مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تأمین با تألیف جعارنژاد ،مروتی واسدیان ( )3131اشاره کردس
نویسندگان در این کتا بحث مبانی مدیریت زنجیره تأمین ،رراحی زنجیره تکأمین ،زنجیکره تکأمین
نا  ،زنجیره تأمین هاب  ،زنجیره تأمین نا −هاب  ،ارزیکابی وانتخکا تکأمینکننکده ،ارزیکابی
عملکرد زنجیره تأمین ،مدیریت زنجیره تأمین سبز ،مدیریت دانش در زنجیره تأمین ،پویایی سیسکتم
در زنجیره تأمین ومدیریت ریس زنجیره تأمین پرداختهاند (جعارنژاد ،مروتکی واسکدیان،3131 ،
ج ،3ص.)7
شاهین ،مهرپرور وکرباسیان ( )3131در پژوهشی با هد ارائه ی رویکرد جامد بکه منظکور
انتخا شاخصهای عملکرد در زنجیرههای تأمین خدمات وارائه روشکی جهکت تعیکین عملککرد
زنجیرههای تأمین خدمات دوسکویه یک سکطحی در سکه بیمارسکتان ،بکه شناسکایی ودسکتهبندی

شاخصهای ارزیابی عملکرد فرایندهای زنجیره تأمین خدمات پرداختهانکد .در نهایکت هرککدام از

این بیمارستانهابراساس شاخصهای احصا شده مورد سنجش ارار گرفتهاند (شاهین ،مهرپکرور و
کرباسیان.)3131 ،
 .1مفهومشناسی

در کشور پژوهش محتوایی اابل اعتنایی در حوزه زنجیره تأمین خدمات فرهنگی تولید نشده وتنهکا
تعداد اندکی پژوهش در خصوص زنجیره تأمین ناید فرهنگی روانکه جامعکه علمکی شکده اسکت.
الحی ( )3131در پژوهشی با عنوان «ارزیابی شبکه تکأمین در کناید فرهنگکی» ،بکه اسکتخراج
شاخصهای تولیدی از دیدگاه خبرگان ارسنی کودکان ونوجوانان پرداخته ودر گام بعدی با اسکتااده

سیاستگذاران

از روش تحلیل مضمون به استخراج شاخصهای تولیدی از دیدگاه خبرگان ارسنی و
ها بکا سکؤاالت عمکومی ارزیکابی شکبکه
عر ه فرهنگی پرداخته است  ،سپس با ادرام این شاخص 
تأمین وتبدیل سنهابه پرسشنامه ،ارزیابی تولیدکنندگان را ورت داده است ( الحی ،3131 ،ج،3
ص .)3در ی پژوهش دیگر با عنوان صنایع فرهنگی :صنایع آینده ،سوهانیان وهمکاران به بررسی
پرداختهاندس این کتکا شکامل

استراتژی توسعه ناید فرهنگی ههار کشور ،ی ایالت وی شهر
تعریف وتوسعه نعت فرهنگی ،نقش دولت مرکزی در توسعه فرهنگی ،ااتصاد فرهنگی و کناید
فرهنگی در نواحی مذکور میشود (سوهانیان ودیگران ،3131 ،ج ،3ص.)3
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الف) مدیریت زنجیره تأمین
در رول دهه  ،3331مدیریت زنجیره تأمین رویکردی که زنجیره را بهعنوان ی ککل واحکد نکه یک
مجموعه از عنا ر مجزا که بکرای تحقکق اهکدا اناکرادی خکود تکالش مکیکننکد تلقکی مکیشکد
( )Estamp, 2014, p, 1که هد از سن دستیابی به شبکهای از سازمانها که از رریق ارتباطهای
فعالیتهای مختلف به یکدیگر پیونکد مکیخورنکد تکا بتواننکد

پاییندستی در فرایندهاو
باالدستی و 
ارزش در اال

محصول ویا خدمت برای ارائکه بکه مشکتری نهکایی تولیکد کننکد ( Christopher,

 .)2007, p, 17به عبارت دیگر در عمل هر محصکولی ککه بکه دسکت مشکتری مکیرسکد مسکتلزم
ها هسکتند ککه زنجیکره
تالشهای جمعی سازمانهای متعدد استس بنابراین در مجموع این سازمان 

تأمین را تشکیل میدهند.
در خصوص تعریف مدیریت زنجیره تأمین نظرات وپیشنهادات فراوان ومختلاکی عنکوان شکده

استس انجمن نخبگان مدیریت زنجیره تأمین 1،مدیریت زنجیره تأمین را اینگونه تعریف میکند:

مدیریت زنجیره تأمین مشتمل بر برنامهریزی ومدیریت همه فعالیتهای مربوط به منبکدیکابی،
تأمین وتهیه ،فرسوری وتبکدیل ،وهمکه فعالیکتهکای مکدیریت لجسکتی اسکت .ایکن مکدیریت،
هماهنگی وهمکاری اعضای ی شبکه که میتوانند تکأمینکننکدگان ،واسکطههکا ،تولیدکننکدگان و
مصر کنندگان باشند را دربر میگیرد .در وااد مدیریت زنجیره تأمین مکدیریت تقاضکا وعرضکه را
ها ودر بین سنها یکپارهه ومنسجم مینماید (ماسیل و دیگران.)1133 2،
درون سازمان 

اسکتاک وبکویر ( )Stock & Boyer, 2009, p, 173تعریکف از مکدیریت زنجیکره تکأمین را
واکاوی وبررسی کرده وبه تعریف جامد زیر رسیدهاند:
مدیریت ی شبکه از روابط درون ی مؤسسه وبین سازمانهاوواحدهای کس وکار وابسکته
به یکدیگر شامل تأمینکنندگان مواد اولیه ،خریکداران ،تسکهیالت تولیکد ،لجسکتی  ،بازاریکابی ،و
سیستمهایی که جریان رفت وبرگشت مواد ،خدمات ،مالی وارالعات را از تأمینکننده ا کلی تکا


مشتری نهایی تسهیل میبخشند ومزایایی از جمله ایجاد ارزش افزوده ،بیشنیه ککردن سکودسوری از
رریق افزایش بازدهی وتأمین رضایت مشکتری ایجکاد مکیکنکد را مکدیریت زنجیکره تکأمین گوینکد
(.)Maciel & other, 2019
سنهنان که از نظر گذشت ،عمده تعریفهای مربوط به زنجیره تأمین بر فعالیکتهکای تولیکدی
تمرکز دارندس به عبارت واضحتر مدیریت زنجیره تأمین از فضکاهای تولیکدی وهکور یافکت ،وهمکه
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

ریشه در محیطهای تولیدی دارند وحوزه خدمات دهار فقدان ادبیات است .الکرام 1وهمککارانش
( )1112معتقدند این فقدان عالاه به فعالیتهای خدماتی که منجکر بکه فقکدان ادبیکات در حکوزه
زنجیره تأمین خدمات شده به این دلیل است که عملکرد وکیایت خدمات ،عینی وملموس نبوده و
سنجش سنها نیز دشوارتر از محصوالت وکاالهای فیزیکی اسکت (راسکولو  ،دیسکلر ،و دیسکلر،

2

 )1131با این حال مجموعهای از تعریفها نیز در خصوص این نوع از مدیریت زنجیره تأمین ارائکه
شده است.
برخی معتقدند مدیریت زنجیره تأمین خدمات یعنی پیشبینی ،برنامهریزی وزمانبنکدی بهینکه

زنجیره خدمت ومنابد مرتبط با سن (رووس ،جانز ،پپ .)1133 3،برخکی دیگکر بکین زنجیکرههکای
ً
زنجیرههای تأمین خدمت−محصول تمایز اائکل شکدهاندس زنجیکره تکأمین

تأمین منحصرا خدماتی و
ً
منحصرا خدماتی سیستمیاست که محصول در سن خدمات محض بکوده وککاالی فیزیککی هکی
مشاورههای مالی از این جمله

نقشی ندارد .شرکتهای مشاوره روانشناسی ،هکاپ سالمت بدن،
هستند .برخال زنجیره ابلی ،بسیاری از زنجیرههای تأمین ،محصوالت فیزیکی را بکا مجموعکهای
از مالحظات دایق خدماتی مدیریت میکنند وبنابراین در این زنجیرههاهم خدمات ومحصوالت
فیزیکی حضور دارند که به سنها زنجیره تأمین محصوالت خدماتی میگوینکدس رسکتورانهکااز ایکن
جملهاند (.)Wang, et.al, 2015
در ی تعریف دیگر ،مدیریت زنجیره تأمین خدمات بهعنوان دانش انطباق سکازمان ،ترکیک و
ورفیت فرایند تحویکل خکدمات مطکابق بکا تنکوع تقاضکا وایجکاد یک شکبکه بکا بهتکرین منکابد و
ارائهدهندگان خدمات به منظور تحویل ی خکدمت ککه در زمینکه کیایکت ،انتظکارات مشکتریان را
برسورده مینماید تلقی میشود (شاهین ومهرپرور ،3132 ،ص.)31
زنجیره تأمین خدمات دارای موجودیتهایی است که در مدلهای مربوط به ایکن زنجیکره ارائکه
شده استس در سادهترین سکاختار ممککن زنجیکره تکأمین ،سکه موجودیکت نقشسفرینکی مکیکننکد:

تأمینکننده ،تولیدکننده ومصر کننده (مشتری) (اسکات ،النگرن ،تامسون )1133 4،تعکداد ایکن

موجودیتهابر مبنای نوع مدلی که استااده مکیشکود مکیتوانکد افکزایش یابکدس اسککور 5از جملکه

1. Ellram.
2. Rasolofo−Distler & Distler
3. Rouse, johns, Pepe, 2019
4. Scott, Lundgren, Thompson
5. Scor.
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مشهورترین مدلهایی است که هارهو متداولی را برای انسجامبخشی به مدیریت زنجیره تکأمین
ارائه میدهدس این مدل تناس زیادی با بحث خدمات داشته وپژوهش پیش رواز این مکدل بکرای
رراحی مدل ماهومیخود الهکام گرفتکه اسکت .در ایکن مکدل سکازماندهی حکول پکنت موجودیکت
برنامهریزی ،تأمین ،تولید ،تحویل وبازخوردگیری ورت میگیرد .برنامهریزی به معنکای ارزیکابی

اولویتبندی نیازمندیهای مشتریس برنامهریزی موجودی برای توزید،

تأمینکنندگانس جمدسوری و

کانکالهکای توزیکد اسکتس

برنامهریزی ورفیت برای همه محصکوالت و
تولید ،ومواد مورد نیازس و 
تأمین به معنای فراهمسوری ،دریافت ،کنترل ،نگهداری وتأمین مالی مواد خام وکاالهای تمام شده
خریداری شدهس تولید :تبدیل مواد اولیه به محصکول نهکاییس تحویکل :انجکام فراینکدهای مکدیریت
ساارشاتس تهیه ورتحسا س بستهبندی محصولس ایجاد وحاظ ونگهکداری بانک ارالعکات
مشتریس نگهداری از بان ارالعات ایمت /محصولس مدیریت حسا های دریکافتنی ،اعتبکارات،
دور فاکتورس حمل ونقل محصول ومدیریت حمل ونقلس بازگشت :بازگشت به معنکای مکدیریت
فرایند محصوالت/خدمات معیو ارجاع داده شده ،شامل تأیید مدارک ومجوزات ،برنامکهریکزی،
بازرسی وکنترل ،انتقال ،مدیریت تعهدات پس از فروش ،دریافت وتأیید محصوالت معیو  ،حل
وفصل کردن وجایگزینی میباشد (بالنچارد)1117 ،
همانگونه که مشاهده میگکردد فراینکدهای تولیکد ،تحویکل وبازگشکت را نمکیتکوان در حکوزه

خدمات فرهنگی در نظر گرفتس ناملموس بودن اتکی بسکیاری از خکدمات وعکدم وجکود فا کله
زمانی بین تولید وارائه خدمت باعث دشوار شدن ماهوم خدمات بهعنوان جریان محصول میشود.
خدمات نمیتوانند در همان مسیر بهعنوان کاال منتقل یا ساخته شکوند .فراینکد بازگشکت هکم دارای
اینرونیاز به ی اسکور برای زنجیره تأمین خدمات احساس گردیکد .از
ماهوم محدودی است .از 
1
این رو براسکاس مکدلی ککه گیانکاکیس ( )1133ارائکه نمکود ایکن زنجیکره شکامل پکنت موجودیکت
برنامهریزی ،تأمین ،تولید وتحویل ،توانمندسکازی ،وبکازخوردگیری اسکت (شکاهین ومهرپکرور،

 ،3132ص.)13
ب) مدیریت فرهنگی
بعد دیگر پژوهش پیش رومبحث مدیریت فرهنگی و خدمات فرهنگی تبلیغ دین اسکتس مکدیریت
فرهنگی از دو اسمت مدیریت و فرهنگ تشکیل شده استس مکدیریت در یک تعریکف بکه معنکای
برنامهریزی ،سازماندهی ،بسیت منابد و امکانات ،هماهنگسکازی و ارزیکابی اسکت و فرهنکگ بکه

1. Giannakis.
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معنای الگوهای رفتاری ،باورهای مشترک افراد ی جامعه و سدا و رسوم مشترکی که بین عده اابل
توجهی از جامعه مرسوم است میباشدس بنا بر این میتوان نظام اداره خدمات فرهنگکی را اینگونکه
تعریف کرد :نظام اداره خدمات فرهنگی به معنای سامانه علم و هنر مناس  ،هوشمندانه ،راهبکردی
و جککامد در اداره و تککدبیر سککازمانهککا ،نهادهککا و مؤسسککات متککولی خککدمات فرهنگککی از حیککث
برنامککهریککزی ،سککازماندهی و هماهنککگسککازی ،اجکرا و رهبککری ،نککوع ارتبارککات درونسککازمانی و
برونسازمانی و نظارت و بازخوردگیری به منظور ایجکاد تغییکر و تحکول در فرهنکگ اسکت (مکاهر
النقش .)3131 ،اید فرهنگ برای مدیریت و اداره به دالیل متعددی از جملکه ارزیکابی دشکوار سن و
ملموس ناپذیریاش ،اداره این امر را پیچیده مینماید و برنامکهریکزی ،سکازماندهی و همکاهنگی و
ارزیابی مختص خود را میرلبد .بالطبد در خصوص نظام اداره تبلیکغ مکیتکوان گاکت :سکامانهای
هوشمندانه ،راهبردی و جامد که به منظور تولید پیام تبلیغی از منبد موثق ،انتقال پیام به وسیله مبلغ
و با روش و در اال متناس با مخار  ،برنامهریکزی ،سکازماندهی و هماهنکگسکازی ،رهبکری،
ارتبارات و نظام ارزیابی الزم را تدبیر مینماید.
با توجه به تعریفهای متعدد فرهنگ ،تعاریف متنوعی از فعالیت وخدمات فرهنگی ارائه شده
استس خدمت فرهنگی به خارر ماهیت فرهنگیاش مشترکات بسیار فراوانکی بکا کنعت فرهنگکی
ً
دارد واین دوماهوم ماهیتا در هم تنیده هستندساز این رو برای درک بهتر این ماهوم میتوان از رریق
فهم نعت فرهنگی نیز ورود کردس نعت فرهنگی به مجموعهای از کناید ارکالق مکیشکود ککه
درونمایه فرهنگی ومعنوی دارند وبرای رنیسازی حیات روحانی وپکاالیش روج
محصوالت سنها 
به کار میرود .از سنجایی که تولید فراوردههای فرهنگی بر خالایت ،مهارت واستعداد فردی استوار
است ،ناید فرهنگی را ناید خالق نیز مینامند (شجاعی و کردسالی)3113 ،
خدمات فرهنگی بهرور مستقیم ناور به باورها ،عالیق احساسات واندیشه فرد وجامعه اسکت
وهر ی بنا به محتوای خود بیانگر فرهنگ خا ی است .بنابراین نباید در این حوزه بهگونهای عمل
شود که همانند کاالی تجاری به سوداگری افتد .شورای عالی انقال فرهنگی فعالیتهای فرهنگی
دانکش 
هکا

هکا و
را فعالیتهایی میداند که هد سنهاتغییر ،تقویکت ویکا توسکعه ارزشهکا ،بیکنش 
(ارالعات) وروابط اجتماعی جامعکه باشکد (مظکاهری ،کاووسکی وموسکوی .)3111 ،یونسککو
فعالیتهایی که ی معنا وماهوم فرهنگکی را ایجکاد یکا

فعالیت فرهنگی را هنین تعریف میکند« :
میتوانند خود هد باشکند یکا
عالیتها 

منتقل میکنند بدون در نظر گرفتن ارزش تجاری سن .این ف
در ساخت ی کاال یا خدمت فرهنگی دخیل باشند» ونیز در ی تعریف دیگر از یونسکو خدمت
فرهنگی هنین بیان شده است« :خدماتی به منظور ارضای نیازها و منکافد فرهنگکی .ایکن خکدمات
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کاالی فیزیکی فرهنگی را به خودی خود ارائه نمیکنندس اما تولید وتوزید را تسکهیلگکری مکینماینکد.
مثل فعالیتهای الیسنسینگ یا خدمات مربوط به کپی رایت ،فعالیتهای دیداری−شنیداری» .مقوله
کاالها ،فعالیتها و خدمات فرهنگی ،بهویژه در حکوزه فرهنکگ دینکی واسکالمی ،دارای ااتضکائات و
ویژگیهایی متااوت از عر ه ااتصاد وکس وکار است وبه همین دلیکل الگکوبرداری واسکتااده از


ابزارهای مدیریت نوین با توجه به تااوت در مبانی واهدا  ،حساسیت ودات نظکر ویکژهای را رلک
مینماید .از سوی دیگر این حساسیت برای دست کشیدن از کارسمدی واثربخشکی تجربکه شکده ایکن

ابزارها ،توجیه کافی را فراهم نمیسازد .بر همین اساس استااده هوشمندانه وخالاانه توأم بکا احتیکاط،
میتواند زمینهساز بهبود اثربخشی وکارایی در فعالیتها و خدمات فرهنگی باشد.

بنابراین خدمات فرهنگی به مجموعهای از خدمات ارالق میشود که محصوالتآنها درونمایکه
فرهنگی و معنوی دارند ،و برای رنیسازی حیات درونی و پاالیش روج به کار میروند .بکه عبکارت
دیگر کلیه خدماتی که باعث تعمیق و تقویت به تثبیت ،تغییر ،تهدید ،تضعیف ،پذیرش ،تسکری ،و
اشاعه ی یا هند عنصر فرهنگی شود بهعنوان خدمات فرهنگی تلقی میشود.
به همین ترتی منظور از خدمات فرهنگی تبلیغ دین خدمتی است که به منظور افکزایش سکطح
سگاهی وبصیرت دینی مخار وجامعه از رریق تبلیغ ههره به ههره ،تبلیغ نوین (نرمافزار ،فضای
مجازی ورسانه) وتبلیغ مکتو انجام میپذیرد.
ج) تبلیغ و مدیریت تبلیغ
تبلیغ که در وااد دال مرکزی پژوهش پیش رو و سن خدمتی است که در این پژوهش بهعنوان خدمت
ً
فرهنگی در نظر گرفته شده تعاریف مختلای داردس برای تبلیغ مااهیم متعدد و معانی بعضا متااوتی
ً
از سوی محققان ارائهشده استس در وااد نوع نگاهها به تبلیغ ،ماهوم سن را بعضا متااوت مینماید.
شهید مطهری در خصوص تبلیغ هنین میفرماید :ایصکال در مکورد رسکاندن امکور جسکمانی و
مادی به کار میرود ،ولی ابالغ در مورد رساندن ی فکر و یا ی پیام استس یعنی در مورد رساندن
هیزی به فکر و روج و ضمیر و ال کسی به کار میرود .و بنا بر این ،محتوای ابالغ نمیتواند یک
امر عادی و جسمانی باشد ،به رور حتمی ی امر معنوی و روحی است ،ی فکر و ی احسکاس
ً
است و به عبارت دیگر معموال ابالغ را در مورد پیامها ،سکالمهکا وماننکد اینهکا بکه ککار مکیبرنکد،
میگویند :ابالغ پیام کرد ،ابالغ سالم کرد .واتی که ابالغ پیام میکند ،یعنی فکری را ،پیغامیرا بکه

دیگران میرساند .ابالغ سالم میکند ،ابالغ احساسات میکند ،ابالغ عشق میکند .در مورد هنین
هیزهایی کلمۀ تبلیغ و ابالغ به کار برده میشود و ارسن کریم این کلمکه را در مکورد رسکاالت −ککه
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عبارت است از پیامها −به کار برده است .پس ،تبلیغ یعنی رساندن ی پیام از شخصی به شکخص
دیگر (مطهری.)3131 ،
همین مطل را در جای دیگری هنین جمدبندی کرده استس «مسئلۀ تبلیکغ بکه همکان معنکای
حیح و وااعی ،رساندن و شناساندن ی پیام به مردم استس سگکاه سکاختن مکردم بکه یک پیکام و
معتقد کردن و متمایل نمودن و جل نظرهای مردم به ی پیام است (مطهکری ،حماسکه حسکینی،
 )3131و سموزش دعوت به حق و نحوۀ تبلیغ و رساندن پیام حق به مردم نیز از جمله سمکوزشهکای
پیغمبر اکرم(ص) میباشد (مطهری ،3131 ،ص.)311
روشهای به هکم پیوسکته
نوروزی و شریای ( )3131تبلیغ را اینگونه تعریف میکنند :روش یا 
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
است سیاسی ،نظامی ،فرهنگی و مشروع یا نامشروع باشد .تبلیغ اسالمی عبارت اسکت از هرگونکه
فعالیت نظاممندی که بهرور مستقیم به اصد گسترش علمی ،عارای و رفتاری اسالم در سکطح یکا
عمق ورت میگیرد (نوروزی و شریای.)3131 ،
بر این اساس مدیریت تبلیغ به معنای تقسیم کار اثربخش و کارای امر تبلیغ بین کنشگران این عر ه
گونهای که همه ارکان مؤثر در تبلیغ نقشهای خود را شناخته و ایاا میکنند ،به نحوی ارگانیک
استس به 
با یکدیگر ارتباط داشته و ضمن ایجاد همافزایی ،اهدا تبلیغ را به ورت بهرهور محقق میسازند.
با توجه به ماهوم خدمات فرهنگی وزنجیره تأمین پیشنهادی اسککور ،موجودیکتهکایی ککه در
زنجیره تأمین خدمات فرهنگی تبلیغ دین مطمح نظر ارار میگیرد عبارتند از:
برنامهریزی وسیاستگذاریس

−
 −تأمینس
 −تولید وتحویلس
 −ارزیابی وبازخوردگیریس
 −توانمندسازی.
براساس نظام زنجیره تأمین ،جریانهایی که این موجودیتهارا به یکدیگر مرتبط مکیسکازد بکه
ورت کلی عبارت خواهند بود از (:)Arthur, 2012, p, 349
 −جریان منابد انسانیس
 −جریان مالیس
 −جریان ارالعات.
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د) دستگاههای فرهنگی کنشگر در مدیریت فرهنگ
ً
نقشسفرینان پژوهش حاضر اوال نهادهای سیاستگذار عر ه فرهنگ و تبلیکغ هسکتند و پکس از سن

نهادهای فرهنگی تبلیغی هستند که بهعنوان نمونه عبارتند از :مرکز مدیریت حکوزه علمیکه ،سکازمان
تبلیغات اسالمی ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیکه اکم و ...ککه وویاکه ا کلی تصکمیمگیکری و
عملیات در حوزه خدمات فرهنگی و تبلیغی را برعهکدهدارنکد .پکس از سن نقکشسفرینکان ،نهادهکا و
مؤسسات سطح عملیات هستند مانند :هیئت امنای مساجد ،کانونهای فرهنگی و هنری مسکاجد،
و. ...
•دفتر مقام معظم رهبری
•شورای عالی انقالب فرهنگی
•شورای سیاستگزاری ائمه جمعه و
جماعات
•ستاد عالی نظارت بر کانونهای فرهنگی
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
•تشکلها ،هیئات مذهبی و هیأت امنای
مساجد و اماکن متبرکن
•مرکز رسیدگی به امور مساجد
•ستاد اقامه نماز
•ستاد امر به معروف و نهی از منکر
•تولیتهای آستانهای مقدسه
•کانونهای فرهنگی و هنری و مساجد

نقشآفرینان سطح سیاستگذاری

نقشآفرینانسطحمیانی

(نهادهایواسط)

آفرینانسطحعملیاتنقش

شکل  :1نقشآفرینان نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین

بر این اساس نظام مدیریت زنجیره خدمات فرهنگی و تبلیغی ،نظامی است که تحت حاکمیت
نظام اسالمی ،برگرفته از مبانی و روشهای اسالمی و با بهرهگیری از نگکاه علمکی و تخصصکی ،از
رهگذر ایجاد پیوند استراتژی و همافزا بین نهادهای ادارهکننده فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی بستر
میسازد .رراحی و پیکادهسکازی
مناس برای تعمیق پایدار و گسترده ایمان دینی سحاد جامعه فراهم 
این نظام براساس نقشسفرینی حداکثری نهادهای واسط و میانی خدمات فرهنگی و تبلیغی و نهادها
و مؤسسات عملیاتی بوده و نقش حاکمیت از جنس سیاستگذاری ،تولیت و راهبری خواهد بکود.
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در رراحی این نظام ،تأثیر عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر شکلدهی فرهنگ دینکی جامعکه اعکم از
عوامل مثبت و منای ،مستقیم و ریر مستقیم لحاظ میشود.
 .2روششناسی پژوهش

یکی از راهکارهای افزایش ثمربخشی پکژوهش ،روششناسکی پکژوهش اسکت .بکا انتخکا روش
سریدتر به پاسخ پرسکشهکای محقکق نائکل سمکد .در ایکن
تحقیق مناس  ،میتوان هرهه سسانتر و 
پژوهش ،مباحث نظری از رریق مطالعات کتابخانهای ،مراجعه به مقاالت فارسی والتین ،مطالعه
اسناد ومدارک سازمانی ومصاحبه با خبرگان استخراج شکده اسکت .ا کلیتکرین ابکزار گکردسوری
ارالعات در این پژوهش مطالعه ومصاحبه است .پس از استخراج مهمتکرین عارضکههکای نظکام
خدمات فرهنگی تبلیغ دین از رریق مصاحبه با  32خبره حکوزه خکدمات فرهنگکی ومکدیران نظکام
تبلیغ دین واستخراج نقشهایی که این عارضههارا بررر مینمایند از رریق مصاحبه با  31مدیر
وکارشناس در نهادهای ادارهکننده تبلیغ وخدمات فرهنگی ،برای هرکدام از نقشهای معرفیشده،
از منظر مدل اسکور ی یا هند موجودیت پیشنهاد شد وبراسکاس نظکام ارتبکاری زنجیکره تکأمین،
ارتباط بین این موجودیتهاتعیین ومدل نهایی پژوهش ترسیم شد.
یافتههای پژوهش
 .3تحلیل دادههاو 

 .3−1تحلیل مضمون
فرایند تحلیل مضمون هنگامی سراز میشکود ککه محقکق در پکی شناسکایی الگوهکایی از معکانی و
موضوعات در دادههاباشدس البته ممکن است این کار در رول جمدسوری دادههاروی دهکد .نقطکه
فرجام این فرایند نیز تهیه گزارشی از محتوا ومعانی الگوهاومضامین در دادههکااسکت .همچنکین
تحلیل فرایندی است که ری زمان شکل میگیرد (عابدی جعاری وهمکاران.)3131 ،
تجزیه وتحلیل ارالعات در روش تحلیل مضمون بر فرایند کدگذاری مبتنی است .مضمون یا
تم ،بیانگر ماهوم الگوی موجود در دادههاومرتبط با پرسشهای پژوهش است .این روش فراینکدی
برای تحلیل دادههای متنی اسکت ککه دادههکای پراکنکده ومتنکوع را بکه دادههکای رنکی وتاصکیلی
میکند .شبکه مضامین براسکاس رویکههکای مشکخص ،رکی ههکار مرحلکه «دیکدن مکتن»،
تبدیل 
ً
«برداشککت ودرک مناسکک از ارالعککات وککاهرا نککامرتبط»« ،تحلیککل ارالعککات کیاککی» ودر
نظاممند شخص ،تعامل ،گروه ،مواعیت ،سکازمان یکا فرهنکگ» مضکامین زیکر را
نهایت «مشاهده 
نظاممند میکند:
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 −مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی موجود در متن)س
 −مضامین سازماندهنده (مقوالت به دست سمده از ترکی وتلخیص مضامین پایه)س
 −مضامین فراگیر (مضامین عالی دربر گیرنده ا ول حاکم بر متن بهعنوان ی کل) (ابراهیمی
عینعلی.)3131 ،
و 
 .6−1تجزیه وتحلیل
پژوهش حاضر از نوع پژوهش اکتشافی است .در این تحقیق ،به دادههای کیای اهمیت زیادی داده
میشود .اضاوت در مورد منظومه خدمات فرهنگی تبلیغ دین ،به دلیکل جدیکد بکودن پکرداختن بکه

خدمات فرهنگی در کشور وترکی کردن نعت زنجیره تأمین با تبلیغات دینی ،دشکواری خا کی
دارد .بر این اساس جامعه سماری تحقیق حاضر ،شامل سیاستگکذاران و کاح نظران وفعکاالن
اینروبا توجه به نوع روش مکورد اسکتااده ،بکه
حاضر در خدمات فرهنگی تبلیغ در کشور هستند .از 
منظور تجزیه وتحلیل وارائه عارضههای منظومه خدمات فرهنگی تبلیغ دین مراحل زیر ری شد:
مرحله اول :مطالعه ادبیات ومستندات قانونی حوزه خدمات فرهنگی تبلیغ دینی

در مرحله اول وبرای دستیابی به اشرا نسبت به عملیات تبلیغ دینی مستندات سازمانی نهادهکای
متولی تبلیغ دین اعم از هشماندازها ،مأموریتها ،شرج ووایف ومستنداتی از این ابیل که در وااد
مستندات درونی نهادهای متولی تبلیغ دین محسکو مکیشکوند احصکا ودر همکین اثنکا اکوانین و
مقررات باالدستی این حوزه در اانون اساسی ،برنامههای پنت ساله توسعه ،سند سیاسکت فرهنگکی،
سند مهندسی فرهنگی ،ا ول سیاستهای فرهنگی واحکام انتسا رهبری مورد مدااه ارار گرفت
که در مجموع  13منبد مورد بهرهبرداری ارار گرفت وبراساس این  13منبد ،نقکشهکای کنشکگران
نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین شناسایی شد.
با این شرج ،نقشسفرینان در پژوهش پیش روهمان کنشگرانی هستند که در عر که نظکام اداره
تبلیغ مداخلهگری میکنند .با توجه به تعدد وتکثر سازمانهاونهادهای مرتبط با فرهنکگ اسکالمی
هکا و
در جامعه ،برای سهولت تحلیل ورراحی نظام اداره تبلیغ الزم است بکه نحکوی ایکن سکازمان 
ربقهبندی شوند ودر رراحی کالن این نظام ،حتیالمقدور به جای هر سازمان ،هکر یک از
نهادها 
دستههای ربقهبندی شده ،بهعنوان ی جزء یا زیرسیستم نظام اداره تبلیکغ در نظکر گرفتکه شکود .در

ی مطالعه انجام شده از سوی احمدی حاجی ( )3133بکهرور کلکی مکیتکوان سکطوج مکدیریت
سازمانهای دولتی را در عر ه فرهنگ به دودسته کلی سیاستگذار ونهادهای مجری سیاست 
هکا
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تقسیمبندی کردس نهادهای مجری سیاستهای سیاستگذاران نیز یکل سکه دسکته کلکی نهادهکای

فرهنگی پژوهشی ،نهادهای فرهنگی سموزشی ونهادهکای فرهنگکی تبلیغکی ربقکهبنکدی مکیشکوند
ً
(احمدی حکاجی ،3133 ،ص .)311−311بنکابراین نقشسفرینکان پکژوهش حاضکر اوال نهادهکای
سیاستگذار عر ه فرهنگ وتبلیغ هستند وپس از سن نهادهای فرهنگی تبلیغی هستند که بهعنکوان

نمونه عبارتند از :مرکز مدیریت حوزه علمیه ،سازمان تبلیغات اسالمی ،دفتر تبلیغات اسالمیحکوزه
علمیه ام و ...که وویاه ا لی تصکمیمگیکری وعملیکات در حکوزه خکدمات فرهنگکی وتبلیغکی را
برعهده دارند .پس از سن نقشسفرینان ،نهادهاومؤسسات سطح عملیات هستند مانند :هیئت امنای
مساجد ،کانونهای فرهنگی وهنری مساجد.
جمعآوری دیدگاهها
مرحله دوم :انجام مصاحبه و 

در این مرحله وبرای رسیدن به مؤلاههای مربوط به سسی شناسی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ
دینی وشناسایی نقشهای الزم برای بهینهسازی این نظام تعداد  12مصاحبه با خبرگان دانشگاهی،
سیاستگذاران عر ه تبلیغ دین ،مسکئوالن ومکدیران راهبکردی وعملیکاتی تبلیکغ ومبلغکان نخبکه

ورت پذیرفت.
مرحله سوم :کدگذاری اولیه متون

در مرحله سوم ،بعد از مطالعه دایق متون ،به منظور اینکه مدل نهایی تبلیغ مدلی عملیکاتی وبکا در
هکا و
نظر گرفتن سسی های وضد موجود باشد ،سسی ها ،راهکار وعلکل احصکا شکده از مصکاحبه 
مطالعه ادبیات ومستندات مکورد بررسکی اکرار گرفکت واز تحلیکل وترکیک تعکداد  311ککد بکاز
استخراج شده 17 ،مضمون پایه تولید شد .پس از سن  11مضکمون سکازماندهنکده و 31مضکمون
فراگیر استخراج شد .این  31مضمون بهرور عام با هدایت مدل زنجیره تکأمین وبکهرور خکاص بکا
هدایت مدل مرجد اسکور شناسایی شدهاند .متناس با هرکدام از مضامین فراگیر ،نقشهکایی ککه
مصاحبهشوندگان برای رفد سنها پیشنهاد دادند نیز بیان شده است.

 .4چارچوب نهایی پژوهش

در گام بعدی تحقیق ،براساس مصاحبه با خبرگان و اح نظران ،برای رفد هکر عارضکه ،یک یکا
هند نقش پیشنهاد شد وبرای هر نقش ،براساس مدل مرجد زنجیره تأمین اسکور موجودیتی ککه سن
نقش را ایاا میکند ارائه گشتس
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 .3−0عدم تقاضامحوری (نامسئلهمحوری) زنجیره تأمین تبلیغ
بقای ی سیستم ارتباط وثیقی با تطابقپذیری سن با محیط دارد وزمانی که این سیستم نتواند به هکر
دلیل خود را با محیط منطبق کند بقای سن به خطر میافتد .زنجیکره تکأمین تبلیکغ نیکز تکا حکد اابکل
توجهی مشابه ی سیستم بسته عمل میکندس بدین معنا که هم اوانین ومقررات وهم منابد مالی را
از مراجد دولتی ونه مردمیدریافت میکند .مراجد دولتی خدمت گیرنده خدمات تبلیغی نیستند و
ً
از این رو اوانین ومقررات سنهالزوما متناس با محیطی که زنجیره به مخاربان سن محکیط خکدمت
ً
میدهد نیست واساسا به لحاظ اانونی زنجیره الزام خا کی بکرای ترتیک اثکر دادن بکر تقاضکاهاو

بازخوردهای محیطی ندارد.
بنابراین واتی زنجیره الزامیبرای پاسکخ بکه مسکائل وتقاضکاهای مخارک نکدارد از یک سکو
اثربخش نخواهد بود واز سوی دیگر ارزیابی زنجیره بسیار دشوار خواهد شدس به عبارت دیگر اگکر
یکککی از معیارهککای ارزیککابی عملکککرد زنجیککره پاسککخ بککه مسککائل مخار ک باشککد هککون زنجیککره
نامسئلهمحور است درعمل معیار پاسخ به مسائل ناکارسمد خواهد شد.
 .3−3−0نقش بهبوددهنده عارضه

اسکتعدادها و

مخار شناسی تخصصیس بدین معنا که تقاضا ،نیاز ،خواسته وتمکایالت ،عالیکق و
سطح مخار به داکت شناسکایی شکده وزنجیکره متناسک بکا سنهکانسکبت بکه سیاسکتگکذاری،
برنامهریزی وتولید خروجی اادام نماید.

 .3−3−3−0موجودیت پیشنهادی اسکور

اسکککور بکرای شناسککایی عالیککق ونیازهککای مشککتری موجودیککت ارزیککابی وبککازخوردگیری وبکرای
برنامهریزی وسیاستگذاری جهت پاسخ به این نیازهاموجودیت برنامهریزی را پیشنهاد میدهد.

 .6−0ضعف در تعامالت وارتباطات اجزای درونی وبیرونی زنجیره تأمین تبلیغ
واتی خدمت تبلیغ در اکثر موارد در حال عرضه است ،مصر کننده هی نقشکی ریکر از اسکتماع و
ً
اخذ سن خدمت نداشته وبه وی اجازه ارائه بازخورد داده نمیشود .اساسا کارسمدی تبلیغ به دو ررفه
بودن سن استس به عبارت دیگر تبلیغ موفق تبلیغی است که بتواند بین پیامرسان ،پیامگیر وا ل پیام
ارتباط مناس و حیحی برارار کند .از سوی دیگر نظام تبلیغ واتی اثربخشکی دارد ککه مخارک
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 شاخصهای کلیدی موفقیت زنجیره تأمین تبلیغ است ککه هنکوز پیشنیازهکای سن در
زنجیره هنانکه بایسته وشایسته است محقق نشده است.
 .3−6−0نقشهای بهبوددهنده عارضه

بازخوردگیری مستمر از مخار ومبلغس زنجیره باید از حالکت یک ررفکه بکودن خکارج وحالکت
زنجیرهایس بدینمعنا که کنشکگران

تعاملی به خود بگیردس این تعامل دونوع استس ی  :تعامل درون
زنجیکرهایس

درونزنجیره با یکدیگر در تسهیم ارالعات تعامل سازنده داشته باشندس دو :تعامل برون

بدینمعنا که زنجیره با مخاربینی که از خروجیهای سن بهرهبرداری میکننکد بازخوردهکای مسکتمر

اخذ کند.
 .3−3−6−0موجودیت پیشنهادی اسکور :اسککور بکرای تعامکل بکا مخاربکان زنجیکره تکأمین
موجودیت ارزیابی وبازخوردگیری را پیشنهاد میدهد.
 .6−6−0نقش بهبوددهنده عارضه

زنجیرهای

همانگونه که بیان شد تعاملی شدن زنجیره دو گونه دارد :ی  :تعامل برون
مدیریت دانش :
زنجیرهایس تعامل درونزنجیره که در نحوه و

که در بند ابلی مورد بحث ارار گرفتس دو :تعامل درون
کیایت تسهیم ارالعات متجلی میشود همانا به وسیله مدیریت دانش میتواند تسهیل شکودس هکر
مقدار مدیریت دانش زنجیره اویتر باشد تسهیم ارالعات کیایتر خواهد بود.
 .3−6−6−0موجودیتتت پیشتتنهادی استتکور :موجودیککت سیاسککتگذاری وبرنامککهریککزی کککه
سازوکار تسهیم ارالعات را تعیین مینماید در مدل اسکور دیده میشود.
 .1−0توزیع نامتوازن محصوالت وخدمات تبلیغی
واتی زنجیره در ی منطقه تبلیغکی مکازاد بکر تقاضکا ودر منطقکهای دیگکر کمتکر از میکزان تقاضکا،
محصول وخدمت عرضه میکند حاکی از وجود عارضهای به نام توزید نامتوازن است که افزونبکر
میتواند نارضایتی زیادی در محیط ایجاد نماید منجر به اتال منابد نیز میشود.
اینکه 
 .3−1−0نقش بهبوددهنده عارضه

حکمرانی متمرکز اطالعاتی :تمرکزبخشکی بکه ارالعکات موجکود در زنجیکره یککی از ا کلیتکرین
راهکارهایی است که میتواند توزید نامتوازن را ماند شودس زیرا در کورتی ککه ارالعکات تقاضکا و
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ارالعات عرضه به ورت ریر متمرکز باشد هرکدام از اعضای زنجیره باید با استااده از ارالعکاتی
میدهد میزان تقاضا وعرضه را تخمین بزندس یعنی در این حالت توزیکدکننکده
که عضوبعدی به او 
نهایی ارالعاتی که از پیشبینی تقاضای مشتری ونیز میزان خکدمت عرضکه شکده بکه دسکت سورده
همزمان در اختیار کل زنجیره ارار نمیدهد به همین دلیل زنجیره در محاسبه تقاضا وعرضکه دهکار
نمیتواند به درستی منارق تبلیغی را پوشش دهد.
مشکل شده و 
 .3−3−1−0موجودیتتت پیشتتنهادی استتکور :بعککد حکمرانککی در حیطککه فعالیککت موجودیککت
برنامهریزی است.
سیاستگذاری و 

 .6−1−0نقش بهبوددهنده عارضه

مدیریت عرضه وتقاضا :زنجیره نیازمند موجودیتی است که مکدیریت دسترسکی بکه محصکوالت و
خدمات را به عهده گرفته وبراساس نیاز منارق تبلیغی ،محصوالت وخدمات را عرضه نماید.
 .3−6−1−0موجودیت پیشنهادی اسکور :اسکور برای مکدیریت عرضکه وتقاضکا موجودیکت
تولید وتحویل را پیشنهاد میدهد.
 .0−0دسترسناپذیری به خدمات تبلیغی جذاب وباکیفیت
یکی از مهمترین شاخصهایی که در کیایت خدمات مورد مطالعه ارار مکیگیکرد دسکترسپکذیری
است .بدینمعنا که مخار در هر منطقه تبلیغی واتی نیازی را احساس میکند پاسخ به نیکازش را
به راحتترین شکل ممکن دریافت کند .در نظام اداره تبلیغ دسترسی به محصوالت وخکدمات بکا
نظاممندی نداشته ومخاربان برای رفد تقاضاهای خود بکا مشککل
کیایت ساز و کار تعریف شده و 
مواجه هستند ودر منارق محکدودی از نکواحی تحکت پوشکش نظکام اداره تبلیکغ خکدمات تبلیغکی
باکیایت یافت میشودس در سستانهای مقدسه ودر زمانهایی که تراکم جمعیت باالست این نوع از
خدمات ارائه میشود.
 .3−0−0نقش بهبوددهنده عارضه

افزایش کمیت خروجیهای کیفی ،مدیریت عرضه وتقاضا :با توجه به اینکه یککی از دالیکل ا کلی
دسترسناپذیری به خدمات ،کمبود خدمات است از این رو الزم است کمیت خروجیهای کیاکی
افزایش پیدا کرده وتناس اابل ابولی با سرانه مصر کنندگان پیدا کند .شناسایی میزان تقاضکاها و
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احصای دایق ومتمرکز ارالعات مربوط به عرضه نیز تأثیر مهمیدر دسترسپکذیر ککردن خکدمات
تبلیغی دارد.
 .3−3−0−0موجودیت پیشنهادی اسکور :اسککور ،افکزایش کمیکت خروجکیهکاومکدیریت
عرضه وتقاضا را به عهده موجودیت تولید وتحویل میداند.
 .5−0کند بودن زنجیره تأمین تبلیغ در زمان پاسخ (مدت زمان انتظار برای گرفتن پاسخ)
زمان پاسخ ی شاخص حیاتی در تصمیمگیری مخار برای انتخا محصول وخدمت زنجیکره
وافزایش یا کاهش وفاداری اوبه زنجیره است .زمان پاسخ شاخصکی اسکت ککه مکیتوانکد تجربکه
گونهای لذتبخش کند که مخار  ،مشتری دائمی زنجیکره شکود.
مخار از ارتباط با زنجیره را به 
بنابراین عدم تأمین مطلو این شاخص یکی از عارضههایی است که میتوانکد موفقیکت زنجیکره را
تحت تأثیر ارار دهد.
 .3−5−0نقش بهبوددهنده عارضه

بازمهندسی فرایند اخذ اطالعات تقاضا ونیاز مخاطب :واتی زنجیره فااد ی بسکتر مناسک ثبکت
ً
ساارش خدمت توسط مخار باشد ارالعات به تأخیر وبعضا نااص به زنجیره میرسدس زمکانی
ً
که ارالعات مربوط به تقاضای مخار نااص باشد ،ربعا رفت وبرگشت بین مخارک وزنجیکره
افزایش یافته وپاسخ مطلو به مخار  ،با تأخیر مواجه خواهد شد.
 .3−3−5−0موجودیت پیشنهادی اسکور

برنامکهریکزی

ارالعات مربوط به تقاضای مخار  ،در اسکور توسط موجودیکت بکازخوردگیری و
اخذ میشود.
 .6−5−0نقش بهبوددهنده عارضه

افزایش تنوع کانالهای عرضه وسرعت تحویل خدمات :افزایش سرعت در ارائه خدمات وپاسخ به
تقاضای مخار نیازمند افزایش تنوع کانالهای عرضه مثل فضای مجازی ،پاسکخگویی تلانکی و
نرمافزارهای برخط است.
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 .3−6−5−0موجودیت پیشنهادی اسکور

افزایش تنوع کانالهای عرضه به عهده موجودیت تولید وتحویل است.
 .2−0ضعف زنجیره تأمین تبلیغ در توسعه وحفظ بازار
به رور اساسی کار ویژه زنجیره تأمین تبلیغ دین هدایت افراد گمراه که در وااد همکان توسکعه بکازار
است میباشدس افراد گمراه کسانی هستند که به ورت بالاعل جزءبکازار ومخاربکان نظکام تبلیکغ
نیستند وکار ویژه نظام تبلیغ جذ این نوع از افراد وبه عبارت دیگر توسکعه بکازار اسکت .پکس در
ً
ورتی که این زنجیره نتواند بازار خود را توسعه دهد اساسکا یککی از ا کلیتکرین مأموریکتهکاو
رسالت خود را انجام نداده است .یکی دیگر از استراتژیهای زنجیره این است که مخاربان موجود
وبه ا طالج بازار موجود را حاظ کرده وناو بیشکتری در سنهکاداشکته باشکندس در ایکن اسکتراتژی،
زنجیره تالش میکند تا مخاربان بالقوه موجود در بازار را به مشتریان بالاعل تبدیل نمایند ونکر و
سطح بهرهمندی سنهااز خدمات زنجیره را رشد دهند .اگر زنجیکره نتوانکد مخاربکان فعلکی خکود را
حاظ وتثبیت نماید رفتهرفته حیات خود را از دست میدهد.
 .3−2−0نقش بهبوددهنده عارضه

رصد مخاطب ورقبا :فتح وجذ مخاربان نیازمند توجه به محیط پیرامون وتغییراتی است ککه در
محیط بیرونی ایجاد میشود بنابراین هر مقدار محیط ورابا بهتر شناسایی شوند سکبقت از سنهکابکا
سهولت ودات بیشتری انجام میپذیرد.
 .3−3−2−0موجودیت پیشنهادی اسکور

ر د مخار ورابا در مدل اسکور به عهده موجودیت بازخوردگیری است.
 .6−2−0نقش بهبوددهنده عارضه

بهروز رسانی خروجتیهتای زنجیتره :پکس از شناسکایی مخارک وتغییکرات محیطکی ،الزم اسکت
خروجیهای زنجیره مبتنی بر ارالعات مربوط به مخار ومحیط متناس سازی و بهروز رسکانی

شود.
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 .3−6−2−0موجودیت پیشنهادی اسکور

اسکور ،متناس سازی و بهروز رسانی خدمات را توسط موجودیت توانمندسازی پیشنهاد میدهد.
 .1−2−0نقش بهبوددهنده عارضه

ً
بهروز رسانی سیاستهای زنجیره براساس مخاطتب ومحتی ::تغییکرات محیطکی ربعکا در نحکوه و
محتوای سیاستگذاری تحوالتی ایجاد مکیکنکدس در وااکد تغییکرات محیطکی وارالعکاتی ککه از
مخاربان احصا میشود مبنای تغییر در سیاستهاو راهبردهای زنجیره خواهد بود.
 .3−1−2−0موجودیت پیشنهادی اسکور

اسکور ،تدوین وایجاد تغییر در سیاستهارا به عهکده موجودیکت برنامکهریکزی وسیاسکتگذاری
میگذارد.

 .7−0ضعف نظام ارزیابی عملکرد ونظام شاخصسازی زنجیره تأمین تبلیغ
از جمله پرهالشترین مواردی که در نظامات فرهنگی گریبانگیکر جمهکوری اسکالمی ایکران شکده
مبحث ارزیابی عملکرد است .عوامل مختلای سب شده تا در حوزه فرهنگ ،مکدل ارزیکابی اابکل
پیادهسازی نشودس تااوت فرهنگ اسالمی ایرانی ،کمبکود ادبیکات ودانکش علمکی،
ابولی رراحی و 
دشواری ارزیابی فرهنگ ،تمایل نداشتن به ارزیابی شدن و ...از جمله این عوامکل اسکت .ارزیکابی
عملکرد فرهنگ کاری بس دشوار وپیچیدهس اما اجتنا ناپذیر استس نبود ارزیابی از ی سوکاهش
انگیزه سازمانهای فرهنگی فعال وادرتمند واز سوی دیگر عدم فعالسازی سازمانهکای فرهنگکی
ضعیف را در پی خواهد داشت.
 .3−7−0نقش بهبوددهنده عارضه

ارزیابی راهبردی ،محتوایی وکمی خروجتیهتای زنجیتره وپیامتدهاواثترات آنهتا :بکرای ارزیکابی
عملکرد زنجیره در ههار بعد باید ارزیابی ورت گیرد .3 :بعد کمکی بکه منظکور سکنجش ککارسیی
زنجیرهس  .1بعد محتوایی :به منظور سنجش میزان اتقان علمی خدمات زنجیرهس  .1بعد راهبردی :به
منظور میزان تطابق خدمات ارائه شده با اهدا وراهبردهاس  .2بعد پیامدسنجی :به منظور سنجش
اثراتی که خدمات زنجیره در محیط ومخار گذاشته است.
 .3−3−7−0موجودیت پیشنهادی اسکور :اسککور بکرای ارزیکابی داخلکی وبیرونکی زنجیکره،
برنامهریزی را پیشنهاد میدهد.
موجودیت بازخوردگیری و 
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 .6−7−0نقش بهبوددهنده عارضه

طراحی شاخصهای کالن ارزیابی زنجیره :ارزیابی در هکر حیطکهای اعکم از ههکار حیطکه مکذکور
ها نیز باید رراحی شود.
نیازمند شاخص استس هارهو کالن این شاخص 
 .3−6−7−0موجودیت پیشنهادی اسکور

موجودیتی که هارهو کالن ارزیابی وکالن شاخصهای ارزیکابی زنجیکره را تکدوین مکینمایکد
استگذاری است.
موجودیت برنامهریزی وسی 
 .8−0ضعف تنوع در خدمات ارائه شده
استراتژی تنوع محصول وخدمت ی برنامه عملیاتی است ککه زنجیکره بکرای راابکت در بازارهکای
مختلف ،سن را شکل میدهد .بهکار گیری مزایای ا لی برای پیگیری فر تهای محیط در بیش از
میبخشد .بر این اساس زنجیره باید بتوانکد محصکولی
ی نوع از مخار عملکرد زنجیره را بهبود 
متنوع ومتمایز نسبت به سایر رابا تولید کندس محصولی که هم بتواند اکثکر نیازهکای افکراد را پاسکخ
دهد ودر عین حال دارای نمونه ابلی نباشد.
 .3−8−0نقش بهبوددهنده عارضه

بهکار گیری استراتژی تنوع :و اتی زنجیره ،خود را ملزم به بهروز رسانی براساس ااتضائات وشکرایط
ً
محیطی کند ربعا خدمات ومحصوالت خود را براساس ا ل تنوع الزم ،متنکوع وگونکاگون تولیکد
خواهد کرد.
 .3−3−8−0موجودیت پیشنهادی اسکور

استراتژی تنوع در موجودیت تحویل وارائه کاربرد دارد.
هزینههای زنجیره تأمین تبلیغ
 .9−0عدم بهرهور بودن ساختار و 
اگرهه در نظامات فرهنگی ،مقوله کیایت اولویت باالیی داردس اما مقوله کارسیی هزینههانیز اهمیت
ریر اابل انکاری دارد .در وااد در کنار توجه به کیایت واثربخشی خروجیهکای زنجیکره ،فکارغ از
اینکه میزان بودجهای که برای نظام تبلیغ تخصیص داده میشود اینکه بازدهی این بودجکه در عمکل
هه میزان است مسئلهای است که نظام تبلیغ امروزه با سن دست و پنجکه نکرم مکیکنکد .مضکا بکر
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اینکه ،باال بودن هزینههای سازمانهای دولتی برای ارائه خدمات ومحصکوالت گونکاگون وتکأمین
عمومیکه روز به روز محدودتر وکمتر میشود وپایین بودن اثربخشی برخکی

این هزینههااز منابد
ها ضرورت توجه به بهرهوری هزینههای نظام تبلیغ را دوهندان مینماید.
از سازمان 
 .3−9−0نقش بهبوددهنده عارضه
برنامهای :استااده از ابزارهای کارسمد مدیریت بودجه مثل بودجهریکزی
مدیریت هزینههای جاری و 
بر مبنای عملکرد ،بودجه برنامههاوبودجکه جکاری زنجیکره را مکدیریت کنکد واز ایکن رریکق بکین
هزینههای برنامهای نسبت اابل ابولی ایجاد کند.
هزینههای جاری و 

 .3−3−9−0موجودیت پیشنهادی اسکور

امور مربوط به تمهید منابد مالی وامکانات وتجهیزات به عهده موجودیت تأمین است.
 .6−9−0نقش بهبوددهنده عارضه

تقسیم کار تخصصی کنشگران :واتی نهادهایی که مزیت راابتی سنهادر ی یا هند حکوزه محکدود
ً
است ،بدون هی نظارتی در هر حوزهای از زنجیره میتوانند دخالت کنند ربعا هزینکههکای زنجیکره
باال میرودس پس الزم است بین نهادهای کنشگر در مدیریت تبلیکغ ،تقسکیم ککار تخصصکی وبکر
مبنای ورفیت کنشگران ورت گیرد.
 .3−6−9−0موجودیت پیشنهادی اسکور

در مدل اسکور ،وویاه هر کنشگر توسط موجودیت برنامهریزی وسیاستگذاری تعیین میشود.
 .31−0ضعف زنجیره تأمین تبلیغ در اثرگذاری
ً
اساسا اثرگذاری واثربخشی از مهمترین مأموریتهای زنجیکره تکأمین تبلیکغ اسکت وککاهش ایکن
مقوله ،در وااد تهدید بقای زنجیره استس اینکه خروجیهای زنجیره در محیط پیرامونی هه اثکرات،
تبعات ،پیامدها وعواابی دارد به مرات مهمتر از مباحث مربوط کارسیی هزینک ههکااسکت .در وااکد
ممکن است زنجیره ،اادام به تولید خروجیهایی کند ککه از لحکاظ هزینکه ،تطکابق بکا برنامکههکا و
کیایت اابل ابول باشدس اما نتواند رضایت مخار را جلک کنکدس در ایکن کورت تکراکنشهکای
داخلی زنجیره نیاز به ا الج اساسی خواهد داشت وبدین معناست که زنجیره نتوانسته در شاخص
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اثرگذاری موفق باشد .بنابراین در کنار ارزیابی خروجیهااز حیث معیارهای داخلکی زنجیکره ،ایکن
خروجیهااز حیث اثرگذاری واثربخشی نیز باید مورد ارزیابی وپیامدسنجی ارار گیرند.

 .3−31−0نقش بهبوددهنده عارضه

بهبود کیفیت مبلغان بهعنوان اصلیترین خروجیهای زنجیره :برای ارتقای اثرگذاری تبلیغ در محیط
ومخاربان ،خروجیهای زنجیره باید شاخصهای مطلو کیایت را تأمین کنند.
 .3−3−31−0موجودیت پیشنهادی اسکور

بهبود کیایت خروجیهای زنجیره در دوموجودیت تحویل وتوانمندسازی تعبیه شده است.
 .6−31−0نقش بهبوددهنده عارضه

ورودیهای کیای ی سیسکتم ،احتمکال تولیکد خروجکیهکای کیاکی را

کنترل ورودیهای زنجیره:
افزایش میدهدس لذا نسبت به ساز و کار جذ ورودیهای کیای وعدم جذ ورودیهای ضعیف
باید تدبیر الزم در زنجیره اندیشیده شود.
 .3−6−31−0موجودیت پیشنهادی اسکور

موجودیت تأمین ،اولین موجودیتی است که زنجیره از محل سن منابد مالی ،منکابد انسکانی ومنکابد
محتوایی وامکانات را دریافت میکندس بنابراین این موجودیت باید نسبت به ورود منابد باکیایت به
زنجیره فعال شود.
 .1−31−0نقش بهبوددهنده عارضه

رصد رقبا :یکی از مهمترین دالیل ضعف اثرگذاری خدمات فرهنگی تبلیغ دین ،فعالیت بسیار زیاد
واوی رابای زنجیره استس هر مقدار زنجیره ،به رابا اشرا ارالعاتی بیشتری داشته باشد نسبت به
موفقتر خواهد بود.
خنثیسازی فعالیتهای منای سنها 

 .3−1−31−0موجودیت پیشنهادی اسکور

ر د مخار ورابا در مدل اسکور به عهده موجودیت بازخوردگیری است.
موجودیتهای مرتبط با سنهکادر اسککور ،مکدل ماهکومی

پس از شناسایی عارضهها ،نقشهاو
پژوهش براساس مدل اسکور ترسیم شد.

عارضهیابی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین از منظر مدل مرجع زنجیره تأمین
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مدل مفهومی پژوهش

نقکشهکایی ککه سن موجودیکت
در این مدل ،با کر هر موجودیت ،عارضههای سن موجودیت و 
برای رفد سن عارضههاباید ایاا کند کر شکد .براسکاس مکدل اسککور ،در زنجیکره تکأمین خکدمات
فرهنگی تبلیغ دین پنت موجودیت سیاستگذاری ،تأمین ،تولید وتحویل ،ارزیابی وتوانمندسکازی
ایاای نقش مینمایند .هرکدام از این موجودیتهابه منظور رفد ی یا هند عارضکه ایجکاد شکده و
رفد هر عارضکه منکوط بکه ایاکای یک نقکش توسکط سن موجودیکت اسکت .جریکان ارتبکاری ایکن
موجودیتهانیز براساس اسکور عبارتند از:

 −جریان ارالعات :شامل ارالعات مربوط به تقاضا ،محتواهای تبلیغی ،سیاستهاس
 −جریان مالیس
 −جریان منابد انسانی :شامل مبلغان ونیروهای ستادی پشتیبان تبلیغ.
نتیجهگیری

بحث و

تبلیغ دین بهعنوان یکی از مهمترین کارویژههای نظام جمهوری اسکالمی ایکرانبکه دالیلکی اعکم از
دینی وفرهنگی بودن نظام اسالمی ،گستردگی امر تبلیغ با توجه به ااتضکائات زمانکه ،شکرایطی ککه
رابای معاند در ایجاد شبهه وخلل فکری علیه دین در پیش گرفتهانکد وتاکاوت انسکان امکروزی بکا
انسان دیروز ،از ورافت وحساسیت ویژهای برخوردار شده که امروزه مدیریت متااوتی را نسبت بکه
ابتدای شکلگیری انقال مطالبه میکند.
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سازمانهای تبلیغی−فرهنگی به رشته تحریر درسمده

عموم پژوهشهایی که در خصوص تبلیغ و
ً
رفا به بخش محتوایی تبلیغ وبدون توجه به ساختار ونظام اداره کالن امر تبلیغ پرداخته استس به
عبارت دیگر تمرکز پژوهشگران حوزه تبلیغ به سمت رنابخشکی بکه محتکوای تبلیکغ بکوده وهنکدان
توجهی به ساز و کار مدیریت تبلیغ از زمانی که تولید میشود تا زمان ارائه به مخار وپکس از سن
در زمان ارزیابی میزان اثربخشی در این پژوهشهادیده نمیشود .از این رو درک این خأل پکژوهش
پیش رورا به سمت نظام کالن اداره تبلیغ در میان نهادهاو سازمانهای ا لی کنشگر در امر تبلیغ
وبه عبارت بهتر ساحت سختافزاری تبلیغ منعطف ساخت .عدم توجکه بکه بخکش سکختافزاری
تبلیغ منجر به هدررفت هزینههای مالی از ی سوواز سکوی دیگکر ایجکاد بوروکراسکیهکای زائکد
اداری که هدررفت سرمایههای انسانی اعم از مبلغان ومدیران تبلیغ را رام میزند شده است.
مدلهای مختلای میتواند نسبت به وضعیت کنونی تبلیغ وتعالی سن ایاای نقکش کنکدس مکدل

کارت امتیازی متوازن ( ،)BSCزنجیره ارزش ،مدل تعکالی کیایکت اروپکایی ( ،)EFQMمکالکوم
ً
هکا عمکدتا نکاور بکه
میباشدس امکا اکثکر ایکن مکدل 
بالدریت ،هات اس ( )S7از جمله این مدلها 
فعالیتهای درون ی سازمان تبلیغی است ودر خصوص مدیریت مجموعه سازمانهکای تبلیغکی

هندان کارسمد نیستند .از میان این مدلهامدلی که هم ااتضائات تبلیکغ را بکه خکوبی درک ککرده و
توانایی هضم سنهارا داشته باشد واز سوی دیگر بتواند نسبت به شاا سکازی ودر نتیجکه ارزیکابی
وضعیت کنونی تبلیغ در سطح کالن بین سازمانی ،انعکاس وااعی داشته باشد مدل مرجکد زنجیکره
بومیسازی خدمت تبلیکغ را دارد وهکم بسکتر
تأمین اسکور است .این مدل هم توانمندی پذیرش و 
مناسبی جهت جانمایی نهادهای مختلف متولی تبلیغ فراهم کرده است.
براساس مدل تدوین شده پژوهش ،رراحکی یک مکدل مطلکو جهکت سکاماندهی وضکعیت
خدمات فرهنگی تبلیغ دین در سطح راهبردی وکالن متواف بکر سسکی شناسکی وضکعیت موجکود
اینرودر این پژوهش ،ابتدا عارضههای نظکام اداره خکدمات
نظام اداره این نوع از خدمات است .از 
ها ی یا هند وویاکه ونقکش تعریکف شکد.
فرهنگی تبلیغ دین احصا وبرای رفد هرکدام از عارض ه 
ها توسط مدل اسکور پیشنهاد شد.
ایاای هر نقش نیازمند ی موجودیت بود که این موجودیت 
بر این اساس نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین شامل پنت رکن سیاستگذار ،تأمینکننکده،
تگذار سیاستها ،برنامههای راهبکردی و
ارائهکننده ،ارزیا وتوانمندساز است .موجودیت سیاس 
شاخصهای کالن ارزیابی زنجیره را رراحی وابالغ میکندس این موجودیت در حقیقت اکوه عاالکه


زنجیره بوده وتقسیم کار کالن بین کنشگران زنجیره را نیز انجام میدهد .با وجود ایکن موجودیکت،
کاریهکاککاهش خواهکد یافکتس بکه
موازی 

نظام 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
موجودیکتهکانیکز

بومیتر عمکل کنکد عملککرد سحکاد
سیاستگذاری دایقتر و 

مشیگذاری و
خط 

کارسمدتر خواهد شد.
موجودیت بعدی ،موجودیت تأمینکننده استس این موجودیکت منکابد مکالی وتجهیکزات الزم
برای تبلیغ ،نیروی انسانی اولیه تبلیغ یعنی رلبه ،ومحتوای اولیه تبلیغ یعنی مبانی الزم بکرای تبلیکغ
دین را در اختیار موجودیت تولید وتحویل میدهد .هر مقدار این موجودیت در کنترل ورودیهکای
زنجیره اویتر عمل کند احتمال اینکه خروجکیهکای زنجیکره کیاکیتکر شکود بیشکتر خواهکد شکد.
موجودیت سوم زنجیره ،تولید وتحویل استس همانگونه که بیان شد در فضای خدمات ،بین تولیکد
خدمت وارائه سن فا له زمانی وجود نکدارد ،بنکابراین ایکن دو موجودیکت در عر که خکدمات ادرکام
میشوند .موجودیت تولید وتحویل وویاه تبدیل نیروی انسانی تبلیغ به مبلغ وتبکدیل محتکوای اولیکه

تبلیغ به محتوای تبلیغی سماده برای مخار دارد .به عبکارت دیگکر تولیکد وتحویکل تبلیکغ بکه معنکای
مدیریت فرایند پردازش وفرسوری عنا ر محتوا ونیروی انسانی با کم تدارکات وپشتیبانی وتبکدیل
سنهابه مبلغ ومحتوای تبلیغی متناس با مخار  ،ومدیریت عرضه مبلغ ومحتکوای تبلیغکی اعکم از
نرمافزار است .خدمت تبلیغ واتی بکه
محتوای مکتو ودیجیتال با استااده از رسانه ،فضای مجازی و 
مصر کننده ارائه میشود ،مصر کننده میتواند واکنشی از تجربهای که در مواجهه بکا ایکن خکدمت
داشته از خود نشان داده که این واکنش از رریق موجودیت ارزیکابی وبکازخوردگیری احصکا وجهکت
بهروز رسانی سیاستهابه موجودیت سیاستگذاری وجهت متناس سازی ،ا الج خروجکیهکای
زنجیره وافزودن ورفیتهای ضروری به موجودیت توانمندسازی ارائه میگردد.
بنابراین کنشگران کالن نظام اداره خدمات فرهنگی میتوانند ،ضکمن تقسکیم ککار تخصصکی،
نسبت به کاهش موازیکاری ،افزایش بهرهوری هزینههای تبلیغ دین ومدیریت منابد تبلیغی اادام و
از این مدل به مثابه ی راهنمای عمل راهبردی−مدیریتی بهره بگیرند.
براساس این متغیر ،مسئله از اینجا سراز میشود که فقدان ی نظام مسائل شاا وروشکن ککه
حکایتگر وضعیت فعلی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین باشکد بکه ایجکاد تبعکات مناکی در

تبلیغ دینی ودر نتیجه کاهش اثربخشی تبلیغ منجر شده است .به عبارت بهتر نظام اداره تبلیکغ هکم
از فقدان ی اوه عااله که نقش فرمانرانی تبلیغ را ایاا کند وهم از فقدان ی نقشه جکامد مشکتمل
بر عارضههای هر ی از کنشگران این عر ه رنت برده وبکدون حکل ایکن معضکالت در مکدیریت
تبلیغ ضمن اینکه ارزیابی اثربخشی تبلیغ دات کافی را نخواهکد داشکت امککان راکرهروی وگکروه
فکری را در میان کنشگران تبلیغ بهشدت شیوع میدهد.

11

اسالم و علوم اجتماعی /س /31ش /66پاییز و زمستان 3011

پیوست
نقش بهبوددهنده
عارضه

عارضه

مضامین
سازماندهنده

پیوست مضامین پایه

مخاطبشناسی
تخصصی

عدم تقاضامحوری
(نامسئله محوری)
زنجیره تأمین تبلیغ

عدم اشراف میدانی
مدیران تبلیغ به
عملیات تبلیغ

عدم اشراف میدانی مدیران تبلیغ به عملیات تبلیغ
عدم توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در
مأموریتهای کنشگران تبلیغ
فقدان اشراف اطالعاتی و مدیریتی در تبلیغ

بازخوردگیری مستمر،
مدیریت دانش

ضعف در تعامالت و
ارتباطات اجزای
درونی و بیرونی
زنجیره تأمین تبلیغ

حکمرانی متمرکز
اطالعاتی ،مدیریت
عرضه و تقاضا
افزایش کمیت
خروجیهای باکیفیت،
مدیریت عرضه و
تقاضا
بازمهندسی فرایند اخذ
اطالعات تقاضا و نیاز
مخاطب ،بازخوردگیری
مستمر ،افزایش
کانالهای عرضه و
سرعت تحویل خدمات

فقدان نظام
ارتباطی کارآمد بین
خروجی تبلیغ و
متولیان نظام اداره
تبلیغ
ضعف مناسبات
متولیان نظام اداره
تبلیغ با نهادهای
اجتماعی و
گروههای مرجع
غیر مردمی بودن
نظام اداره تبلیغ

فقدان نظام ارتباطی کارآمد بین خروجی تبلیغ و
متولیان نظام اداره تبلیغ
ضعف ارتباطی گروههای تبلیغی با متولیان نظام
اداره تبلیغ
ضعف مناسبات با نهادهای اجتماعی و گروههای مرجع
ضعف مناسبات متولیان نظام اداره تبلیغ با نهادهای
اجتماعی و گروههای مرجع
غیر مردمی بودن نظام اداره تبلیغ
ا
کامال دولتی بودن نظام اداره تبلیغ
لزوم توجه به کنشگران غیر حاکمیتی تبلیغ

فقدان ارتباط
کارآمد بین نظام
نیازسنجی (از
مخاطب و مبلغ) و
نظام توانمندسازی

فقدان ارتباط کارآمد بین نظام نیازسنجی و نظام
توانمندسازی

عدم توازن در توزیع
تبلیغ

توزیع نامتوازن مبلغ
در مناطق تبلیغی

توزیع نامتوازن مبلغ در مناطق تبلیغی

دسترسناپذیری به
خدمات تبلیغی جذاب
و باکیفیت

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

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

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

کمبود تبلیغ مستمر
و مستقر در مناطق
تبلیغی

کمبود تبلیغ مستمر و مستقر در مناطق تبلیغی
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بهروز نبودن زنجیره تولید تبلیغ
بهروز نبودن سازمانهای تبلیغی

رصد محیط و رقبای
محیطی ،بهروز رسانی
خروجیهای زنجیره،

ضعف زنجیره در
توسعه و حفظ بازار

ارزیابی عملکرد
کنشگران زنجیره،
ارزیابی راهبردی،
محتوایی و کمی
خروجیهای زنجیره،
رصد پیامدها و اثرات
خروجیهای زنجیره،
طراحی شاخصهای
کالن ارزیابی زنجیره

ضعف نظام ارزیابی
عملکرد و نظام
شاخصسازی
زنجیره تأمین تبلیغ

ضعف زنجیره
تأمین تبلیغ در
توسعه بازار جدید

عدم وجود زیرساخت برای تبلیغ نوین
کماهمیتی ابتکار و نوآوری در نظام تبلیغ
ضعف نظام تبلیغ در توسعه بازار
عدم رقابتپذیر بودن نظام تبلیغ سنتی با رقبا
غیر جذاب بودن ارائه خدمت تبلیغ

ضعف زنجیره
تأمین تبلیغ در
حفظ و نفوذ در بازار
موجود
فقدان اطلس جامع
تبلیغی (شناسنامه و
کارنامه مبلغان،
شناسنامه مناطق
تبلیغی)

عدم وجود تصویر مثبت از مبلغ در ذهن مخاطب
مخاطبگریزی

فقدان اطلس جامع تبلیغی (مبلغ ،سوابق تبلیغی،
تجارب تبلیغی ،مخاطب ،محتوا ،مناطق تبلیغی
و)...
فقدان نظام ارزیابی اثربخشی تبلیغ
فقدان نظام ارزیابی و پیامدسنجی

فقدان نظام ارزیابی
اثربخشی تبلیغ

کاهش اثربخشی در تبلیغ
عدم اهتمام به جلب رضایت مخاطب به دلیل عدم
وابستگی مبلغ به مخاطب
عدم تناسب بین تبلیغ و مخاطب تبلیغ
عدم وجود بخشبندی مخاطب (بازار)

فقدان نظام
گزارشدهی
منسجم از سوی
متولیان اداره تبلیغ

فقدان نظام گزارشدهی منسجم از سوی متولیان
اداره تبلیغ
صعوبت ارزیابی نظامهای فرهنگی تبلیغی
ضعف ارزیابان و ناظران تبلیغ
ضعف نظام آسیبشناسی تبلیغ
عدم وجود نظام ارزیابی مبلغ

فقدان نظام
نظارت ،ارزیابی

فقدان ارزیابی کالن و مستمر تبلیغ
فقدان شاخص تولید محصوالت تبلیغی
فقدان ضمانت اجرایی برای همکاری شبکهای
متولیان نظام اداره تبلیغ
فقدان نظام ارزیابی تبلیغ
فقدان نظام نظارت ،ارزیابی و بازخوردگیری
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ضعف تنوع در
خدمات ارائه شده از
سوی زنجیره تأمین
تبلیغ

بهرهگیری نامتوازن
از شیوههای تبلیغی
عدم توجه کافی به
بعد مهارتی و
کاربردی تبلیغ در
تولید محتواهای
تبلیغی
نبود قوانین،
زیرساختها و
زمینههای الزم
برای تبلیغ گروهی
فراوانی غیر
ضروری متولیان
نظام اداره تبلیغ

فقدان تقسیم کار و
حدود اختیارات
مشخص و در
نتیجه موازیکاری

مدیریت هزینههای
جاری و برنامهای،
تقسیم کار تخصصی
کنشگران

اهتمام افراطی به تبلیغ لسانی

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

نبود قوانین ،زیرساختها و زمینههای الزم برای
تبلیغ گروهی

تعدد بیهوده متولیان نظام اداره تبلیغ
بالتکلیفی متولیان تبلیغی
فقدان تقسیم کار و حدود اختیارات مشخص بین
متولیان نظام اداره تبلیغ
فقدان ستاد فرماندهی مرکزی قدرتمند و مؤثر
فقدان هماهنگی متولیان نظام اداره تبلیغ
کم اهمیت شدن اعزام مبلغ از سوی متولیان نظام
کالن تبلیغ به دلیل تأسیس حوزههای علمیه
شهرستانها
وجود موازیکاری غیر ضروری
تداخل وظایف متولیان نظام اداره تبلیغ
بورکراسی سلیقهای ،ناکارآمد و ناقص

عدم بهرهور بودن
ساختار و هزینههای
زنجیره تأمین 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
ناکارآمدی
ساختاری و
هزینهای تبلیغ و
مدیریت تبلیغ

عدم توجه ساختارهای تبلیغی به کرامت و شأن مبلغان
غیر چابک و غیر پویا بودن متولیان نظام اداره تبلیغ
ضعف نظام مدیریت استعداد و مدیریت جذب و
گزینش در تبلیغ
ضعف ورودیهای نظام تبلیغ (مبلغ ،داده ،کادر
پشتیبان و ستادی)
کاهش کارایی تبلیغ
ناکارآمدی الگوی فعلی اعزام مبلغ
ناکارآمدی ساختاری و هزینهای تبلیغ و مدیریت تبلیغ
ناکارآمدی نظام و دستگاههای روحانیت محور

11

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


بهبود کیفیت مبلغین،
کنترل ورودیهای
زنجیره ،رصد رقبا

ضعف زنجیره تأمین
تبلیغ در اثرگذاری
تبلیغ

فقدان اثرگذاری
محیطی تبلیغ
فقدان نظام
توانمندسازی
فقدان وجود
همرقابتی سازنده
بین متولیان نظام
اداره تبلیغ

اثرگذاری ناکافی مبلغ در محیط
فقدان متولی ویژه توانمندسازی مبلغان
فقدان وجود همرقابتی سازنده بین متولیان نظام
اداره تبلیغ
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