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  مزيت رقابتي و نقش آن در اقتصاد كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني

فصلنامه كتابداري و اطالع رساني   :نام نشريه
 www.isc.gov.ir )اين نشريه در
 (نمايه مي شود

51شماره اول، جلد  _ 57  :شماره نشريه  

 رضا رجبعلي بگلو  :پديدآور

   :مترجم

  

 چكيده

ها، نوعي رقابت در جريان است و هر سازماني در  بين همة سازمانها از جمله كتابخانهدر دنياي كنوني، 
هاي صرف شده افزايش دهد. در اين نوشته،  تالش است تا با تأكيد بر مزيت رقابتي، درآمد خود را بيش از هزينه

يري اجمالي از اين مفهوم هاي مزيّت ارائه شده و تصو اي از نظريه پس از تعريف رقابت و مزيّت رقابتي، خالصه
شود. در ادامه نيز  اي، تشريح مي گردد. سپس مزيّت مطلق، نسبي و مطابقت آنها با فعاليتهاي كتابخانه ارائه مي

مدار و منابع مزيّت رقابتي معرفي  ها و ابعاد گوناگون آن، مزيّت رقابتي منبع پس از معرفي مزيّت رقابتي، ديدگاه
رساني و مراحل پيشنهادي براي ايجاد آن در  ها و مراكز اطالع قش مزيّت رقابتي در كتابخانهگردد. در پايان نيز ن مي

 گيرد. رساني، مورد توجه و بررسي قرار مي ها و مراكز اطالع كتابخانه

 رساني. ها و مراكز اطالع ها: رقابت، مزيّت رقابتي، اقتصاد كتابخانه كليدواژه

  

 مقدمه

عصري كه در آن براي كسب جايگاهي بهتر در  عصر حاضر، عصر رقابت است.
هاي برتر، جلب سرمايه و نيروي  ها، دريافت پاداشها، كسب رتبه مديريت هزينه

تر، و افزايش كارايي و اثربخشي در فعاليتهاي توليد و سرمايه و  انساني مناسب
پذيرد. اين تالشها به سوي جامعه، سياست  خدمات، تالشهاي فراواني صورت مي

هاي ايجاد و گسترش همكاري يا رقابت  قتصاد رقابتي در جريان است و زمينهو ا
همه جانبه و اساسي را فراهم آورده است. اين رقابت گاهي به تشكيل نظام 

انجامد كه به ايجاد بلوكهاي  همكاري بين افراد، سازمانها، شركتها و كشورها مي
گردد. گاهي نيز به ايجاد  ميساز ايجاد نظمهاي نوين  قدرتمند منجر شده و زمينه

انجامد. اين رقابت در  هايي مجزّا ولي در رقابت هميشگي با يكديگر، مي جزيره
 جريان رويكردهاي اقتصادي، آشكارتر و مورد توجه همگان است.

سازمانها براي مصون ماندن از امواج سهمگين محيطي و نيز سازگاري با 
شود،  ناميده مي« مزيّت رقابتي پايدار»ه الزامهاي رقابتي، به نوعي فعاليت خاص ك

ها و  آورند. توجه به اين مفهوم در اقتصاد همة سازمانها از جمله كتابخانه روي مي
اي است كه با بهبود فرايند  رساني، ضروري است. مزيّت رقابتي، عرصه مراكز اطالع

در راهبرد ارائه و توليد خدمات و محصوالت بهينه در بازار، تداوم  [1]«ارزش آفريني»
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 سازد. پايدار خدمات و ثمردهي فرايندهاي سازماني را ميسر مي

انهاي فّعال در بخش گرچه مزيّت رقابتي، مفهومي پر اهميّت در مديريت سازم
خصوصي است، استفاده از آن در سازمانهاي فّعال در بخش عمومي از جمله 

ها نيز همانند سازمانهاي بخش  ها نيز سودمند است، زيرا كتابخانه كتابخانه
 وري از امكانات خود هستند. خصوصي، در پي افزايش كارايي و بهره

  

 تاريخچة مزيت رقابتي

هاي تاريخي آن توجه  م مزيّت و رقابت، بايد به ريشهبراي شناخت بهتر مفهو
هاي سنتي و مدرِن مربوط به مزيّت آورده شده  اي از نظريه ، خالصه5كرد. در جدول 

گيري مزيّت رقابتي را آشكار  ها، منشأ شكل است. نگاهي كوتاه به اين نظريه
 سازد. مي

 (1831خانه،  محمدي چهل هاي مزيّت )حسيني و ملك . خالصة نظريه1جدول 

هاي سنتي: مزيّت مبتني بر عوامل سنتي توليد چون كار و  نظريه
 سرمايه است

 نام نظريه
 نظريه پرداز

 )سال ارائه(
 پيشبرد اصلي خالصه نظريه

مزيّت 
 مطلق

 (5771)[2]اسميت

هر كشور در توليد و 
صدور كااليي تخصص يابد 
كه آن را با كارايي بيشتر 
نسبت به ساير ملل 

 كند توليد مي

تجارت بازي با 
مثبت مجموع 

 است

مزيّت 
 نسبي

 (5157)[3]ريكاردو

كشوري كه داراي عدم 
مزيّت مطلق است، در 
توليد و صدور كااليي 
تخصص يابد كه داراي 

لق كمتر عدم مزيّت مط
 است

توضيح تجارت 
بين كشورهاي 

 پيشرفته

فراواني 
 عوامل

 (5151)[4]هكشر

هر كشور كااليي را توليد 
و صادر كند كه عامل 

نسبتاً ارزان و توليد 
فراوان را با شدت 

 گيرد بيشتري به كار مي

نقش فراواني عوامل 
توليد در تعيين هزينه 
)قيمت( محصوالت و 

 مزيّت

هزينه 
 فرصت

 (5191)[5]هابرلر

هر كشور، كااليي را توليد و 
صادر كند كه داراي هزينة 

 فرصت كمتري است

در نظر گرفتن 
ساير عوامل 

 توليد

هاي مدرن: مزيّت مبتني بر عوامل جديد توليد چون نيروي انساني و متأثر از  نظريه
كنندگان، شكاف دانش و فناوري مقياس فّعاليت  واقعياتي چون سليقه مصرف

 اقتصادي، بازاريابي، نوآوري و عوامل سياسي، اجتماعي و نهادي است.

در نظر گرفتن هاي  سليقه و صرفه (5115)[6]ليندرتشابه 

http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticles&did=1431&pid=10#_ftn2
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http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticles&did=1431&pid=10#_ftn4
http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticles&did=1431&pid=10#_ftn5
http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticles&did=1431&pid=10#_ftn6


www.SID.ir

Archive of SID

مزيّت و مقياس در تعيين  ترجيحات
توضيح تجارت كاالهاي 

صنعتي، اهميت بيشتري 
 دارند

طرف تقاضا در 
 توضيح تجارت

مزيّت 
 فناوري

 (5115)[7]پوزنر
فناوري، عامل شكاف 

 اصلي تعيين مزيّت است

تأكيد بر نقش 
فناوري در تعيين 

 مزيّت

 (5111)[8]ورنُن دورتوليدي

فاصله زماني نوآوري، اثر 
... تعيين كننده مقياس و 

 مزيّت هستند

اهميت فاصلة 
زماني نوآوري و 

 توليد انبوه

مزيّت 
نسبي 

 پويا

 (5117)[9]كروگمن

مزيّت، اكتسابي است و 
با تغيير در همراه 

موجودي عوامل و فناوري 
كند. كارايي در  تغيير مي

توليد و تخصص و مهارت 
نيز از جمله عواملي 

هستند كه سبب تغيير 
در مزيّت نسبي 

 شوند مي

 پويايي مزيت

مزيّت 
 رقابتي

 (5111)[10]پورتر

ها در كاربرد  دانش بنگاه
  كننده عوامل، نقش تعيين

در مزيّت دارد. مزيّت 
اي  رقابتي، فرايند پيچيده

است و تفاوت در ساختار 
اقتصاد ملي، فرهنگ، 
ارزشها، نهادها و تاريخ 
كشورها در رقابتمندي 

ي )حضور پايدار در بازارها
ها تأثير  جهاني( بنگاه
 دارد

تأكيد بر نقش 
دانش و نوآوري 

ها و نگاه  بنگاه
سيستمي به 

 مزيّت

  

 دو نوع مزيّت مورد توجه است:

، توانايي يك فرد، سازمان )شركت( يا يك كشور در توليد [11]. مزيّت مطلق5
شود.  محصول يا خدمتي بيشتر، از منبعي يكسان به نسبت ساير رقبا تعريف مي

جستجوي »در كتاب  5771و در سال « اسميت»اين نظريه، نخستين بار توسط 
وجود نيروي   [13]ارائه شد. [12]و از ديدگاه كاالگرايي« ماهيت و داليل ثروت ملتها

فرضهاي اين  برابر، از پيش  كار به عنوان تنها ورودي و نيز ميزان ماده خام و هزينة
 روند. نظريه به شمار مي

. مزيّت نسبي، ويژگيها، توليدات و توانمنديهايي است كه فرد، سازماني يا 2
اي نيست كه  د، اّما اين تفاوتها به گونهساز كشورها را نسبت به ديگران متفاوت مي

« مزيّتي نسبي»داشته باشد. اين نوع مزيّت « برتري مطلق»يكي بر ديگري 

http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticles&did=1431&pid=10#_ftn7
http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticles&did=1431&pid=10#_ftn8
http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticles&did=1431&pid=10#_ftn9
http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticles&did=1431&pid=10#_ftn10
http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticles&did=1431&pid=10#_ftn11
http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticles&did=1431&pid=10#_ftn12
http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticles&did=1431&pid=10#_ftn13
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با اين نوع مزيّت، ورود هر يك از طرفين به بازار سودآور است  [14]شود. شناخته مي
هاي خود، به نوعي  و هر سازمان با توجه به نيروي انساني، رويكرد و هزينه

و  2يابد. مندرجات جدولهاي  گرايي در خدمات يا محصوالتي خود دست مي تخصص
ها و مراكز  بخانه، تفاوت اين دو نوع مزيّت را در فعاليتها و فرايندهاي كتا9

 نماياند. رساني، مي اطالع

 رساني ها و مراكز اطالع مزيّت مطلق با فعّاليت كتابخانه  . مطابقت نظريه2جدول

كتابخانه و مركز 
 رساني ج اطالع

كتابخانه و مركز 
 رساني ب اطالع

كتابخانه و مركز 
رساني  اطالع

 الف
  

9 9 9 

هزينه و نيروي 
 انساني/

 بر حسب واحد

1 7 1 

كتابهاي 
نويسي  فهرست

 شده

 
 

 

1. Value Creation. 

1. Smith, Adam. 

2. Ricardo, David. 

3. Eli, Heckscher. 

4. Haberler, Gottfried. 

5. Linder, S.B. 

6. Posner. 

7. Vernon Raymond. 
1. Krugman, P.R. 
2. Porter, M. 
3. Absolute Advantage. 
4. Mercantilism. 

5. Wikipedia, Absolute Advantage http://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_advantage 

1. Wikipedia, Comparative Advantage http://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_advantage 

 مجموع 51 25 51
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با در اختيار داشتن نيروي انساني « ج»و « ب»، «الف»هر يك از سه كتابخانه 
نفر( و با فرض برابر بودن امكانات و تجهيزات )به عنوان مادة  9اي برابر  مشابه )هزينه

فرض مزيّت مطلق(، تعداد كتابهاي متفاوتي  خام جهت ارائه خدمات به عنوان پيش
كه تعداد كتابهاي بيشتري را « ب»كنند. بنابراين، كتابخانة  نويسي مي را فهرست

/ سودمندي بيشتر و مزيّتي مطلق نسبت به دو كند، از هزينه نويسي مي فهرست
دهندة مزيت نسبي  نشان 9برخوردار است. مندرجات جدول « ج»و « الف»كتابخانه 

است. در اين مورد، نوع خدمت به عنوان مؤلفة افزوده در بررسي مزيّت نسبي، در 
 نظر است.

  

 رساني عها و مراكز اطال . مطابقت مزيّت نسبي با فعّاليت كتابخانه8جدول

كتابخانه و 
مركز 

رساني  اطالع
 ج

كتابخانه و 
مركز 

رساني  اطالع
 ب

كتابخانه و 
مركز 

رساني  اطالع
 الف

  

 1 1 ــ
تعداد خدمات 

 گزينشي اطالعات

 ــ 51 51
تعداد خدمات تحويل 

 مدرك

 51 ــ 1
تعداد خدمات مرجع 

 مجازي

  

رساني، خدمات  اطالع ها و مراكز ، هر يك از كتابخانه9بنا به مندرجات جدول 
اي نسبت به كتابخانه ديگري  كنند. در اين مورد، چون هيچ كتابخانه اي ارائه مي ويژه

توان انتظار  به لحاظ تعداد افرادي كه در خدمت دارد، برتري مطلقي ندارد، نمي
گيري و استفاده از منابع و خدمات  داشت همه يا اغلب مشتريان به سوي بهره

اي خدمت خاصي را ارائه  بخانه ويژه بروند. از آنجا كه هر كتابخانهاطالعاتي يك كتا
يك نسبت به ديگري برتري مطلقي ندارد. اين امر باعث خواهد شد تا  كند، هيچ مي

ها مشتريان ويژه خود را جذب كنند و به ارائه يك يا چند  هر يك از اين كتابخانه
 خدمت ويژه، مشهور شوند.

  

 مزيّت رقابتي چيست؟

)الف( برتري در موقعيت و شرايط و )ب( عامل يا  [1]مريام وبستر نامه طبق تعريف واژه« مزيّت»

گيرد. بنابراين،  شود كه بين حريفان درمي ، عمل يا فرايندي تعريف مي«رقابت»و  گردد شرايط منفعت براي دارندة آن، تعريف مي
گردد و باعث  عوامل و شرايطي است كه باعث رقابت ميان دو يا چند فرد، سازمان و ... مي»آيد  آنچه از تركيب اين دو واژه برمي

شود  طور ساده هر آن چيزي تعريف مي مزيّت رقابتي به«. دگرد برتري حداقل يكي از آنها شده و در اين ميان مزيّتي نيز حاصل مي

http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticles&did=1431&pid=10#_ftn1


www.SID.ir

Archive of SID

شود درآمد بيش از هزينه صرف شده افزايش يابد. در تعريفي ديگر، مزيّت رقابتي عاملي است كه سبب ترجيح  كه موجب مي
گيرد كه  گردد. مزيّت رقابتي جايي شكل مي محصول )كاال يا خدمات( توسط مشتري براي يك شركت نسبت به رقيب خود مي

خريد يك محصول، نسبت به محصول رقيب ارزش بيشتري براي مشتري ايجاد كند. ارزش بيشتر براي مشتري همواره متناظر با 
( اما، تعريفهاي ديگري نيز از 11نژاد،  نقل شده در دلوي و فلسفي 5911مزيّت رقابتي براي سازمان است )غفاريان و كياني، 

( مزيّت رقابتي را تشخيص 5917نقل شده در راسخي و ذبيحي،  5115) [2]«و ويليامسون هي»مزيّت رقابتي وجود دارد. 

شوند. به بيان ديگر، مزيّت رقابتي  بنگاه در مقايسه با ساير رقبايش مي كنند كه موجب برتري ظرفيتها و موقعيت بازاري تلقي مي
 كند. باشد كه از طريق الگوي توسعة منابع، گسترش پيدا مي نظير يك سازمان در برابر رقبايش مي موقعيت بي

اي از عوامل اشاره دارد كه به  آنچه در مزيّت رقابتي مطرح است، به مجموعه
زمانها و فعاليتهاي منتسب به آنها، از سادگي برخوردار تر شدن سا سبب پيچيده

ها، عناصر، ابزارها و شرايطي  كنش عوامل، مؤلفه نيست. اين نوع مزيّت با درهم
گردد كه سازمانها با آنها درگير بوده يا به سبب وجود آنها، با سازمانهاي  توصيف مي

به سبب نشان دادن  [3]«مايكل پورتر»كنند. مزيّت رقابتي را  ديگر رقابت مي
نقدهايي كه بر مزيّت نسبي وارد بود، مطرح نمود. وي موفقيت را تنها به مزيّتهايي 

بلكه معتقد بود بايد از طريق شناخت  دانست، نسبي آشكار شده وابسته نمي
  سازي، به خلق مزيّت پرداخت و با فراهم [سازماِن[ خود و ظرفيت وضعيت و ساختار 

هاي  آوردن بسترهاي سرآمدي و شرايط كارايي رقابتي، به عنوان فّعال عرصه
(. اگر شركت يا سازماني قادر باشد فّعاليت 5911  مختلف، تبديل گرديد )خاندوزي،

تواند ارزشهاي منحصر به فردي را براي  صي را بهتر از رقبا انجام دهد، ميخا
مشتريان ايجاد نمايد كه در نهايت باعث برتري در برابر آنها خواهد شد. البته، اگر 
رقبا نتوانند به سادگي آن را تقليد كنند و آن كاال يا خدمت ارزش و اهميت بيشتري 

رقابتي تضمين خواهد شد. بنابراين،  براي مشتري داشته باشد، كسب مزيّت
گردد  اي از عوامل اشاره دارد كه باعث مي توان گفت مزيّت رقابتي به مجموعه مي

يك سازمان نسبت به رقباي خود برتري داشته و يا بهتر از آنها خدمت يا محصولي 
 ويژه را ارائه و مشتريان بيشتري را به خود جلب كند.

اي خدمتي متمايز مانند بازاريابي خدمات از طريق  چنانچه تصور كنيم كتابخانه
تلفن همراه را در دستور كار خود قرار داده است و از طريق اين خدمت به 

پردازد، اين كتابخانه قادر خواهد بود  رساني خدمات و منابع اطالعاتي خود مي اطالع
تري را به رساني، مشتريان بيش بهره از اين شيوه خدمت هاي بي نسبت به كتابخانه

سوي خود جذب نمايد. حال اگر اين كتابخانه به ازاي هر خدمت خود از مشتريان 
هاي كه خدمات مبتني بر هزينه  هزينه دريافت نمايد )همچون بسياري از كتابخانه

كنند( و يا حتي در جهت رسالتهاي سازماني خود خدمات بيشتري را به  ارائه مي
ها از عناصر مزيّت رقابتي بيشتري  كتابخانهديگران ارائه كند، به نسبت ساير 

توانند به سبب برخورداري  هاي ديگر نيز مي برخوردار خواهد بود. از آنجا كه كتابخانه
مند شده و در  از زيرساخت الزم و تخصيص نيروي انساني مناسب از اين رويكرد بهره

فرايندي جلب مشتريان موفق عمل نمايند، تالش براي كسب مزيّت رقابتي، به 
 گردد. پايدار و پويا تبديل مي

براي اينكه كسب مزيّت رقابتي به فرايندي پايدار و پويا تبديل شود، بايد به 
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دانش تجاري پويا براي »پرداخت. هوش رقابتي  [4]«هوش رقابتي»ايجاد و تقويت 
آوري، تجزيه و تحليل، مديريت اطالعات و درك مفهوم رقابت در استراتژي  جمع

گردد )پاك  تعريف مي« شركت به منظور كسب مزيّت رقابتي در محيط كسب و كار
تحليل آوري و تجزيه و  (. در اين رويكرد، جمع5911مرام، اسكندري و مولوي، 

اطالعات، و استفاده كاركنان در تمام سطوح سازمان، در جهت حفاظت از 
شود. هوش رقابتي و مزيّت رقابتي، ارتباط نزديكي  تهديدهاي رقابتي شناخته مي

ظرفيت يك سازمان براي ايجاد دانش و »دارد كه  [5]«هوش كسب و كار»با 
شود  تعريف مي« استفاده از آن براي تطابق با محيط يا بازار از لحاظ راهبردي

(. حال اگر يك سازمان بخواهد براي كسب مزيّت رقابتي گام بردارد، 5911زاده،  )خان
را در جهت بهبود فرايندهاي خود به كار گيرد.  بايد هوش رقابتي و كسب و كار

رساني نيز همچون ساير سازمانها، از انواع اطالعات و  ها و مراكز اطالع كتابخانه
كنند.  ها براي شناسايي و به كارگيري رويكردهاي نوين در خدمات استفاده مي داده

تغيير نيازها و  گرايش مشتريان به استفاده از انواع رسانه )چاپي يا الكترونيكي(،
مندي از فناوري  رفتارهاي اطالعاتي، سنجش رضايت و كيفيت خدمات با بهره

هايي هستند كه بايد در جهت كسب مزيّت  اطالعات و رويكردهاي نوين، داده
 رقابتي و هوش كسب و كار به كار گرفته شوند.

بت است. رقا  هاي گوناگوني از ديدگاه دربارة پيشينة حوزه اقتصاد شامل آرايه
هايي غني دربارة خواست شركتها براي مزيّت  ها دربردارندة ديدگاه اين پيشينه

ترين ديدگاه درباره رقابت، مدل پنج نيروي  شده رقابتي است. شناخته
گونه كه در نمودار زير قابل  . همان(Grimm, Lee & Smith, 2006, p.31) است [6]پورتر

 گانه زير برخوردار است: مشاهده است، اين مدل از اجزاي پنج

زني  . قدرت چانه9زني خريداران  . قدرت چانه2واردها  . تهديد تازه5
گانه را   رقابت و شدت آن. اين نيروهاي پنج. 1. تهديدهاي جايگزين 1كنندگان  تأمين

ها،  هاي سازماني از جمله محيط مرتبط با كتابخانه توان در بسياري از محيط مي
 مورد بررسي و توجه قرار داد.
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. مدل مفهومي رقابت در مدل پنج نيروي پورتر )ويكي پديا1نمودار ) 
  

رقابت را طوفاني هميشگي دانست كه درون  [7]«شومپتر»پيش از پورتر، 
گريم، لي »گيرد.  كنس و واكنش رقيبان شكل مي[8]فرايند ويرانگري )رقابت( خالق

، و تغيير [9]زدايي سازي، مقررات خصوصي  سازي، ( جهاني2111« )و اسميت
پايه دوره كنوني را شكل  [10]كنند كه انگاره روندهاي كنوني ذكر مي فناورانه را كالن

دهند و به همه تغييرات بايد با اين چارچوب فكري نگريست. رقابت كامل، رقابت  مي
هايي از انواع رقابت به شمار  ، نمونه[12]و رقابت انحصاري چندجانبه [11]انحصاري

هاي كنوني درباره رقابت شكل گرفته  ديدگاه  روند. خارج از اين روندهاي كالن، مي
توان  كه عمدتاً پس از پورتر مطرح شده است. سه ديدگاه اساسي و پايه را مي

سازماني( و شومپتر  سازماني(، محيطي )صنعتي يا درون مدار )برون رويكرد منبع
شريح مدار، تنها به ت )عدم ثبات و پايداري( نام برد كه به دليل اهميّت رويكرد منبع

شود. البته، رويكردهاي ديگري از قبيل مزيّت رقابتي  اين رويكرد پرداخته مي
توان به اين رويكردها افزود كه در واقع رويكردهاي  اي را نيز مي محور و شبكه دانش

 شوند. تكميلي در اين زمينه شمرده مي

  

 مدار مزيّت رقابتي از ديدگاه منبع

تعيين منابع راهبردي در دسترس براي اين ديدگاه به عنوان ابزاري براي 
سازمان صنعتي كه مزيّت رقابتي   گيرد و بر خالف نظرية سازمان مورد توجه قرار مي

داند؛  آن را حاصل عواملي بيرون از سازمان مي  داند، را حاصل عوامل سازماني مي
كز ها و مرا تغييرات به وجود آمده در كتابخانه  بدين معنا كه اگر براي نمونه،

  رساني را بررسي كنيم، خواهيم ديد با توجه به روند تغيير در اين مراكز، اطالع
كنيم، به سبب عوامل  بسياري از شرايطي كه امروزه براي اين مراكز مشاهده مي
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ها  ها و اصول كتابخانه برون سازماني بوده است و تغييرات اندكي را در شيوه
استفاده از فناوري اطالعات در اين مراكز  كنيم. براي نمونه، تغيير در مشاهده مي

باعث گرديده است تا شيوة استفاده از منابع چاپي و الكترونيكي، رفتارهاي كاربران 
مندي از خدمات، تغييرات فراواني كند. اصول اساسي اين  و سهولت يا سرعت بهره

كه  اي از منابع ارزشمند و در دسترس است ديدگاه بر پاية به كارگيري مجموعه
گردد. براي تبديل اين مزيّت رقابتي كوتاه مدت به  باعث ايجاد مزيّت رقابتي مي

مزيّت رقابتي پايدار بايد اين منابع را به منابع همگن و قابل تحرك تغيير دهيم. نقاط 
 ( عبارتند از:[13]مدار كليدي اين نظريه يا ديدگاه )ويكي پديا، ديدگاه منبع

منابع كليدي بالقوة سازمان: )براي نمونه، دانش، تجربه و مهارت  شناسايي ـ
كتابداران و متخصصان، و منابع اطالعاتي ارزشمند، جزء اين منابع به شمار 

 روند(. مي

، «كميابي»، «ارزشمندي»كه آيا اين منابع معيارهاي چهارگانة  اين ارزيابي ـ
گيرند )بررسي اين امر در  را به كار مي« ناپذيري جايگزين»و « تقليدناپذيري»

 گردد(. ها باعث حركت به سوي مزيّت رقابتي مي كتابخانه

ا با اين كار ها در آنها وجود دارد، زيرا تنه از منابعي كه اين ارزيابي حفاظت ـ
گردد )حفاظت از اين مزيّت رقابتي پايدار  است كه باعث ارتقاي عملكرد سازمان مي

 خواهد شد(.

«بارني» [14] براي مزيّت رقابتي چهار ويژگي اصلي   
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 (:5911نژاد،  شمرد )دلوي و فلسفي برمي

: منابعي كه بتوان از آنها در جهت خنثي نمودن تهديدهاي [1]. ارزشمندي1
هاي جمعي  ها و نيز رسانه ها با ساير كتابخانه محيطي استفاده كرد. كتابخانه

ها و مانند آنها،  روزنامهاي،  هاي ماهواره موجود از قبيل اينترنت، تلويزيون، شبكه
هاي  رقابتي پنهان يا آشكار دارند. اين مراكز با در دست داشتن منابع و سرمايه

هاي مربوط به سازماندهي دانش، به  فكري ارزشمند و علمي از طريق تجربه
دهند. بنابراين، حاوي يكي از مواردي است كه در  مشتريان خود خدمات ارائه مي

 گيرد. دار مورد توجه قرار ميم مزيّت رقابتي منبع

منابع بايد در ميان سازمانهاي فعلي و رقباي بالقوه كمياب  :[2]كميابي .2
شود كه در ميان رقيبان  فردي در نظر گرفته ميباشند. كميابي ويژگي منحصر به 

ديگر وجود ندارد يا بندرت ديده شود. اگر تصور كنيم روزي اينترنت و يا ساير 
ها، تمامي يا بخشي از نيازهاي كاربران را كه اكنون در  هاي رقيب كتابخانه رسانه

موجود در گردند، ارائه كنند و يا تمامي منابع اطالعاتي  ها مرتفع مي كتابخانه
ها به آساني در اختيار همگان قرار گيرد، اين سازمانها همه يا بخش بزرگي  كتابخانه

 اي و مشتريان آن را از دست خواهند داد. از خدمات كتابخانه

اي باشند كه رقيبان نتوانند از آنها تقليد  گونه  منابع بايد به :[3]. تقليدناپذيري8
اي دريافت  دهند، هزينه ها ارائه مي كنند. اگر تصور كنيم براي خدماتي كه كتابخانه

ن توانند آنها را ارائه كنند، در اي نوع( نيز مي نوع و غيرهم شود و ساير رقيبان )هم مي
صورت اين ويژگي در كتابخانه ذكر شده تقليدپذير بوده و از مزيّت رقابتي برخوردار 

ها آن خدمت را رايگان كرده و  نخواهد بود. نبود اين ويژگي باعث خواهد شد كتابخانه
 يا در كنار رقيبان ديگر ارائه نمايند.

منابع نبايد جانشينهاي يكساني داشته باشند. اگر  :[4]ناپذيري . جانشين4
اي در حال ارائه است توسط كتابخانه و يا  تصور كنيم خدمتي كه در كتابخانه

اي كه  شود، به گونه ه مياي ديگر قابل ارائه بوده و جانشين آن خدمت شمرد رسانه
مشتريان، نبود آن خدمت را احساس نكنند، بنابراين محصول يا خدمت كتابخانه 
قابليت جانشيني و جايگزيني داشته و براي آن كتابخانه مزيّت رقابتي ايجاد نخواهد 
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 كرد.

  

 ابعاد مزيّت رقابتي

( برخي از 5917)« فر طالقاني و فروغي»مزيّت رقابتي ابعاد گوناگوني دارد. 
 اند: آنها را به شرح زير ارائه كرده

وقتي سازمان و رقيبان از نظر ايفاي نقش،   :مزيّت متجانس در برابر نامتجانس
غيرمتمايز و يكسان هستند و با استفاده از مهارتها و قابليتهاي مشابه و به روش 

ي نمونه، اگر كنند، مزيّت متجانس به كار گرفته شده است. برا يكسان رقابت مي
نوع در ارائه يك خدمت ويژه در حال رقابت باشد، اين  اي با كتابخانه هم  كتابخانه

 گذاري كرد. نام« مزيّت متجانس»توان  مزيّت را مي

: مزيّتي كه از حيث كاركرد بازار، كوتاه مدت و مزيّت موقتي در برابر پايدار
مزيّتي كه كاركردي طوالني شود. همچنين،  انتقالي باشد، مزيّت موقت شمرده مي

شناخته « مزيّت پايدار»برداري نيست،  دارد و به راحتي از سوي رقيبان قابل نسخه
هاي عمومي در جلب رضايت مشتريان خود نسبت به  شود. رقابت كتابخانه مي

ها و ...( رقابتي پايدار به شمار  رساني، شبكه ها، مراكز اطالع ساير رقيبان )رسانه
 رود. مي

 ّ : وقتي مزيّت در مقايسه با رقيبان اندكي تفاوت ت نسبي در برابر مطلقمزي
شود. همچنين، وقتي مزيّت در مقايسه با  داشته باشد، مزيّت نسبي محسوب مي

رقيبان فاحش بوده و تسلط در بازار وجود داشته باشد، مزيّت مطلق شناخته 
 شده است.آورده  9و  2شود. توضيح مزيّت نسبي و مطلق، در جدول  مي

مزيّتي كه در ايجاد ارزشهاي رقابتي به   :مزيّت مستقيم در برابر غيرمستقيم
گذارد، مزيّت مستقيم و اگر مزيّتي نقش خود را با استفاده  صورت مستقيم تأثير مي

شود. براي  مي  مزيّت غيرمستقيم شمرده  دهد، اي انجام مي از عوامل واسطه
كاربران خود بپردازد و از اين طريق باعث افزايش  اي به آموزش نمونه، اگر كتابخانه

 رضايت مراجعه مشتريان خود گردد، از مزيّت غيرمستقيم استفاده كرده است.

: وقتي مزيّتي از ظرفيت پتانسيل الزم براي مزيّت بالقوه در برابر بالفعل
مزيّتي برخورداري از ارزش رقابتي بالفعل برخوردار باشد، مزيّت بالقوه بوده و وقتي 

نمايد، مزيّت بالفعل شناخته  در ساز و كار رقابت، به صورت عملي ايفاي نقش مي
شود. مثالي كه براي آموزش كاربران در مزيّت مستقيم و غيرمستقيم مطرح  مي

تواند براي مزيّت بالقوه نيز مطرح گردد. اگر آموزش كاربران  شده است، مي
ري باشد، عالوه بر مزيّت غيرمستقيم، كننده بيشت ساز دستيابي به مراجعه زمينه
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 گردد. مزيّت بالقوه نيز محسوب مي

: مزيّتي كه از حيث عملكرد به تنهايي عمل نمايد، مزيّت ساده در برابر مركب
مزيّت ساده محسوب شده و مزيّتي كه از نظر عملكرد، به صورت تركيبي از 

شود.  ت مركب شمرده ميمزيّتهاي چندگانه و در تعامل با يكديگر عمل نمايد، مزيّ 
اي،  اي با در اختيار داشتن نظام همكاري بين كتابخانه براي مثال، اگر كتابخانه

مند شده  خدمات گزينشي اطالعات را به كاربران خود ارائه كند، از مزيّت مركب بهره
 است و در صورت استفاده از يكي اين دو، مزيّت ساده داشته است.

نامشهود: وقتي سازمان و رقيبان بر اساس منابع مشهود ت مشهود در برابر 
كنند، مزيّت مشهود، و وقتي بر  آالت، تجهيزات و ... با يكديگر رقابت مي مثل ماشين

كنند، مزيّت نامشهود به  اساس منابع نامشهود و عوامل پنهان با يكديگر رقابت مي
از نظر اجتماعي، پيچيده كار گرفته شده است. اين نوع مزيّت از نظر علّي، مبهم و 

است. دانش تخصصي، پيشينه فعاليتهاي علمي، فرهنگ سازماني و به طور كلي 
ها مزيّت نامشهود و منابع  هاي فكري كتابداران و مديران آنها در كتابخانه سرمايه

ها و فناوريهاي اطالعاتي به كار گرفته، مزيّت مشهود شمرده  اطالعاتي، دستگاه
  ار زير ابعاد مزيّت رقابتي نشان داده شده است.شوند. در نمود مي
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 (1831  فر، . ابعاد مزيّت رقابتي )طالقاني و فروغي2نمودار

 رساني ها و مراكز اطالع برخي از منابع مزيّت رقابتي در كتابخانه 

توان به  براي مزيّت رقابتي منابع گوناگوني وجود دارد كه برخي از آنها را مي
 زير نام برد:شرح 

ها به طور سنّتي بر اين باورند، محصوالت و خدمات آنها  كتابخانه مشتري:
شايستگي دروني دارد و مشتريان بايد به صورت خودكار جذب كتابخانه شوند. اين 

كند تا از پس چالشهاي  ها نمي انديشيدن دربارة مشتري، كمكي به كتابخانه  نوع
گيرندة تأمين بودجة كافي، افزايش استفادة امروزي برآيند. اين چالشها دربر

مشتريان، و گسترش و تقويت مفهوم كتابخانه به عنوان خدمت ضروري است. 
ها بايد بر طراحي و ارائه خدمات و محصوالت خود در جهت رفع  بنابراين، كتابخانه

. اين منبع مزيّت رقابتي (Denny, 2001) نيازهاي شناسايي شدة جامعه تمركز كنند
خارج از سازمان به وجود آمده و عالوه بر اين، به عنوان منبع رقابت بر سر ارائه  در

. (Woodruff, 1997) گيرد مورد توجه سازمانها قرار مي  ارزش واالتر به آنها )مشتريان(
[5]در دستيابي به اين منبع رقابتي بايد رويكرد سنجش رضايت مشتري صورت  

«صداي مشتري»پذيرد كه در واقع با رويكرد توجه به  [6] نيز شناخته   

 
 

 

[1]. Valuable. 

[2]. Scarcity. 

[3]. Unimitability. 

[4]. Irreplaceability.   

[5]. Customer Satisfaction Measurement (CSM). 

[6]. Voice of Customer. 

به كار گرفته «  [1]ارزش مشتري»شود. اين رويكرد كه با هدف ارتقاي  مي
شود، به معناي ارزيابي نهايي از استفاده از يك محصول يا خدمت بر اساس اين  مي

 ,Woodruff) تصور است كه چه چيزي دريافت شده و چه چيزي داده شده است

رساني نيز  ها و مراكز اطالع . اين منبع مهم كسب مزيّت رقابتي، در كتابخانه(1997
گيرد، به اين صورت كه اين مراكز بايد در جهت خلق ارزش و  مورد توجه قرار مي

ارتقاي آن در ميان مشتريان خود گامهايي اساسي بردارند. در جريان كسب اين 
هميت دارد. البته، مقداري از اين منبع منبع مهم مزيّتي نيز شناخت رقيبان بسيار ا
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هاي فكري مشتريان وجود دارد كه در ادامه شرح داده خواهد  مزيّتي در سرمايه
 شد.

هاي فكري )انساني، ساختاري و مشتري(: شايد بتوان گفت اگر اين  سرمايه
تر از منبع مشتري نباشد، ارزش كمتري نسبت به آن نيز  منبع مزيّت رقابتي با ارزش

هاي فكري را در سه سطح انساني )مهارت و دانش  واهد داشت. اگر سرمايهنخ
اي يا  ها و فرايندها( و رابطه نيروي انساني يا كارمندان(، ساختاري )دستورالعمل

مشتري )ارتباطات، بازخوردها، اطالعات و دانش آنها( دانسته و در جهت كسب 
ايم.  ي را به دست آوردهمديريت آن گام بردايم، سهم وسيعي از مزيّت رقابت

دانند  ( مي5911ناپذير )دستگير و محمدي،  هايي پايان هاي فكري را گنجينه سرمايه
كه بايد به خوبي مديريت و در جهت بهبود فعاليتها و فرايندهاي سازماني استفاده 

هاي فكري با گسترش رويكردهاي آموزشي، مديريت فرايندهاي  شوند. اين سرمايه
 قابل مديريت و گسترش خواهند بود. [2]نيز مديريت شكايتهاكسب و كار و 

فناوري اطالعات: از ميان منابع مزيّت رقابتي، فناوري اطالعات، بيش از همه 
بل تقليد و جايگزيني است، زيرا سرعت دستيابي به آن سريع بوده و مزيّت قا

رقابتي آن كوتاه مدت است هر چند داراي خصوصياتي از قبيل به روز بودن، سريع و 
دقيق بودن، كارايي و اثربخشي بوده و عملكرد سازماني را بهبود بخشيده است 

اي دارد و به  گيهاي برجسته(. اين منبع مزيّت رقابتي ويژ5911)حاجي اصغري، 
شود، ولي به  برداري مي عنوان توانمندساز در فرايندهاي كسب و كار از آن بهره

شود، زيرا ويژگيهاي  تنهايي منبع بسيار معتبري براي مزيّت رقابتي شناخته نمي
پذيري آن در سطح بااليي قرار ندارد. شايد به  پذيري، تقليدپذيري و جانشين تحريك

ها  آساي استفاده از فناوريهاي اطالعاتي در كتابخانه سير فزاينده و سيل نظر برسد
رساني باعث خواهد شد تا به سوي كسب مزيّت رقابتي پايدار حركت  و مراكز اطالع

كارهايي همچون تبديل فناوري  صورت پذيرد، اما اين رويكرد تنها با استفاده از راه
ر جهت آموزش مديران و كتابداران در اطالعات به عنوان سرمايه فكري و تالش د

تواند هدايتگر گامهاي اساسي در  جهت تركيب منابع و مهارتهاي سازماني، مي
 جهت كسب مزيّت رقابتي پايدار در نظر گرفته شود.

  

  رساني ها و مراكز اطالع مزيّت رقابتي در كتابخانه

نهايت به توانايي ( موفقيت يك سازمان را در 2112« )برودي ـ پرستون و بارنر»
 دانند. آنها معتقدند: وابسته مي[3]ايجاد حفظ پايگاه مشتري

ان پيدا كنند، مشتريان ها بايد اطمين در محيط پيچيده و رقابتي امروزي، كتابخانه
به جاي انتخاب از دامنه وسيعي از فعاليتهاي جايگزين، از خدمات آنها استفاده 
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هايي از قبيل پردازش و اشاعه سريع اطالعات، ( ابزار5111) [4]«ورايز»كنند.  مي
گيري، و استفاده نوآورانه از اطالعات در  تأمين اطالعات مرتبط و به موقع براي تصميم

كند تا به مزيّت رقابتي موفق  ها پيشنهاد مي ايجاد فرصتهاي جديد را به كتابخانه
ه نيازهاي مشتريان ها از تطبيق قابليتهاي خدماتي ب دست پيدا كنند. اگر كتابخانه

خود غفلت كنند، به خاطر وجود مشترياني كه به دنبال پيشنهادهاي جايگزين و 
رقابتي براي ارضاي نيازهاي متعدد و پيچيده خود هستند، در خطر در حاشيه قرار 

گيرند. در دورة تغييرات، توسعه و عدم قطعيت  گرفتن و غيرمرتبط بودن قرار مي
به دنبال انتقال تهديدهاي دروني تغيير به فرصتها باشند، ها  مستمر، اگر كتابخانه

 بايد از فنون بازاريابي براي ايجاد و حفظ مزيّت رقابتي استفاده كنند.

رقابت، امري است كه ميان همه سازمانها وجود دارد و بايد ميان رقابت 
سازنده و مخرب نيز تمايز قايل شد. رقابت در بخش خصوصي )شركتها و 

ها و مراكز  ي خصوصي( با سوددهي و در بخش عمومي )كتابخانهسازمانها
 سودمندي همراه خواهد بود.  رساني( با بودجه اختصاص يافته و هزينه ـ اطالع

 كند: ها را چنين بازگو مي نيز مزيّت رقابتي در كتابخانه  (5111) [5]«الين»

انحصاري خود بوده   ها در بخش عمومي در حال از دست دادن موقعيت كتابخانه
وري  اي با بخش اطالعات خصوصي و ساير بخشها در رقابتند. بهره  و به طور فزاينده

ز طريق كاهش نيروي انساني و فزاينده آن بخشها، مستلزم كاهش در هزينه ا
افزايش مسئوليتهاي آنها شده است. از طرف ديگر، به اضطراب فردي و اجتماعي، 
نبود اشتغال فزاينده و بازارهاي كاهش يافته براي كاالها منجر شده است. 

هاي دولتي، مجبور به كاهش كارمندان خود  مشي ها به سبب فشار خط كتابخانه
دهي آنها در پي داشته است. ...  هديدهايي را براي خدماتاند و اين موضوع ت شده

آلهاي خود بپيوندند و بازارهايي را  ها بايد از اين گرايشها آگاه بوده و به ايده كتابخانه
 براي خدمات جديد ممكن خود بگشايند.

بايد تالش كرد تا رقابت براي ارائه سريع، كارآمد، معتبر و راحت خدمات و منابع 
رساني جاري باشد. از آنجا كه اين مراكز با  ها و مراكز اطالع در كتابخانه اطالعاتي

كاهش بودجه و افزايش فعاليتهاي خدماتي مواجه هستند، رقابت در جذب بودجه، 
پذيري خدمات و منابع اطالعاتي( رويكرد  نيروي انساني كارآمد و نيز مشتريان )توجيه

كنندگان و  تر رفتار مراجعه ها با درك عميق هغالب رقابتي خواهد بود. مديران كتابخان
ها را در ميان مراجعان خود حفظ كنند.  نيازهاي آنان، قادر خواهند بود جايگاه كتابخانه

توان ذكر كرد كه باعث شده، رقابت در جذب بودجه و نيز هزينه ـ  داليل متعددي مي
 سودمندي خدمات و منابع
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[1]. Customer Value. 

[2]. Complaint Management. 

[3]. Customer Base. 

[4]. Vraies. 

[5]. Line. 

 ترين اين داليل، عبارتند از: يش مطرح گردد. برخي از مهماطالعاتي، بيش از پ

 ـ تغيير در نيازهاي اطالعاتي مشتريان

 پايي نيروي انساني با اين فناوريها ـ گسترش فناوريهاي نوين و ضرورت هم

 ـ رشد فزاينده در به كارگيري فناوريهاي اطالعات و خدمات مرتبط با آنان

 [1]ـ افزايش قيمت منابع اطالعاتي

 هاي اطالعاتي( ـ وجود انحصار در دسترسي به منابع اطالعات )پايگاه

 هاي باال اي با هزينه افزارهاي مختلف كتابخانه ـ وجود نرم

 منابع اطالعاتي [2]ها و تشكيل كارتلهاي ادغام پايگاهـ 

 ـ وجود نوعي رقابت پنهان و آشكار براي به دست آوردن مشتري

 هان و آشكار براي به دست آوردن منابع اطالعاتيـ وجود نوعي رقابت پن

گرايش به استفاده از رويكردهاي بخش خصوصي در بخشهاي عمومي 
رساني، مدتي است مورد توجه اين مراكز قرار  ها و مراكز اطالع همچون كتابخانه

 گرفته است. برخي از اين رويكردها عبارتند از:

 [3]هاي مبتني بر هزينه ـ وجود كتابخانه

هاي  هاي بزرگ )از جمله كتابخانه ـ رويكرد فروش منابع اطالعاتي در كتابخانه
 ملي بريتانيا(

 طالعاتيـ دريافت هزينه براي ارائه منابع و خدمات ا
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 ـ بازاريابي خدمات و منابع اطالعاتي

 سپاري خدمات و منابع اطالعاتي ـ برون

 ـ و ...

نياز خواهند داشت تا با  [4]ها به تجريه و تحليل رقيبان در اين ميان، كتابخانه
اين رويكرد در مورد آنها پژوهش نمايند و بينشي مناسب را فراهم كنند. در اين 

هايي كه در همان بخش از بازار اطالعاتي ارائه  بينش و پژوهش، سازمانها و رسانه
 نمايند، شناسايي شده و از رويكرد و ابزارهاي آنها استفاده خواهد شد. خدمت مي

  

 رساني ها و مراكز اطالع چگونگي اجراي مزيّت رقابتي در كتابخانه

توان مراحل گوناگوني را  رساني، مي ها و مراكز اطالع براي رقابت در كتابخانه
ها قدمت چنداني ندارد، بايد بر  تعيين كرد، اما از آنجا كه موضوع رقابت در كتابخانه

گامهاي پيشنهادي براي ايجاد مزيّت اي آن تأكيد بيشتري داشت.  روي نكات پايه
 توان به شرح زير معرفي كرد: رساني را مي ها و مراكز اطالع رقابتي در كتابخانه

براي بسياري از كتابداران و مديران  گام اول ـ تعريف صحيح و مناسب از رقابت:
مسئله ترين حالت، در مورد اين  ها، رقابت جنبة منفي دارد و در خوشبينانه كتابخانه

رساني نهادهايي  ها و مراكز اطالع انديشيده نشده است. از آنجا كه كتابخانه
اند، تلقي و تعريف صحيح از  اجتماعي و غيرانتفاعي و در خدمت جامعه خود بوده

تواند  اي( مي رقابت )رويكرد برد ـ برد و افزايش كيفيت در خدمات و منابع كتابخانه
 بسيار با اهميت باشد.

اين  ناپذير: گذاري براي منابع تقليدناپذير و جانشين ـ شناسايي و هدفگام دوم 
ها تهيه شده  هاي اطالعاتي موجود كه توسط كتابخانه فهرستي از پايگاه  كار با تهية

ها و گرايشهاي آنها كه جزء  است، فهرستي تفصيلي از نيروي انساني، تخصص
هاي فكري و دانشي  هشوند، سرماي منابع اصلي مزيّت رقابتي شناخته مي

 كارمندان و ... گامي ديگر در جهت ايجاد مزيّت رقابتي بردارند.

در اين مرحله،  نوع(: نوع و غير هم گام سوم ـ شناسايي رقيبان )رقيبان هم
رساني،  شناسايي رقيبان خود كه بدون شك دايره وسيعي از انواع مراكز اطالع

بندي  گيرد، و تقسيم عاتي را دربرميهاي اطال هاي گروهي و شبكه آرشيوي، رسانه
بنديِ راهبرديِ مناسب و پايدار در  نوع و ترتيب نوع و غيرهم آنها به دو دسته هم

هاي مزيّت رقابتي را ايجاد  اي، پايه پايي با تغييرات كنوني در محيط رسانه جهت هم
 كند. مي
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خدماتي  در اين مرحله، با شناسايي جامعة گام چهارم ـ شناسايي مشتريان:
ترين منابع مزيّت رقابتي يعني  خود، گام بلندي در جهت دستيابي به يكي از مهم

مشتري برداشته خواهد شد. اين كار با اجراي رويكردهاي گوناگوني مانند تهيه 
كننده خدمات اطالعاتي كه  ها و نفوذ در ميان جامعه ارائه ها و نيازسنجي پرسشنامه

 پذيرد. ورزد، صورت مي العاتي مبادرت ميخدمات اط به شناسايي و گسترش

اين مرحله، با تمام منابع اطالعاتي  :[5]گام پنجم ـ تهيه برنامة راهبرد اطالعاتي
آنها نيازمند است، سروكار دارد. در اين مرحله، با شناسايي موقعيت  كه سازمان به

كتابخانه در عرصة خدماتي اطالعاتي و توليد منابع، آزمايش توانمنديها و فناوريهاي 
رويكردها در جهت تدوين  كارها گذاري راه موجود، گسترش نقشه راه فناوري و تقدم

دارد. با اين رويكرد،  ود گام برميبستر الزم، براي گسترش نظامهاي اطالعاتي خ
رساني قادر خواهند بود در تعيين راهبرد اطالعاتي خود  ها و مراكز اطالع كتابخانه

 نسبت به رقيبان تمايز داشته و از آنها پيشي بگيرند.

در اين مرحله نيز  افزا و مكمل: اي هم  گام ششم ـ شناسايي و ايجاد شبكه
سازمانهايي با هدفهايي اجتماعي، علمي،  توان با شناسايي همكاران و مي

ها هستند، در جهت  راستاي هدفهاي كتابخانه پژوهشي، فرهنگي و ... كه هم
هاي مزيّت رقابتي گام برداشت. البته، نبايد اين مرحله را در تضاد با ساير  تقويت پايه

من و مراحل كه در مزيّت رقابتي وجود دارد، در نظر گرفت، بلكه تشكيل نهاد، انج
 ائتالف به عنوان رويكرد مكّمل ساير مراحل، در نظر گرفته خواهد شد.

تدوين و اين مرحله با :[6]گام هفتم ـ باز مهندسي فرايندهاي كسب و كار
ها و تعيين وضعيت  مستندسازي فرايندهاي كسب و كار موجود براي كتابخانه

مطلوب و نيز تدوين راهبرد انتقالي براي دستيابي به هدفها و وضعيت مطلوب براي 
خدمات و منابع اطالعاتي با استفاده از ابزارهاي توانمندساز فناوري اطالعات و در 

 رساني، سر و كار دارد. ها و مراكز اطالع تابخانهجهت نيل به هدفهاي سازماني در ك

بايد در نظر گرفت كه  :[7]محور گام هشتم ـ ايجاد مزيّت رقابتي پايدار و دانش
حفظ مزيّت رقابتي پايدار دشوار است و به تغييرات محيطي، راهبردهاي  ايجاد و

 ,Heywood & Kenley)رقبا، تقليد قابليتها و سرعت چرخه كسب و كار بستگي دارد

رساني بايد تالش كنند زيرساختهاي  ها و مراكز اطالع . بنابراين، كتابخانه(2008
محور گسترش  رقابتي پايدار و دانشمديريت دانش را در جهت ايجاد و حفظ مزيّت 

 دهند.

  

 گيري نتيجه

هاي نوين در مديريت و اقتصاد، برخاسته از بخش  ها و نظريه بسياري از ديدگاه
خصوصي و تجاري است و به كارگيري آنها فارغ از شباهت نداشتن ساختار بخش 
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گردد.  ميخصوصي و عمومي، باعث بهبود فرايندهاي كسب و كار در سازمانها 
محور نيز يكي از اين رويكردهاست كه با هدف سودآوري  مزيّت رقابتي پايدار و دانش

  در بخش خصوصي ايجاد شده است. اين ديدگاه در بخش عمومي، بيشتر در حوزة
هاي اختصاص يافته و  گامي با هزينه تجزيه و تحليل هزينه/ سودمندي، هم

خدمات و محصوالت ارائه شده توسط  هاي صرف شده به ازاي پذيري هزينه توجيه
ها نيز با استفاده از اين مفهوم و  آنها، قابل تبيين خواهد بود. بنابراين، كتابخانه

توانند يك نقشه راه در جهت پويايي عملكرد و سنجش  رويكردهاي مرتبط با آن، مي
 راهبردهاي دستيابي به هدفهاي

 
 

 

  (SPARC) سال گذشته افزايش قيمت زيادي مشاهده شده است 91دهد در  . تحليل اقتصادي منابع اطالعاتي نشان مي5

[2]. Cartels. 

[3]. Fee based Libraries. 

[4]. Competitors Analysis. 

[5]. Information Strategy Plan http://rec.hku.hk/steve/QUT.old/how_to_develop_an_information_st.pdf. 

[6]. Business Process Re-engineering. 

[7]. Sustainable & Knowledge-base Competitive Advantage. 

كارگيري مزيّت  هاي به ترين نتيجه متعالي خود داشته باشند. يكي از مهم
فّعاليتها با توجه به مسائل سازي و سوگيري مناسب عملكردها و  رقابتي، شفاف

رساني نيز بايد به سوي  ها و مراكز اطالع اقتصادي سازمانهاست. كتابخانه
گونه كه نبايد تنها با ارزش مادي مورد  آفرين حركت كنند و همان فرايندهاي ارزش

سنجش قرار بگيرند، به همان ميزان هم نبايد از آن بگريزند. در اين فرايند، بايد بيش 
گام برداشت و با اين كار به سوي جلب « رضايت مشتريان»به سوي  از همه

مندي از فناوري  بازگشت. بهره« ارزش آفريني»مشاركت مشتريان و فرايند 
ها و منابع ايجاد و گسترش مزيّت رقابتي پايدار در  ترين مؤلفه اطالعات، يكي از مهم

  رساني است. ها و مراكز اطالع كتابخانه

  

 منابع

  

(. هوش رقابتي؛ 5911مرام، عسگر؛ كريم اسكندري و زهرا مولوي ) پاك -
 .251رديابي حركات رقيبان. تدبير، شماره 
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