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کتابخانه در  رقابتی  مزیت  ایجاد 

علی اصغر شریفی نیا1
دکتر ثریا ضیایی2

چکیده
از نظر پورتر منابع ایجاد مزیت رقابتی، کارآیی، کیفیت، نوآوری و پاسخگویی به مشتریان می باشند 
که در این مقاله به بررسی هر کدام از این موارد در کتابخانه برای ایجاد مزیت رقابتی در آنها 
نسبت به رقبایی که خدمات اطالعاتی مشابه ای را ارائه می دهند، می پردازیم. این چهار عامل، 
منابع عمومی ایجاد مزیت رقابتی می باشند که نشانگر روش های عمومی دست یابی به متمایزسازی 
است که هر کتابخانه ای می تواند بدون توجه به نوع فعالیت یا نوع محصوالت و خدماتی که ارائه 
می دهد، از آن استفاده کند. روش پژوهش بررسی هرکدام از این منابع با توجه به پژوهش های 
انجام شده می باشد. این پژوهش نشان می دهد که، اگر چه چهار عامل مزیت رقابتی از نظر پورتر 
به صورت مجزا مورد بحث قرار می گیرند، اما این عوامل به شدت در کتابخانه با هم در ارتباط 
هستند و تاثیر متقابل روی یکدیگر دارند. به طور نمونه، برتری کیفیت می تواند منجر به برتری 
کارآیی شود و در عین حال نوآوری می تواند کارآیی، کیفیت و پاسخ گویی به مراجعان را افزایش 
دهد و رسیدن به برتری در کارآیی، کیفیت و نوآوری بخشی از برتری برای پاسخ گویی در مقابل 

مراجعان می باشد.
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مقدمه
گرچه مزیّت رقابتي3، مفهومي پر اهمّیت در مدیریت سازمان هاي فّعال در بخش خصوصي است، 
استفاده از آن در سازمان هاي فّعال در بخش عمومي از جمله کتابخانه ها نیز سودمند است، زیرا 
کتابخانه ها نیز همانند سازمان هاي بخش خصوصي، در پي افزایش کارایي و بهره وري از امکانات 

خود هستند)رجبعلی بگلو، 1393(.
طور  به  و  بوده  خود  انحصاري  موقعیت  دادن  دست  از  حال  در  عمومي  بخش  در  ها  کتابخانه 
فزاینده اي با بخش اطالعات خصوصي و سایر بخش ها در رقابتند. بهره وري فزاینده آن بخش ها، 
مستلزم کاهش در هزینه از طریق کاهش نیروي انساني و افزایش مسئولیت هاي آنها شده است 

)الین، 1994(.
با توجه به فضای اطالعاتی و ارتباطی جدید ایجاد شده و پا به عرصه گذاشتن امکانات و تسهیالت 
جدید در این فضا، کتابخانه ها و مراکز   اطالع رسانی علمی باید تالش کنند تا در این رقابت 
براي ارائه سریع، کارآمد، معتبر و راحت اطالعات از رقبای خود و ارائه خدمات و منابع اطالعاتي 
که این خدمات در آن ها جاري است، پیشی گرفته و خدمات تخصصی و ویژه داشته باشند. از 
آنجا که این مراکز با کاهش بودجه و افزایش فعالیت هاي خدماتي مواجه هستند، رقابت در جذب 
بودجه، نیروي انساني کارآمد و نیز مشتریان )توجیه پذیري خدمات و منابع اطالعاتي( رویکرد 
غالب رقابتي خواهد بود. مدیران کتابخانه ها با درک عمیق تر رفتار مراجعه کنندگان و نیازهاي 

آنان، قادر خواهند بود جایگاه کتابخانه ها را در میان مراجعان خود حفظ کنند.
مزیت  دارای  زمانی  کتابخانه  یک  آمده،  بوجود  جدید  اطالعاتی  فضای  در  گرفتن  پیشی  جهت 
رقابتی است که منابع و قابلیت های مشخصی که منحصر به فرد و به سختی قابل تقلید باشد 
ارائه کند که ارزش بیشتری برای مراجعانش نسبت به رقبا  را بدست آورد و بتواند خدماتی را 
دارد)ناوارو و دیگران، 2010(. مزیت رقابتی نقطه کانونی استراتژی و مفهوم اساسی در مدیریت 
استراتژیک است. این مزیت با متمایز سازی کتابخانه در یک کار خاص، در جهت نظر مراجعان 
ایجاد می شود. مراجعان باید از لحاظ ذهنی احساس کنند که کتابخانه قادر به برآوردن نیازهای 
آنان نسبت به رقبای دیگر است)اونگ و اسمیل، 2008(. در صدر رقبا می توان از وب جهان گستر 
و به طور خاص موتورهای کاوش و پایگاه های اطالعاتی نام برد که می روند جای کتابخانه را جهت 
کسب نیازهای اطالعاتی تصاحب کنند. البته کتابخانه ها می توانند با ارائه اطالعات دقیق، صحیح، 

عمیق، گزینش شده و به روز از این امر جلوگیری کنند.
در این مقاله راهکارهای ایجاد مزیت رقابتی با توجه به منابع ایجاد مزیت رقابتی، از نظر پورتر 
که کارآیی، کیفیت، نوآوری و پاسخگویی به مشتریان می باشند، بررسی می شوند و به بررسی 
هر کدام از این موارد در کتابخانه برای ایجاد مزیت رقابتی در آن، نسبت به رقبایی که خدمات 

اطالعاتی مشابه ای را ارائه می دهند، می پردازیم.

3. Competitive Advantage
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مزیت رقابتی
مزیّت طبق تعریف واژه نامه مریام وبستر4 )الف( برتري در موقعیت و شرایط و)ب( عامل یاشرایط 
منفعت براي دارندة آن، تعریف مي گردد و رقابت، عمل یا فرایندي تعریف مي شود که بین حریفان 
در مي گیرد. بنابراین، آنچه از ترکیب این دو واژه برمي آید. عوامل و شرایطي است که باعث رقابت 
میان دو یا چند فرد، سازمان و ... مي گردد و باعث برتري حداقل یکي از آن ها شده و در این میان 
مزیّتي نیز حاصل مي گردد. مزیّت رقابتي به طور ساده هر آن چیزي تعریف مي شود. که موجب 
مي شود درآمد بیش از هزینه صرف شده افزایش یابد. در تعریفي دیگر، مزیّت رقابتي عاملي است 
که سبب ترجیح محصول )کاال یا خدمات( توسط مشتري براي یک شرکت نسبت به رقیب خود 
رقیب  به محصول  نسبت  رقابتي جایي شکل مي گیرد که خرید یک محصول،  مزیّت  مي گردد. 
ارزش بیشتري براي مشتري ایجاد کند. ارزش بیشتر براي مشتري همواره متناظر با مزیّت رقابتي 
براي سازمان است)دلوي و فلسفي نژاد، 1389(. اما، تعریف هاي دیگري نیز از مزیّت رقابتي وجود 
دارد. هي و ویلیامسون5 مزیّت رقابتي را تشخیص ظرفیت ها و موقعیت بازاري تلقي مي کنند که 
بیان دیگر، مزیّت رقابتي موقعیت  به  با سایر رقبایش مي شوند.  بنگاه در مقایسه  برتري  موجب 
پیدا  الگوي توسعة منابع، گسترش  از طریق  برابر رقبایش مي باشد که  بي نظیر یک سازمان در 
مي کند)راسخي و ذبیحي، 1387(. مزیت رقابتی، همان واکنش سریع نسبت به شرایط و تغییرات 

است )یزدان پناه، 1389(.
واژه مزیت رقابتی توسط مایکل پورتر6 به شهرت رسیده است. بطور کلی ایده مزیت رقابتی برای 
مزیّت  در  آنچه   .)2008 اسمیل،  و  باشد)اونگ  می  رقبا  به  نسبت  شرکت  موفقیت  اندازه گیری 
رقابتي مطرح است، به مجموعه اي از عوامل اشاره دارد که به سبب پیچیده تر شدن سازمان ها و 
فعالیت هاي منتسب به آن ها، از سادگي برخوردار نیست. این نوع مزیّت با درهم کنش عوامل، 
مؤلفه ها، عناصر، ابزارها و شرایطي توصیف مي گردد که سازمان ها با آنها درگیر بوده یا به سبب 
دادن  نشان  به سبب  را  رقابتي  مزیّت  پورتر   . رقابت مي کنند  دیگر  با سازمان هاي  آن ها،  وجود 
نسبي  مزیّت هایي  به  تنها  را  موفقیت  وي  نمود.  مطرح  بود،  وارد  نسبي  مزیّت  بر  که  نقدهایي 
آشکار شده وابسته نمي دانست، بلکه معتقد بود باید از طریق شناخت وضعیت و ساختارسازماِن 
و شرایط  بسترهاي سرآمدي  آوردن  فراهم  با  و  پرداخت  مزیّت  به خلق  و ظرفیت سازي،  خود 
کارایي رقابتي، به عنوان فّعال عرصه هاي مختلف، تبدیل گردید)خاندوزي، 1384(. اگر شرکت یا 
سازماني قادر باشد فّعالیت خاصي را بهتر از رقبا انجام دهد، مي تواند ارزش هاي منحصر به فردي 
را براي مشتریان ایجاد نماید که در نهایت باعث برتري در برابر آنها خواهد شد. البته، اگر رقبا 
نتوانند به سادگي آن را تقلید کنند و آن کاال یا خدمت ارزش و اهمیت بیشتري براي مشتري 

4 -Merriam Webster Available at: http://www.merriam-webster.com/dictionary/
advantage
5-Hay & Williamson
6-Michael Porter
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به  رقابتي  مزیّت  بنابراین، مي توان گفت  تضمین خواهد شد.  رقابتي  مزیّت  باشد، کسب  داشته 
مجموعه اي از عوامل اشاره دارد که باعث مي گردد یک سازمان نسبت به رقباي خود برتري داشته 
و یا بهتر از آن ها خدمت یا محصولي ویژه را ارائه و مشتریان بیشتري را به خود جلب کند. چنانچه 
تصور کنیم کتابخانه اي خدمتي متمایز مانند بازاریابي خدمات از طریق تلفن همراه را در دستور 
کار خود قرار داده است و از طریق این خدمت به اطالع رساني خدمات و منابع اطالعاتي خود 
مي پردازد، این کتابخانه قادر خواهد بود نسبت به کتابخانه هاي بي بهره از این شیوه خدمت رساني، 

مشتریان بیشتري را به سوي خود جذب نماید)رجبعلی بگلو، 1393(.
از  برخي  گردد.  مطرح  بخش  این  در  رقابت  شده،  باعث  که  کرد  ذکر  مي توان  متعددي  دالیل 

مهم ترین این دالیل، عبارتند از:
• تغییر در نیازهاي اطالعاتي مشتریان

• گسترش فناوري هاي نوین و ضرورت هم پایي نیروي انساني با این فناوري ها
• رشد فزاینده در به کارگیري فناوري هاي اطالعات و خدمات مرتبط با آنان

• افزایش قیمت منابع اطالعاتي 
• وجود انحصار در دسترسي به منابع اطالعات )پایگاه هاي اطالعاتي(

• وجود نرم افزارهاي مختلف کتابخانه اي با هزینه هاي باال
• ادغام پایگاه ها و تشکیل کارتل هاي منابع اطالعاتي

• وجود نوعي رقابت پنهان و آشکار براي به دست آوردن مشتري
• وجود نوعي رقابت پنهان و آشکار براي به دست آوردن منابع اطالعاتي

در این میان، کتابخانه ها به تجریه و تحلیل رقیبان نیاز خواهند داشت تا با این رویکرد در مورد آنها 
پژوهش نمایند و بینشي مناسب را فراهم کنند. در این بینش و پژوهش، سازمان ها و رسانه هایي 
که در همان بخش از بازار اطالعاتي ارائه خدمت مي نمایند، شناسایي شده و از رویکرد و ابزارهاي 

آن ها استفاده خواهد شد.
به  پاسخگویی  و  نوآوری  کیفیت،  کارآیی،   : از  عبارتند  رقابتی  مزیت  ایجاد  منابع  پورتر  نظر  از 
مشتریان می باشد که به بررسی هر کدام از این موارد در کتابخانه برای ایجاد مزیت رقابتی در 

آن ها نسبت به رقبایی که خدمات اطالعاتی مشابه ای را ارائه می دهند، می پردازیم.

کارایی
کارایی سیستم ها به منظور تعیین نیازها و نشان دادن موفقیت خدمات به عوامل زیر بستگی دارد:

- تعیین نیازها و انتظارات مشتری.
- ارتباط مدیریت با مشتری.

- استانداردهای خدمات مشتری.
- تعهد نسبت به مشتری.

- حل مشکالت و شکایت ها برای بهبود بخشی کیفی.
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اندازه گیری کارایی کتابخانه بطور مشخص از نظر رضایتمندی استفاده کنندگان، مشکـل است چرا 
که مفهوم رضایت یک مفهوم مبهم و ذهنی است و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. اینکه نیاز 

اطالعاتی فرد در یک کتابخانه برطرف شده است یا خیر، بستگی به عوامل بسیار متنوعی دارد.
تغییر در استفاده از فناوري اطالعات در کتابخانه ها باعث گردیده است تا شیوة استفاده از منابع 
تغییرات  خدمات،  از  مندي  بهره  سرعت  یا  سهولت  و  کاربران  رفتارهاي  الکترونیکي،  و  چاپي 
فراواني کند. اصول اساسي این دیدگاه بر پایة به کارگیري مجموعه اي از منابع ارزشمند و در 
فناوری اطالعات  بگلو، 1393(.  رقابتي مي گردد)رجبعلی  ایجاد مزیّت  باعث  دسترس است که 
داراي خصوصیاتي از قبیل به روز بودن، سریع و دقیق بودن، کارایي و اثربخشي بوده و عملکرد 

سازماني را بهبود بخشیده است)حاجي اصغري، 1390(. 
با افزایش تنوع در منابع اطالعاتی از جمله منابع دیداری- شنیداری، منابع الکترونیکی و منابع 
چند رسانه ای و نیز افزایش تنوع در ابزارهای اطالعاتی مانند منابع الکترونیکی روی دیسک های 
فشرده و یا شبکه اینترنت، الزم است کتابخانه چنین منابعی را با توجه به نیازهای اطالعاتی و 

روند پیشرفت فناوری تهیه و در دسترس مراجعان قرار دهد.
به  پاسخ  در  کتابخانه  کارایی  و  اثربخشی  افزایش  ها  کتابخانه  در  منابع  اشتراک  اهداف  از  یکی 
ضعف های درونی و تهدیدهای محیطی است)علیدوستی، 1380 و حیاتی، شهسواری و طباخان 

اصفهانی، 1391(.
کار روی منابع اطالعاتی اولیه رسیده به کتابخانه و دادن خروجی های مناسب به آنها مانند: انواع 
نمایه ها و چکیده ها، اطالعات کافی کتابشناسی، سفارشی کردن خدمات و ... می تواند کارایی 

کتابخانه ها را افزایش دهد.

کیفیت
انواع خدمات مناسب  باید  نیازهای متنوع آنان  با توجه به قشر استفاده کنندگان و  هر کتابخانه 
را برنامه ریزی کرده و ارائه بدهد. به عبارت دیگر الزم است پا را از خدمات سنتی مانند امانت 
کتاب و یا خدمات مرجع فراتر گذاشته و خدمات تخصصی تری مانند مصاحبه مرجع، خدمات 
مرجع  خدمات  مدرک،  تحویل  خدمات  اطالعات،  گزینشی  اشاعه  خدمات  جاری،  آگاهی رسانی 

مجازی و خدمات الکترونیکی راه دور ) از طریق شبکه رایانه( ارائه دهد.
هرچه به کیفیت خدمات کتابخانه بیفزاییم باعث رشد و بالندگی و استقبال مراجعین شده ایم که 

باعث باال رفتن بهره وری می شود.

مفهوم کیفیت در کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني
به طور آرماني، کتابخانه ها همچون سایر سازمان هاي آموزشي، خدماتي و غیرانتفاعي که کیفیت 
را از  منظرغناي منابع موجود در مجموعة خود تعریف می کنند، تعداد مجلدهاي موجود، تعداد 
کارمندان و مقیاس هایي از این قبیل، به عنوان شاخص هاي کیفیت لحاظ شده اند. اما به گمان 
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کاول جاربو7 در یک محیط بیدار آگاه به شرایط، کیفیت بر اساس میزان رضایتمندي مشتریان 
و کاربران تعریف مي شود. در این زمینه، تان8 یادآوری می کند که کیفیت کتابخانه ها باید موارد 

زیر را شامل شود:
• درک نیازهاي کاربران؛

• ارائة خدمات بهینة رو در رو و از راه دور؛
• تحویل بي نقص خدمات؛

• تسهیالت و امکانات مناسب )تریا و(... ؛
• فضاي داخلي پذیرفتنی )مبلمان، نور، گرما و(... ؛

• پذیرایي و استقبال مناسب؛
• تجهیزات قابل اعتماد )رایانه ها، و سایر منابع دیداري – شنیداري(؛

• مدیریت اجراي کارآمد )پاسخگویي مؤثر به پرسش ها(؛
• کارمندان مؤدب و حامي؛

• خدمات پشتیباني مناسب؛
• نظارت بر توقعات، شکایت ها و پیشنهادهای سازندة کاربران و

• استفاده از حلقه هاي بازخورد به منظور بهبود ضعف ها )اسفندیاری مقدم و دیگران، 1392(. 
و  پیدا کرده اند  به سمت مشتري محوري گرایش  از حالت مجموعه محوري  کتابخانه ها  امروزه 
اندازه گیري  اند.  داده  قرار  را مدنظر  کاربران، کیفیت خدمات  نگه داشتن  راضي  براي  کتابداران 
باال  کیفیت  با  کتابخانه هایي  داشتن  زیرا  دارد،  ویژه اي  اهمیت  کتابخانه ها  در  خدمات  کیفیت 

مي تواند فرایند توسعة پایدار را در کشورها تسهیل کند)میرغفوري و مکي،1386(.
با توجه به اهمیت خدمات با کیفیت در کتابخانه ها و افزایش تقاضاي کاربران براي دریافت خدمات 
بهتر، ارتقای سطح کیفیت خدمات، یکي از چالش هاي مهم کتابخانه ها به شمار مي رود. مدیران 
کتابخانه ها مي کوشند از طریق تمرکز بر نیازهاي مشتریان و پاسخگویي صحیح به خواسته هاي 
آنان، زمینه هاي دستیابي به تعالي کیفیت خدمات کتابخانة خود را فراهم کنند)بروکس و لینگس، 

.)1999
آگاهی از مفهوم کیفیت خدمت و تالش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت در کتابخانه ها 
منجر شده است و از طریق افزایش سطح کیفیت خدمات می توان افزایش رضایتمندی اعضاء را 
انتظار داشت. ارتقاء مستمر کیفیت یک دیدگاه فلسفی- مدیریتی و جامع است که بر سه محور: 
پاسخ به نیازها و انتظارات مراجعان، تمرکز بر فرایند ارائه خدمات و ارتقا مستمر بنا شده است. 
این فلسفه مدیریت که در نهایت به بهپوئی و نوسازی کتابخانه منجر می گردد بدون آمادگی و 
مشارکت همه اعضا کتابخانه راه به جایی نمی برد. ایجاد آگاهی و فراهم آوردن زمینه بیشتر تغییر 
در اندیشه و عمل مدیران و کارکنان اولین جزء و گامی است که باید اتفاق بیفتد. اما مدیریت 

7. Kovel-Jarboe
8. Tann
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کیفیت فراگیر از منظر دیگری نیز مورد تعریف قرار می گیرد که در این تعریف مراجعان در کانون 
توجه قرار دارند و کیفیت را مواجه شدن با انتظارات مراجعان و فرا رفتن از انتظارات آنان می دانند.

نوآوری
هالت در سال 1998 اصطالح نوآوری را در یک مفهوم وسیع به عنوان، فرآیندی برای استفاده از 
دانش یا اطالعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کار برد. وارکینگ نیز 
توضیح می دهد که، نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که طراحی و به حقیقت درآمده باشد 
و موفقیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلند مدت را میسر سازد.

نوآوری یا ابداع، کاربردی و عملی کردن افکار و اندیشه های نو و بدیع ناشی از خالقیت است.
نوآوری، تبدیل خالقیت )ایده نو( به عمل و یا نتیجه )سود( است.

اجرا  به  و  دنبال  را  معین  هدف  یک  که  است  جدیدی  چیز  خلق  نوآوری  دیگر  عبارت  به 
و  مهم  سازمانی  هر  آینده  برای  راهبردی  تفکر  و  نوآوری   .)1385 حسینی،  درمی آورد)خداداد 

حیاتی هستند و ارتباط مستقیمی با وظایف و اهداف سازمان دارند.
نوآوری عبارت است از هر چیز جدید در روش عملیات یا روشی که کتابخانه محصوالت خود را 
انواع فرآیندها و سیستم های مدیریت، ساختارهای  ارائه می کند. لذا نوآوری شامل پیشرفت در 

سازمانی و استراتژی های ایجاد شده توسط کتابخانه است.
نوآوری می تواند مهمترین منبع ایجاد مزیت رقابتی باشد. در بلند مدت رقابت می تواند به عنوان 
فرآیندی تلقی شود که توسط نوآوری هدایت می شود. اگر چه همه نوآوری ها موفقیت آمیز نیستند 
اما همان تعداد اندکی که به موفقیت نائل می شوند، منابع عمده مزیت رقابتی هستند. دلیل این 
امر این است که نوآوری موفقیت آمیز ویژگی منحصر به فردی به سازمان می دهد که رقبا فاقد 
آن هستند. این منحصر به فرد بودن به سازمان اجازه می دهد تا خودش را از دیگر رقبا متمایز 

نماید)خداداد حسینی، 1385(.
یکی از اصلی ترین دالیلی که کتابخانه ها را وادار می کند تا به سوی نوآوری حرکت  کنند. بهبود 
عملکرد آن ها می باشد. نوآوری در خدمات یکی از مهم ترین انواع نوآوری است که در خدمات 
کتابخانه ها از مصداق های فراوانی برخوردار است و می تواند موجبات ارتقاء اثربخشی خدمات این 
مراکز را در پی داشته باشد. نوآوری باید در تمام شئون کتابخانه از فرآیندهای موجود در کتابخانه 
با  کتابخانه ها  برسد.  بروز  و  ظهور  منصه  به  سازمانی  ساختار  و  مدیریت  های  تا سیستم  گرفته 
نوآوری در خدمات می توانند باعث ایجاد ویژگی های منحصرد بفردی در خود شوند که رقبای 

آنان مانند اینترنت و ... فاقد آن باشند.
به عنوان نمونه در اکتبر سال 2005 کتابخانه عمومی ترو در شهر وایت پلینز، بخشی را ویژه 
کودکان افتتاح کرد. مدخل ورودی این کتابخانه شبیه به غار طراحی شده بود تا حس اکتشاف را 
در مخاطب برانگیزد. اتاقی تحت عنوان “قلعه” جهت اجرای کارهای هنری و صنایع دستی و اتاقی 
تحت عنوان “باغ ساحلی مسی” جهت مطالعه کودکان زیر درختانی از جنس مس وجود دارد. 
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در طبقه دوم بخش کودکان به انضمام محلی برای بازی آنها همراه با تجهیزاتی متناسب با قد و 
اندازه کودکان طراحی شده است.

در کتابخانه پالمر استون ترث، اتاقی در طبقه همکف روبروی کافی شاپ به محل نگهداری و تورق 
روزنامه ها اختصاص یافته است که از ساعت 7 صبح با امکان صرف صبحانه به مراجعان سرویس 

می دهد تا حس دلنشین حضور در منزل را تداعی کند.
زیر  در  سنتی  تخت های  از  سخت  و  خشک  صندلی های  جای  به  کتابخانه،  حیاط  در  می توان 
درختان استفاده کرد تا افراد برای رفع خستگی ناشی از مطالعه به آنجا بیایند. دانستن تمایالت 
و نیازهای مراجعان به عنوان الگوهای رفتاری می تواند چشم اندازی بدهد برای اینکه کی، کجا و 

چگونه یک نوآوری می تواند مناسب یک سازمان باشد.
اگر کتابخانه ها واقعا ً می خواهند نوآور باشند باید در کارمندان خود اطمینان و تعهد و مهارت را 
افزایش دهند. اقدامات نوآورانه، شجاعانه هستند و کارمندان کتابخانه باید احساس کنند که این 
فعالیت ها مفید و ارزشمندند. برای اینکه وضعیتی را به وجود آوریم که نوآوری راهبردی را تشویق 

کند باید کتابخانه را برای آینده آماده کنیم.
 در مجموع اقدامات ذیل می تواند در جهت کمک به ایجاد تغییرات مثبت در روند فعالیت های 

کتابخانه ها مؤثر باشد:
• استفاده از دانشجویان معماری و هنر در طراحی محیط های کتابخانه ای 

• ترتیب دادن گردش دسته جمعی برای اعضا و مراجعان کتابخانه
•  دعوت از اشخاص مهم، سرشناس یا معروف که مراجعان از جمله کودکان دوستشان دارند.

با  ایجاد سروصدا دارد و مغایر  برنامه های جنبی که  • اختصاص روزهای تعطیل و جمعه ها به 
سکوت محیط کتابخانه است.

• صدور کارت عضویت افتخاری برای مسؤولین شهر
• جلب حمایت خیرین در برپایی مراسم مختلف

• برگزاری مراسم درارتباط با شب یلدا، عید نوروز و مناسبت های دیگر
• استفاده از منابع اهدائی مردم جهت رفع کمبود منابع در کتابخانه

• نمایش فیلم، کتابخوانی، قصه خوانی
• برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و هنری

• برگزاری نمایشگاه از جمله نمایشگاه نقاشی، صنایع دستی، کتاب
• برگزاری کنسرت موسیقی

• فروش کتابهای مورد نیاز مراجعان
• رنگ آمیزی خاص و متفاوت دیوارها و مبلمان

• پرکردن اوقات فراغت مراجعان در تابستان با کالس های مختلف
• برگزاری برنامه های بزرگداشت مناسبتها و نمایش کتابهای مخصوص هر مناسبت

• تغییرات دوره ای در چیدمان وسایل جهت ایجاد تنوع ظاهری
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• استفاده از عناصر فرهیخته منطقه و محله برای پیش برد برنامه ها
• ارتباط کتابخانه با مساجد، دانشگاهها، مدارس، کارخانجات و ادارات مختلف در سطح شهر

• دعوت از افراد و گروه های مختلف جهت بازدید و آشنایی با کتابخانه.

پاسخ گویی
و  دارد  دروني  شایستگي  آنها  خدمات  و  محصوالت  باورند،  این  بر  سّنتي  طور  به  ها  کتابخانه 
مراجعان باید به صورت خودکار جذب کتابخانه شوند. این نوع اندیشیدن دربارة مراجع، کمکي به 
کتابخانه ها نمي کند تا از پس چالش هاي امروزي برآیند. این چالش ها دربرگیرندة تأمین بودجة 
افزایش استفادة مراجعان و گسترش و تقویت مفهوم کتابخانه به عنوان خدمت ضروري  کافي، 
است. بنابراین، کتابخانه ها باید بر طراحي و ارائه خدمات و محصوالت خود در جهت رفع نیازهاي 
شناسایي شدة جامعه تمرکز کنند)دنی، 2001(. منبع مزیّت رقابتي در خارج از کتابخانه به وجود 
آمده و عالوه بر این، به عنوان منبع رقابت بر سر ارائه ارزش واالتر به مراجعان مورد توجه کتابخانه 
قرار مي گیرد)وود راف، 1997(. با شناسایي جامعة خدماتي خود، گام بلندي در جهت دستیابي به 

یکي از مهم ترین منابع مزیّت رقابتي یعني مشتري برداشته خواهد شد.
همه  هستند  کتابخانه  فعالیت های  کلیه   مرکزی  هسته   منزله   به  مراجعان  و  استفاده کنندگان 
به  دادن  اهمیت  دلیل  به همین  پذیرد .  آنان صورت  نیازهای  برآوردن  راستای  در  باید  تالش ها 

دیدگاه های استفاده کنندگان و مراجعان رکن مهم هر نظام اطالع رسانی موفق است.
محور اساسی در مدیریت کیفیت فراگیر مراجعان می باشند. مراجعان ضامن بقای کتابخانه و دارای 
ارزش هستند. مراجعان رگ حیات و از دارایی های بسیار با ارزش کتابخانه محسوب می شوند و 
بدون آنها عملکرد کتابخانه بی معنا خواهد بود. مراجعان هیچ گونه وابستگی به کتابخانه ندارند، 
بر  تمرکز  فراگیر  کیفیت  مدیریت  زیربنایی  اصول  از  یکی  دارد.  بستگی  آنها  به  کتابخانه  بلکه 
مراجعان است، که باید خواسته ها و شرایط مراجعان، توسط هر کسی که مراجعه کننده دارد 

تامین شود.

پاسخ گویی در مقابل مراجعان
یکی از مهم ترین و اصلی ترین عامل ایجاد مزیت رقابتی در کتابخانه ها برآوردن نیازهای مراجعان 
می باشد. پاسخ گویی، باعث بهبود کارآیی فرآیند کتابخانه و بهبود کیفیت ارائه خدمات در کتابخانه 
و منجر به ارزش قائل شدن به مراجعان می شود. برآوردن نیاز مراجعان منجر به ارائه خدماتی 
جدید و رسیدن به برتری در کارایی، کیفیت و نوآوری می شود که سفارشی کردن خدمات برای 
برطرف کردن نیازهای منحصرد بفرد مراجعان و کاهش زمان ارائه خدمات از جمله آنان می باشد.

برای دستیابی به پاسخ گویی در مقابل مراجعان، کتابخانه باید به طور دقیق چیزی را که مراجعان 
تشخیص  برای  که  را  آنچه  هر  باید  کتابخانه  نتیجه  در  کند.  ارائه  آنها  به  آن هستند،  دنبال  به 
نیازهای مراجعان و برآوردن نیازهای آن ها الزم است انجام دهد. رسیدن به برتری در پاسخ گویی 
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در مقابل مراجعان، شامل ارزش قائل شدن برای مراجع و انجام اقداماتی برای بهبود کارآیی فرآیند 
سازمانی و بهبود کیفیت می باشد. عالوه بر این، توجه به برآوردن نیازهای مراجعان ممکن است 

موجب ایجاد روش های جدید یا ارائه خدمتی جدید شود.
عامل دیگری که باید در بحث پاسخ گویی در مقابل مراجعان به آن توجه نمود نیاز به سفارشی 

کردن یا باب طبع مراجعان نمودن خدمات برای نیازهای منحصر به فرد آنان می باشد.
یک بعد دیگر پاسخ گویی در مقابل مراجعان، زمان پاسخ به مراجعان است. زمان پاسخ به مراجعان 
یعنی زمانی که صرف ارائه یک خدمت می شود. بررسی ها نشان می دهد که کند بودن زمان پاسخ 

به مراجعان، منبع اصلی نارضایتی مراجعان است)خداداد حسینی، 1385(.

دستیابی به پاسخ گویی در مقابل مراجعان
کتابخانه برای دستیابی به پاسخ گویی در مقابل مراجعان باید به آنها آنچه را که می خواهند و در 
زمانی که آن را می خواهند عرضه کند. رسیدن به برتری در پاسخ گویی در مقابل مراجعان شامل 

ارزش قائل شدن برای مراجعان و اتخاذ گام هایی برای بهبود کارآیی کتابخانه است.
برای رسیدن به برتری در پاسخ گویی در مقابل مراجعان دو پیش نیاز وجود دارد:

الف - تمرکز بر مراجعان     ب- برآورده کردن نیازهای مراجعان

الف - تمرکز بر مراجعان
کتابخانه نمی تواند در مقابل مراجعانش پاسخگو باشد، مگر اینکه بداند که آنها چه می خواهند. از 
این رو اولین گام در دستیابی به برتری در پاسخ گویی در مقابل مراجعان برانگیختن کل کتابخانه 

به تمرکز بر روی آنها است. برای این کار سه ابزار وجود دارد.
تمرکز بر مراجعان باید از راس کتابخانه شروع شود: در این راه مدیریت عالی و رهبری کتابخانه 

باید اقدامات الزم را اتخاذ کنند.
نگرش های کارمندان: رسیدن به برتری در تمرکز بر مراجعان مستلزم این است که همه کارکنان 

مراجعان را به عنوان هسته فعالیت های خود تلقی کنند.
آوردن مراجعان به داخل کتابخانه: مراجع فقط نیاز ندارد که کارمند همانند او فکر کند، بلکه 
می خواهد به کارمند به آنچه می گوید گوش فرا دهد. منظور از آوردن مراجعان به داخل کتابخانه 
حضور فیزیکی آنان در کتابخانه نیست، بلکه انتقال عقاید و نظرات آنان به تصمیم گیران و مدیران 
عالی می باشد. این کار از طریق ایجاد سیستم های اطالعاتی و یا ایجاد صفحات اینترنتی قابل 

اجرا می باشد. )خداداد حسینی، 1385(.

ب - برآورده کردن نیازهای مراجعان 
زمانی که تمرکز بر مراجعان انجام شد، وظیفه بعدی برآورده کردن نیازهایی است که در مرحله 
تمرکز بر مراجعان تشخیص داده شده اند. همچنان که ذکر شد کیفیت، نوآوری و کارآیی برای 
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برآورده ساختن نیازهای مراجعان حیاتی هستند. اما عالوه بر این ها کتابخانه ها می توانند سطح 
باالتری از رضایت را در مراجعان خود ایجاد کنند. این امر در صورتی امکان پذیر است که خدمات 
زمان  و  نموده  سفارشی  مراجعان  تک  تک  نیازهای  با  مطابق  است  ممکن  که  آنجا  تا  را  خود 

پاسخگویی به نیازهای مراجعان را نیز به حداقل برسانند.

سفارشی کردن
فرد  به  نیازهای منحصر  با  آن  برای سازگار کردن  متنوع کردن خدمات  سفارشی کردن شامل 
گروهی از مراجعان است و حد نهایی آن سفارش کردن بر حسب تک تک مراجعان است. با توسعه 

فن آوری های نوین، افزایش هزینه ها برای سفارشی کردن تا حدودی کنترل شده است.

زمان پاسخ گویی
دادن آنچه را که مراجعان می خواهند و زمانی که آن را می خواهند، به سرعت در پاسخ گویی به 
نیازهای مراجعان وابسته است. یک کتابخانه برای به دست آوردن مزیت رقابتی باید به سرعت به 

نیازهای مراجعانش پاسخ دهد. )خداداد حسینی، 1385(.

مشتری گرایی 
یکی از اساسی ترین مفاهیم در مدیریت کیفیت فراگیر، توجه به رضایت مشتری)اعضا و مراجعه 
کنندگان( است. در حقیقت بدون توجه به رضایت مراجعان نمی توان مدعی شد که کاال یا خدمات 
با کیفیت عرضه شده است، این مراجعان هستند که درباره کیفیت، قضاوت و اظهار نظر نهایی را 
انجام می دهند، مدیریت کتابخانه باید به معیارهای مورد نظر مراجعان توجه داشته باشد و تاکید 
باید به گونه ای باشد که اعتماد و  با مراجعان  کافی در مورد آنها به عمل آورد. روابط کتابخانه 

اطمینان متقابل را افزایش دهد و وفاداری دو جانبه مراجعان را تضمین نماید.
بطور کلی در توجه به مراجعان بایستی به عملی کردن اصول زیر پرداخت:

1-اصل خوشحال نمودن مراجعان
از اهداف عمده نگرش مدیریت کیفیت فراگیر جلب رضایت مراجعان است و امروزه کتابخانه ها 
پذیرفته اند که نیروهای برتر در رابطه میان کتابداران و مراجعان جای خود را عوض کرده و کتابدار 
دیگر دست باال را ندارد و این مراجعان است که به چنین برتری رسیده است و نیازهای خود را 

به کتابدار دیکته می کند.
2-اصل تقویت تعهد نسبت به مراجعان

اولین و شاید مهم ترین تعهد امروزی مدیران و کارکنان، تعهد نسبت به مراجعان است. در فرهنگ 
ایرانی و اسالمی ما نیز عبادت به جز خدمت به خلق نیست و صالح ترین افراد سودمند ترین آنان 
نسبت به مردم معرفی شده است. مراجع به کسانی اطالق می شود که می توانند از حاصل کار 

واحد تحت نظارت مدیر بهره جویند.
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یک کارمند)کتابدار( کمال جو به دو طریق می تواند تعهد خود و کتابخانه را به طور موثری به 
مراجعان نشان دهد:

الف:خدمت کردن به مراجع
ب:اهمیت قائل شدن برای آن

و عملی شدن این دو شیوه از طریق آموزش کارکنان کتابخانه امکان پذیر است، بطور کلی برای 
تقویت تعهد نسبت به مراجعان بایستی برای منابع انسانی آموزش های زیر طراحی و اجرا شود:

-  آموزش برآورد مداوم نیازهای مراجعان
-  آموزش اینکه حق همیشه با مراجعان است

-  آموزش پاسخگویی به موقع و صریح به نیازهای مراجعان
-  آموزش اولویت شناسی برای کارکنان جهت مقوله بندی نیاز مراجعان

3- اصل ایجاد دورنمای خدمت به مراجع
کتابخانه پس از اطالع از نیازها و انتظارات آتی مراجعان و ارزیابی عملکرد فعلی، باید دورنمایی 
از خدمت آتی ترسیم کند. دورنما بایستی فوری باشد که ضمن برآورده ساختن نیازها و نظرات 

مراجعان فراتر از انتظارات باشند.
صالحیت های متمایز: منابع و قابلیت ها

صالحیت متمایز، یک نقطه قوت منحصربه فرد است که به کتابخانه اجازه می دهد تا به برتری در 
کارآیی، کیفیت، نوآوری و پاسخ گویی به مراجعان دست یابد.
صالحیت های متمایز یک کتابخانه دارای دو منشا می باشند: 

الف( منابع کتابخانه 
ب(قابلیت های کتابخانه

منابع کتابخانه به منابعی مانند تکنولوژی، منابع انسانی، فیزیکی و مالی بر می گردد، این منابع 
می توانند به دو دسته کلی تقسیم شوند:

1-منابع ملموس: منابعی هستند که قابل دیدن هستند و می توان آنها را لمس کرد مانند ساختمان، 
منابع اطالعاتی، تجهیزات و ... این منابع ماهیت فیزیکی دارند.

2-منابع ناملموس: منابعی هستند که قابل دیدن نیستند و نمی توان آنها را لمس کرد. مانند 
دانش فنی و تکنولوژیکی

قابلیت های کتابخانه به مهارت  های آن در هماهنگی منابع و استفاده بهره ور از آن ها برمی گردد؛ 
این مهارت  ها در امور روزمره، کتابخانه قرار دارند. این امور روزمره روشی هستند که کتابخانه از 
آن طریق تصمیم گیری کرده و فرآیندهای درونی خود را به منظور رسیدن به اهداف کتابخانه 
مدیریت می نماید. به بیان  کلی تر، قابلیت های کتابخانه، محصول سیستم های کنترلی و ساختار 

آن می باشند.
این دو عامل مشخص می کنند که تصمیمات چگونه اتخاذ شوند و اینکه هنجارها و ارزش های 

فرهنگی چگونه باشند. باید توجه داشت که ماهیت قابلیت ها ناملموس و غیرعینی است.
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اینکه چه چیزی صالحیت متمایز را  تمایز قائل شدن بین منابع و قابلیت ها برای درک و فهم 
ایجاد می کند بسیار حیاتی است. کتابخانه ممکن است منابع منحصر به فرد و ارزشمندی را دارا 
باشد، اما قابلیت کتابخانه در استفاده موثر از آن منابع است که کتابخانه را قادر به ایجاد و حفظ 
صالحیت متمایز می سازد. همچنین باید توجه کرد که یک کتابخانه ممکن است منابع منحصر به 
فرد و ارزشمندی برای ایجاد صالحیت متمایز نداشته باشد اما دارای قابلیت هایی باشد که سایر 

رقبا فاقد آن باشند.
برای اینکه یک کتابخانه، دارای صالحیت های متمایز باشد باید حداقل یکی از دو شرط را داشته 

باشد:
منابع ارزشمند و منحصربه فرد و قابلیت های ضروری برای بهره برداری از آن منابع را دارا باشد.

یک قابلیت منحصر به فرد برای مدیریت منابع عادی)که ارزشمند و یا منحصر به فرد نیستند و 
در سطح معمولی قرار دارند(داشته باشد.

صالحیت متمایز کتابخانه زمانی تقویت می شود که کتابخانه هم دارای منابع ارزشمند و منحصر به 
فرد بوده و هم قابلیت های منحصر به فرد را برای مدیریت آن منابع در اختیار داشته باشد)خداداد 

حسینی، 1385(.

نتیجه گیری
از نظر پورتر، چهار عامل کارایی، کیفیت، نوآوری و پاسخ گویی به مشتری مزیت رقابتی را می 
سازند. این چهار عامل منابع عمومی ایجاد مزیت رقابتی می باشند که نشانگر روشهای عمومی 
کاهش هزینه ها و دست یابی به متمایز سازی است که هر کتابخانه ای   می تواند بدون توجه به 
نوع فعالیت یا نوع محصوالت و خدماتی که ارائه می دهد، از آن استفاده کند. اگر چه این چهار 
عامل به صورت مجزا مورد بحث قرار می گیرند، اما این عوامل به شدت با هم ارتباط و تاثیر متقابل 
دارند. به طور نمونه، برتری کیفیت می تواند منجر به برتری کارآیی شود و در عین حال نوآوری 
می تواند کارآیی، کیفیت و پاسخ گویی به مراجعان را افزایش دهد و رسیدن به برتری در کارآیی، 

کیفیت و نوآوری بخشی از برتری برای پاسخ گویی در مقابل مراجعان می باشد.
برودي پرستون و بارنر )2002( موفقیت یک سازمان را در نهایت به توانایي ایجاد حفظ پایگاه 

مشتري  وابسته مي دانند. آن ها معتقدند:
در محیط پیچیده و رقابتي امروزي، کتابخانه ها باید اطمینان پیدا کنند، مشتریان به جاي انتخاب 
ابزارهایي از  از دامنه وسیعي از فعالیت  هاي جایگزین، از خدمات آن ها استفاده مي کنند. ورایز8 
قبیل پردازش و اشاعه سریع اطالعات، تأمین اطالعات مرتبط و به موقع براي تصمیم گیري و 
استفاده نوآورانه از اطالعات در ایجاد فرصت  هاي جدید را به کتابخانه ها پیشنهاد مي کند تا به 
مزیّت رقابتي موفق دست پیدا کنند. اگر کتابخانه ها از تطبیق قابلیت  هاي خدماتي به نیازهاي 
مشتریان خود غفلت کنند، به خاطر وجود مشتریاني که به دنبال پیشنهادهاي جایگزین و رقابتي 

8-Vraies
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براي ارضاي نیازهاي متعدد و پیچیده خود هستند، در خطر در حاشیه قرار گرفتن و غیرمرتبط 
بودن قرار مي گیرند.
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