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  مقدمه
 2یونسکو -1ایفال اطالعاتی سواد يلوگو از تفادهاس ترویج ،دستنامه این نگارش از هدف
 بتواند که تصویري دستیابی به هدف با و المللی بین رقابتی در طی لوگو این. است
این . شد بتخانا کند، تقویت را اطالعاتی سوادهاي  برنامه در کنندگان شرکت بین ارتباط
 مؤسسات: کنند  میتأمین راها  برنامه این ۀبودج که کسانی اند از کنندگان عبارت شرکت

 از که کسانی و مربیان؛: کنند  میتسهیل راها  برنامه ایناجراي  که کسانی ؛ها سازمان و
 لوگو این از استفاده و اقتباس. انندگگیریاد: برند  میبهره اطالعاتیهاي  قابلیت ۀتوسع
سواد  ايبر معروف و قابل بازشناسی نمادي به را آن اطالعاتی، سواد متخصصان توسط

 سوادبا موضوع  ارتباطات درنتیجه و خواهد کرد تبدیلاطالعاتی در تمامی کشورها 
 به و گسترده طور به لوگو این از شود  میدعوت شما از. دخواهد نمو تر آسان را اطالعاتی

 تأیید معناي به نیز آن از رسمی استفادة و لوگو این تأیید. کنید استفاده خالقانه نحو
 ترویج به شود،  میاستفاده لوگو این از که هربار. است اطالعاتی سوادهاي  برنامه یکل

 و یدبه کار ببر را لوگو این لطفاً بنابراین د؛کن  میکمک اطالعاتی سوادي ها فعالیت
  .بلیغ کنیدتنیز  خود اطالعاتی سواد همکاران میان در را آن از استفاده
 براي است راهنمایی شده، تهیه ایفال 3»اطالعاتی سواد بخش« براي که دستنامه این

 به و دهند  میانجام بازاریابی ۀزمین در اطالعات انمند حرفه و کتابداران که اقداماتی
 این. دارند نیازها  آن دارکردن نشان و خود اطالعاتی سواد هاي فعالیت جایگاه تعیین
 و ایفال زا. است دسترس در 4 مربوطهوبسایت در نیز اف دي پی صورت به نامهدست

_______________________________________________________ 
 )IFLA (ها و مؤسسات كتابداري المللي انجمن فدراسيون بين. ۱
  )UNESCO (سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد. ۲

3. Information Literacy Section 
4 www.infolitglobal.info/logo 
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 رقابت اینهاي  هزینه. کنم  میویژه تشکر لوگو  اینهاي  هزینه تأمین خاطر به یونسکو
و به این  شد تأمین ایفال توسط دستنامه این نویس پیش نگارش ۀبودج و یونسکو توسط

 اجرایی مدیران از. قرار گرفت »اطالعاتی سواد بخش«  در اختیارپروژه ۀهزینترتیب 
، 1»ویلوتسیلوي ش«: دارم اي ویژه تشکر نیز 2007-2009 هاي سال رد سواد اطالعاتی

 مدیر، 3»آلبرت بویخورست« ؛)اسپانیا( منشی، 2»آندونی کالدرون« ،)فرانسه(رییس 
ۀ کمیت فعال بسیار منشی )امریکاایاالت متحده ( 4»لیندا گاف«و نیز  ؛)هلند (اطالعات

 لوگو مسایقۀ مربوط به در مشتاقانه هک کسانی تمام از همچنین. لوگوي سواد اطالعاتی
 در که گروهی از نیز و ند،نمود اعالم پروژه این از را خود حمایت یا کردند، شرکت
  .کنم می تشکربسیار  ،دادند هایی ارائهبازخورد میالن، در 2009 سال کارگاه
 و دانلود ةنحو به مربوط اول بخش. است شده تقسیم بخش هشت به دستنامه این

 به هستند و اطالعاتی سواد بازاریابی در بارة بعدهاي  بخش. است لوگو این از هاستفاد
 انتخاب ةنحو ةبار در اطالعاتی پایان، در همچنین .اند شده آورده ،بازاریابی فرایند ترتیب
 لوگو کاربردهاي از یپیوست و ،ها وبسایت از ستیفهر ،سیناشکتاب یک ةعالو هب ،لوگو این

  . است شده گنجانده
 دارید، نیاز منابع ریا دیگ ،بازاریابی ۀدستنام ،لوگو کاربرد  بارةدر اطالعاتی به چنانچه
 ایفال »اطالعاتی سواد بخش« اجرایی مدیران، یا 6»لیندا گاف«، 5»جیزس الو« به لطفاً
  .نیدمراجعه ک 7ایفال وبسایت براي اطالع از نشانی کنونی این مدیران به. بزنید ایمیل

  
  س الودکتر جیز

  رییس کمیتۀ لوگو
  دانشگاه وراکروزانا
 وراکروز، مکزیک

_______________________________________________________ 
1. Sylvie Chevillotte 
2. Andoni Calderón 
3. Albert Boekhorst 
4. Linda Goff 
5. jlau@uv.mx 
6. ljgoff@csus.edu 
7. www.ifla.org 
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  لوگو از استفاده
 المللی بین سطح در روشنی تعریف و هستند پیچیده اطالعاتی سواد به مربوط مفاهیم
به همین . کرد ترجمهتوان  نمی سادگی بهرا  اتاصطالح ،ها زبان از بسیاري در. ندارند
 تا شد ابداع یونسکو - ایفال ي سواد اطالعاتیلوگو ، یعنی)میغیرکال (یک تصویر ،دلیل
 اگر یک. باشد اطالعاتی سواد هاي ارزش وها  ایده بیانگر ،کلمات از استفاده بدون
 تواند مینیز  لوگواین  د،انجام گیر بازاریابی و کردن دار نشان براي مناسبریزي  برنامه
 نیازمند بازاریابی طرح یک نویس شپی نگارش. شود تبدیل دسودمن ابزاري به خود

 مراحل. است کرده خالصه ساده و آسان قالبی در را آن راهنما این که است فرایندي
 نیازي. ندا ه، تکمیل شداقدامات از ستیاکثراً با فهر و شده داده توضیح مختصراً گوناگون
 براي که را اییه بخش کنید؛ استفاده آن کل از یارا بخوانید  راهنما این تمام که نیست
  .کنیدانتخاب هستند  تر مناسب شما نیازهاي رفع

 آموزش بخش در العمر مادام یادگیريهاي  شیوهترویج  شتابا افزایش ب .لوگو هدف. 1-1
 ،گذشته سال 40 طی در چندگانه هاي توانمندي با شهروندانی به جوامع نیاز و
. اند قرار گرفته کتابداري ۀامعج روزافزون نیز مورد توجه اطالعاتی سوادهاي  رنامهب

مبادلۀ اطالعات و اخبار مربوط  به که است نمادي یونسکو - ایفاللوگوي سواد اطالعاتی 
 گیريیاد خدمات با ساده و سریع تداعی و کرد خواهد کمک اطالعاتی سوادبه اقدامات 

ممکن  دهید،  میارائه ی را که در این حوزهمحصوالت و ها سازمان و ،اطالعاتی سواد
 انتظار و شدشمرده خواهد  اطالعاتی سواد براي المللی بین نمادي لوگو این. دساز می
 به اطالعاتی سوادهاي  برنامهبنیادین  اهمیت به که را یمؤسسات و اشخاص که رود می

 هم گرد جهان اسرسر ، ازاند برده پی محور اییدان ۀجامع در یک عنصر اساسی عنوان
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 نکرد تر آسان«لوگو  این ارائۀ از هدف ،مسابقه آمده بود فراخوان بر آنچه در انب .آورد
محل  جوامع گیرند،  میعهده بر را اطالعاتی سوادهاي  پروژه انجام که افرادي بین ارتباط

  .است »جامعهکل  و ،ها آنفعالیت 
 مرا در لوگو از استفاده ۀزمین در راهنمایی نامه،دست این هدف. نامهدست هدف. 1-2

 ن،اکتابدار ،هدف بازار .است اطالعاتی سواد ۀبرنام هر بازاریابی و کردن ارد نشان
. پردازند  میها تبط با این برنامهمر هاي فعالیت به که هستند افراديهمۀ  و آموزشگران،

 مخاطبین اما ند،وش می گرفته نظر در رونییب مخاطبین براي نوعاً بازاریابیهاي  برنامه
 نوع هر رسیدن ثمر به نیز در -داوطلبان و دوستان، کنان،کار - نیودر کارراند دست
 هر در کارکنان داشتن نگهو فعال  آگاه رو ازاین و  نقش مهمی دارندارتباطی تالش
 بازاریابی و دارکردن نشاندر معمول  فرایندیک  از پیروي با. دارد اهمیتبسیار  ،مرحله

 که دنیک کمک خود کاري تیم به یدتوان  می،)هآمد نامهتدس این در که فرایندي مانند(
 کنیم  میتوصیه راهنما این خوانندگانبه . ددرآمیز خود ۀبرنام با را لوگو این از استفاده

 باتر  و بیش بهتر همه از که را مواردي ،راهنما این در شده ارائههاي  توصیه از که
 و انتخاب ،دندار تناسب شان متبوع مؤسسات با تر بزرگ مقیاس در و ناآنهاي  کتابخانه
  .کنند اقتباس

هاي   پروژهیونسکو و ایفال اطالعاتی، سواد يلوگو بر عالوه .کننده پشتیبانی منابع. 1-3
 یک بایدانی که مند حرفه عملی به آن دسته از قالبیک  ۀرائا. . . «دیگري با هدف 

 ینود ت»ارند عالقه ديین کارچن یا به ،آن شروع کنندآغاز  سواد اطالعاتی را از ۀبرنام
  : از ندا عبارت منابع این. ندا دهکر
 زبان 10 از بیش به که 1»العمر مادام یادگیري براي اطالعاتی سواد رهنمودهاي« .1

  ؛شده ترجمه
نحوة تدوین یک برنامۀ سواد « ساعته درونخطی در بارة 20یک کارگاه آموزشی . 2

  ؛2»اطالعاتی

_______________________________________________________ 
1. Information Literacy Guidelines for Life-Long Learning (Lau 2006) 
2. How to Create an Information Literacy Program 
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 از بیش که) انباره یک و (1»اطالعاتی دسوا منابع المللی بین راهنمايفهرست «. 3
 اکثر که دده میارائه  را شده در بهترین اقدامات  استفادهمواد ها وابزارمورد از  1500
 سواد منابع که دهد  میرا فرصت این شما به راهنما فهرست این. هستند رایگان ها آن

 خود عاتیاطال سواد رباتج و بگذارید اشتراك بهبا دیگران  را خود اطالعاتی
  .پذیر کنید مشاهده

  . 2»اطالعاتی سواد وضعیت جهانی گزارش« .4
 قابل 3 سایت مربوطهدر و اند شده تهیه ة کتاب حاضرنویسند با هماهنگی منابع این تمام

 -که ربیاتج و اطالعات از شود  میدعوت اطالعاتی سواد مندان حرفه از. هستند دسترس
منبع  این در جهان اسرسر از - اطالعاتی سواد مندان هحرف از بسیاريهاي  فعالیت لطف به
 منابع از ستیفهر 6 بخش در. بکنند ها آن از پرباري ةاستفاد ونمایند  دیدن شده، ارائه

 ممکن است که شده فراهم بازاریابی و دارکردن نشانموضوع  در موجود رایگان و منتخب
 .شود عواق دسودمن اطالعاتی سوادهاي  برنامه سازي پیاده در

_______________________________________________________ 
1. International Information Literacy Resources Directory 
2. International Information Literacy State-of-the Art Report 
3. www.infolitglobal.info 

http://www.infolitglobal.info
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  آن مشخصات و لوگو مفهوم
 و جستجو در امر انسانی هاي مهارت ةکنند منتقل ساده، روشی به ،لوگو این تصویر

هاي  فناوري کمک با بلکه سنتی،هاي  شیوه طریق از تنها نه اطالعات، به دسترسی
 )دایره و کتاب یعنی( تصویري منابع از در این لوگو زیرا است؛ ارتباطات و اطالعات
 نماد عنوان به کتاب تصویر. هستند شده شناخته جهان سطح در که شده استفاده
 لطف به امروزه که است اطالعاتی و دانش بیانگر دایره تصویر و رفته کار به مطالعه
 نشان نیز را ارتباط برقراري در آن اجتماعی نقش و رسد  میما دست به تر آسان ،اینترنت
  . دهد می
و  است اي دایره ،آن کنار در که دهد  مینشان را باز صفحات با کتابیچنین هم لوگو این

 که است افرادي تمام بیانگر که ندده میتشکیل  را تصویري اي استعارهاین دو با هم 
 توسط شده ارائه دانش کسب و ،اطالعات آسان بازیابی براي شناختی هاي مهارت داراي

 ۀعرص در که کنند می مشاهده نیز را »i« یک ریزبین بینندگان. هستند اطالعات
  .رود  میکار به )information(» اطالعات«نشانۀ  به المللی بین

 موارد دررا  لوگو این که شود  میتوصیه کاربران به. فنیهاي  دستورالعمل. 2-1
 ،ها آن هدف ترین مهم که آمده اساسی راهنمایی چند زیر در. ندبه کار گیر اي خالقانه
 باال تصویر وضوح با توان  میرا رسمی يلوگو .است دارکردن نشاناید ناشی از فو تضمین
 و شخصیهاي  رایانه براي هم مناسبیهاي  نمونه. کرد دانلود 1 صفحۀ مربوطهاز یا پایین

  .است وجوددر این صفحه م ینتاشکمهاي  محیط براي هم
_______________________________________________________ 
1. http://www.infolitglobal.info/logo/?s=download 

http://www.infolitglobal.info/logo/?s=download


۷ 
 

 یا ها فعالیت ییدتأ یا ترویج جهت در توان  میرا لوگو این .ها منوعیتم. 2-1-1
 حقوق به احترام براياما . بست کار به هستند اطالعاتی سواد با ارتباط در که هایی برنامه
ترمیم  یا یابد تغییر شود، ترسیم مجدداً نباید لوگو این ،پدیدآورنده و یونسکو ،ایفال
  :ها ازجمله شامل موارد زیر است این ممنوعیت .گردد

 )ها غیر آن و ،سایه خط، (ها ویژگیافزایش  •
 ها آن به افزودنها  رنگ تغییر •
 پیچاندن تصویر •
 وجود لوگو این از دیگري نمونۀ( دایره یا مثلث کادر، یک در ن تصویرقرارداد •

 بر است قرار که شود استفاده آن از هنگامی تا است زمینه پس داراي که دارد
 ).دشو چاپ رنگ تیره ۀبرگ روي

 مجدد ترسیم •
  تصویر نچرخاند •
ي لوگو با دارشده نشان و تولیدشده مطالب از که کاربرانی کنید، عمل طشرو این هاگر ب

 يباال کیفیت نشانۀ به عنوان لوگو به این تدریج به کنند،  می استفادهسواد اطالعاتی
  .کنند اعتماد لوگو این بهکه  گیرند  مییاد و کنند می تکیه تبلیغاتی اطالعات

  :استپانتون  سیستم در زیر مقادیر با مطابق ولوگ اینهاي  رنگ .پانتون. 2-1-2
 298  C C:68 M:3 Y:O K:O R:14 G:188 B:238  
 653  C C:96 M:59 Y:4 K:17 R:0 G:89 B:150  

 استانداردهاي  رنگ با احتماالً که ،نامتعارف رسانۀ هر در لوگو این از استفاده هنگامدر 
 یا شرت تی یک روي بر که یوقت مثل (دنباش منطبق 1»سیستم تطبیق رنگ پانتون«

 هایی رنگ از باید ،)درس  میچاپبه  فلزي ۀورق یک روي بر یا شود  میبافته کش، پیراهن
 يلوگو از. دارند  پانتونهاي رنگمایه با را هماهنگی ترین بیش کهشود  استفاده
 دیگر يها رنگ بدون ،رسانه یا سند آن تمام که کرد استفاده باید زمانی تنها وسفید سیاه
  .شوند  میعرضه

_______________________________________________________ 
1. Pantone Matching System (PMS) 
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 مورد در. شود تعیین موجود فضاي به توجه با باید معموالً لوگو ةانداز .ابعاد. 2-1-3
  . شود چاپ اینچ نیم از تر کماي  در اندازه نباید هرگز تبلیغاتی، چاپی مواد

 متعلق يلوگو  باهمراه همواره ي سواد اطالعاتیلوگو که رود  میانتظار .ترکیب. 2-1-4
 آن باید ،لوگو تمامیت حفظ منظور به. شود منشر پشتیبان شرکت یا میزبان ۀؤسسم به
 یا ،لوگو دو بین  کهلوگو این ابعاد نصف حداقل ةانداز به خالی فضاي یک با( جداگانه را
ي لوگو که هنگامی. دبه چاپ رسان) گرفته قرار متن کلمات و ي سواد اطالعاتیلوگو بین

ي ها لوگو ةاندازاز  بایدن آن ابعاد رود،  میکار به دیگرهاي  ولوگ درکنار سواد اطالعاتی
  .باشد تر دیگر کوچک

هاي  برنامهاز  دنبر نام براي است ممکن که لوگو همجوار متن .آرایی صفحه. 2-1-5
 اهداف با شعار یک عنوان به یاهاي مختلف،  سواد اطالعاتی به شیوة خاصی در زبان

 ةانداز که فونتی با و 1»فوتورا متوسط سیاه« قلم با باید ،گیردمورد استفاده قرار  تبلیغاتی
  .گردد تایپ باشد لوگو ابعاد بامتناسب  آن
 کاتالوگ، نامه،خبر ازجمله (چاپی مواد در چه ،لوگو از استفاده هنگامدر . حقوق. 2-1-6

 یتسا ازجمله (یالکترونیک پخش و،ویدی فیلم، ،)اطالعیه و نامه، دعوت آگهی، بروشور،
حقوق  باید کاربران ،)صوتی توصیفات مانند (غیرکتبیهاي  اعالن درچه  و) اینترنتی
 حقوق این چاپی، مواد مورد در.  رعایت کنند را»ایفالبخش سواد اطالعاتی « و یونسکو
 استنادي ارجاع. شود ذکرتر نباشد،  کم 8 ة آن ازانداز فونتی که با ،عنوان ۀصفح در باید
  :استبه صورت زیر  دشو  میپیشنهاد که

   یونسکو-لوگوي سواد اطالعاتی، ایفال
UNESCO – IFLA, Information Literacy Logo 

  .شود هداد» InfoLitglobal.info/logo« وبسایت به ي، باید پیوندامکاندر صورت 
 بر عالوه تصاویر این. شده ارائه 1 پیوست در کاربردها از اي نمونه. کاربردها نمونۀ. 2-2
انجام کار نیز  صحیح روش دهندة نشان قالب، و شمارگان از نظر پیشنهادهایی ۀارائ

 این توان  میکه است پیشنهادي مواد وها  رسانه از ستیفهر شامل 2 پیوست. هستند
  .هستند دسترس قابل نیز مذکور وبسایت در مواد این تمام. کرد اضافه ها آن به را لوگو

_______________________________________________________ 
1. Futura Md BT 
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  يبازارياب  برايكلي طرح يك
 بازاریابی ةشد تثبیتهاي  طرح داراي اکنون هم اطالعاتی سوادهاي  برنامه از بسیاري
ها  این طرح بازاریابی اقدامات به را اطالعاتی سواد يلوگو راحتی به توان  میو هستند
 بازاریابی طرح اولین ینودت در یدتوان  میرا راهنما این در شده ارائه اساسیهاي  گام. افزود
  .دقرار دهی استفادهمورد   خود،موجود طرح روزرسانی به و اصالح در یا خود

 اطالعاتی سواد ۀبرنام کردن دار نشان در مهمی عنصر ،لوگو یک .بخش این ةگستر. 3-1
در   یونسکو-ي ایفاللوگو از استفاده ةنحو ةبار در ایده چند اینجا در. دآی میبه شمار  شما

 بازاریابی،. آمده است بازاریابی و کردن دار ننشابراي  طرح یک عمومی مفهوم چارچوب
 مدیریتی فرایند یک ،گیرد را نیز دربرمی دارکردن نشان جامع که اصطالح یک عنوان به

 بدهید؛ شکل را خود اطالعاتی سواد خدمات کند  میکمک شما به که است قدرتمند
 این. ببرید بهره آنفنون  زا توانید  میبهتر بدانید، بازاریابی ةبار در تر بیش هرچه بنابراین
 را آن ، تادهد  میارائه بازاریابی براي عمومی چارچوب یکنیز  و پایه تعاریف بخش،

 مراحل ۀپای بر نامهدست این ساختار. بگیرید کار به خود اطالعاتی سواد کار درمستقیماً 
 د استفاده،روش مور. است اطالعاتی سواد در امر یابیبازار و کردن دار نشان فرایند یصلا

 از اي خالصه آن دنبال بهو  ود،ش می شروع مقدماتی پاراگراف یک با :است نموداري
 داشته توجه لطفاً. دکن تر آسان مطالب را درك و مطالعه تا دیآ می کلیدي هاي عبارت
 ۀنامدست این در موضوع، ةبار در کامل و مفصل کتاب یک گنجاندن امکان که باشید
  . نداشت وجود کوتاه
مبتنی  گوناگون مؤلفان توسط شده ارائههاي  توصیه و مفاهیم بر نامهدست این عناصر
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اثر کیت (» هاي بازاریابی کردن ایده عملی «شده استفاده آن از که اصلی کتاب اما ؛است
 دیگري مطالب دنبال به و کنید مطالعه را کتاب این دارید، اگر فرصت .باشد  می1)هارت
به شکل  عموماً که است موضوعی بازاریابی. بپردازید د،نشو می بوطمر ها کتابخانه به که

 و بیابید باره این در متونی آسانی به توانید  میبنابراین شده؛ پرداخته آن به یخوب نسبتاً
 در شده گنجاندهسی ناشکتاب لطفاً. کنید اقتباس خود اطالعاتی سواد کار در ها آن از

 خدمات بازاریابی موضوع در مناسب برخی انتشارات ؛کنید بررسی را کتاب حاضر انتهاي
 که متونی. اند شده تألیف مدیریتی ۀسابق با کتابدارانی توسط که دندار وجود اي کتابخانه

 با توانید  می.هستند مفید نیز باشد می غیرانتفاعی هاي سازمان ترویج ها هدف از آن
 سواد هاي  با اقتضاي فعالیتمتناسب را ها آن ،راهبردها و مفاهیم این از اقتباس
  . بگیرید کار به اطالعاتی

 ارتباط ةچهر دادن تغییر حال در که اصلی عامل دو از آگاهی. اصلی رونددو . 3-2
 در متخصصان: (Kotler and Anderson, 2006) است مهم هستند، مدرن بازاریابی
 تر نزدیک ۀرابطیک  ایجاد به اي فزاینده یلتما. هستند انبوه بازاریابی گردانی از روي حال
 که جدیدهاي  فناوري از. دارد وجود تر اختصاصی خرد بازارهايچارچوب  در ،مشتریان با
 کمک کار این ؛ببرید بهره، کنید بندي بخش را خود بازار تا دنکن  میکمک شما به
 است الزم در بسیاري از مواقع. کنید پخش و آمادهرا  تري متناسب هاي پیام کند می
اعضاي  آموزان، دانش مانند( گوناگون بالفعل یابالقوه  کاربران براي متفاوتی هاي امپی

  .شود تهیه )مردم ۀعام یا ،مسئوالن علمی، هیئت
 ۀبرنام یک )2003 (2»واکر« و »اتزل«، »استانتون«گفتۀ  به .خدمات و محصوالت .3-3

  :کرد تقسیم اصلی بخش دو به توان می را بازاریابی عمومی
 ملموس و عینی محصوالتبراي  یهای مهبرنا •
  خدمات ترویج ی برايهای برنامه •
هاي  چالش ،خدمات ارتقاي. گیرند  میقرار خدمات ةزمر در سواد اطالعاتی هاي برنامه
 ۀعرض براي آنچه با متفاوت تدابیري و راهبردها از استفاده که شود را موجب می خاصی

_______________________________________________________ 
1. Hart, Keith (1999) Putting Marketing Ideas into Action. London: Library 

Association Publishing 
2. Stanton, Etzel and Walker 
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 حال، این با. کند  مییالزام را شود  میستهب کار به بازار به ملموس و عینی محصوالت
  . هستند یکی همه کل، در ارتباط،برقراري  طرح یاصل عناصر

 براي بنیادي ۀجنب چهار »واکر« و »اتزل«، »استانتون« .خدماتهاي  ویژگی. 3-4
  : شمارند برمی خدمات
 یا کنید لمس ،بشنوید ببینید، را خدمتی توانید نمی هیچگاه .بودن غیرعینی •

 .کنید احساس را آن بوي
 جدا آن ةفروشند یا سازنده از توان  میندرت به را خدمت یک .پذیرينا تفکیک •

 .کرد
فیزیکی  محصوالت براي که سطحی همان در توان نمی را خدمات .تجانس عدم •

 وابسته بسیاري عوامل به کیفیت. کرد استانداردسازي است، پذیر انجام و عینی
 .هستند ناپذیر بینی شپی ها آن از برخی که است

 ارائه را ها آن توان  می،آن طی در که دارند غالباً طول عمري خدمات .ناپایداري •
  .نیست پذیر امکان خدمات ه و نگهداريذخیر رساند، و مصرف به و داد

 کاهشه ب ي سواد اطالعاتیلوگو از استفاده .تعینی عدم تأثیرات کاهش. 3-4-1
 که دده می امکان کاربران هب لوگو این زیرا ،کند کمک می خدمت یک در تعینی عدم
باز هم بنا به نظر . کنند برقرار اطالعاتی سواد تاخدم منافع ناشی از با ذهنی اي رابطه

  :از ندا عبارت که دارد وجود تعینی عدم اهشک براي اساسی وشر چهار استانتون،
 رسد  مینظر به کهدر مواردي  را خود خدماتفواید ناشی از ها  شرکت .تجسم •

 .کنند توصیف ، جالب توجه باشدافرادبراي 
 یک محصول، یک با خدمت آن نمیا ارتباطی شوند  میترغیب کاربران .تداعی •

 اطالعاتی سواد هاي فعالیتباید میان  ،مثالً. کنند برقرار مکان یک یا ،شخص
 .دشو برقرار ارتباط . . . و چاپی، اسناد ،اي کتابخانه امکانات ها، رایانه با

 تالش نظر، مورد خدمت از عینی ۀجنب یک کارگیري به با .ارائۀ عینی و فیزیکی •
 عینک نگنجاند :مثال عنوان به. شود تأکید آنهاي  ویژگی از برخی بر شود می
 .است انهروشنفکر کار مفهوم ةکنند منعکس پوستر، یک در
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 از یبانیپشت براي کافی ارقام و اعداد ۀارائ شامل مورد این .سازيندتسم •
  .باشد میو ادعاها  اظهارات

 احتمال شود،  میاستفاده »بازاریابی« ۀکلم از که هنگامی .بازاریابی از تعریفی. 3-5
 هزینه و ،فروش دادن، آگهی به -گوید می )1999 (»کیت هارت« که گونه همان - دارد

 گذاري سرمایه و ،ریزي برنامه کاربران، یا مشتریان به باید ها آن بر عالوه اما ،مبیندیشی
 مشتري نیازهاي نبرآورد و بینی پیشبه معناي  بازاریابی ،وي بیانبه . مکنی فکر نیز
 ورود حال در کم کم بازاریابی، )1999شده در هارت،  نقل (»پیتر دراکر«به گفتۀ . است
 ةبار در بازاریابی. باشد بسا باالترین رتبه در این لیست می ، و چهمشتریان اصلی لیست به

  :است »P« چهار
• Product  )محصول( 
• Price   )قیمت( 
• Place   )مکان( 
• Promotion  )تبلیغ( 
 فروش براي محصولی که یزمان حتی ،اطالعاتی سواد جدید يلوگو از استفاده هنگام
به کار  خود اطالعاتی سواد در مورد را بازاریابی اصول ینا توانید  میهم باز ندارد، وجود
  .ببندید

 -دانید  میکه طور همان -که است خدمتی شما، اطالعاتی سواد ۀبرنام. لمحصو .3-5-1
 گفتگو، سمینار، ،واحد درسی کارگاه، مانند باشد؛ داشته متفاوتیهاي  قالب است ممکن
 یک به شما توسط  شده ارائه خدمت.   . . .و ات،ارشتنا ،ها وبسایت ،ها پایگاه داده ارائۀ یا
 سواد کاربران/بازار در و دکن ایجاد کاربر ذهن در یهویت تا دارد نیاز لوگو یک و نام

و  مشابه هاي فعالیتدیگر  برابر درو  ،شما ۀکتابخانکاربران  ۀجامع ،اطالعاتی
 هایی آن ها، فعالیت این جملۀ از . جایگاهی براي آن فراهم آورددیگر کنندة سردرگم
که  حرکت و ،رنگ صدا، ها از  و در آنشوند  میارائه اینترنت در رایگان به که هستند

  .شود  استفاده میدارد -جوان نسل بویژه -کاربران اکثر برايجاذبۀ بسیاري 
 ارزشداراي  اما باشد، نداشته قیمت شما اطالعاتی سواد خدمت شاید. قیمت. 3-5-2

 کاربران/مشتریان در میان را اطالعاتی سوادمثبت  تأثیرات و فواید باید بنابراین ؛است
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 این که و اطالعاتی هاي مهارت یجورت منافع حاصل از بر و کنید تبلیغ خود نگوناگو
 ۀجامع در و العمر مادام یادگیري در فعال نقش ایفاي جهتدر  کاربر یک شدنتوانمند

ما در چه  زندگیمحل  روستاي که این  فارغ از- پذیریم می تأثیر آن از که يمحور اییدان
  .نیدتأکید ک - ي قرار گرفتهدور فاصلۀ

 مکانی هر و زمان هر در باید در حالت مطلوب اطالعاتی سواد خدمت .مکان. 3-5-3
 هستید، آکادمیک محیط یک یا مدرسه در اگر. باشد فراهم د،رندا نیاز آن به کاربران که
 یا ،درس کالس در کتابخانه، درو نیز  گوناگون، آموزشی سطوح در باید اطالعاتی سواد
 باید نیز اطالعاتی سواد آموزش هستید، خاص اي کتابخانه در اگر ؛شود ارائه کار محل در
 معناي به امر این ،وب محیط در. شود منتقل دارد، قرار آنجا در خواننده که جایی هر به

  .است 7/241 دسترسی
. دارد یت اساسضرور ارتباط برقراري ،اطالعاتی سواد ۀبرنام هر براي. تبلیغ. 3-5-4

 یگوناگونهاي  رسانه از است الزم بالفعل و بالقوة خود، مشتریان با ارتباط برقراري براي
 استفادهها  روزنامه یا تلویزیون از شاید ،غیرانتفاعی یک سازمان عنوان به. کنید استفاده

 سازي شبکه ابزارهاي بسیارياز  و خود سازمانیهاي  رسانه از توانید  میاما کنید،ن
 مانند( چاپی مواد از نیز و )توییتر وبالگ، ،لکترونیکیپست ا مانند( اینترنت در اجتماعی
قرار  استفادهتوان براي انتشار لوگو مورد  می به سادگی که )ها بنر و ،تکبرگهاي  آگهی
 .ببرید بهره ،داد

_______________________________________________________ 
 ساعته، هفت روز هفته۲۴ .۱
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   شماطرح بازاریابی
شاید فکر کنید . نکتۀ اساسی در فرایند بازاریابی، تدوین یک طرح بازاریابی رسمی است

دار کردن و بازاریابی اقدامات   این امر، اهمیتی ندارد، اما اگر نقشۀ مربوط به نشانکه
این . خود را طراحی نکنید، این امکان وجود دارد که نتوانید این اقدامات را محقق سازید

  .اي باشد سند پیچیده/طرح، نباید فرایند
  :اند از آنچه که در ابتدا باید انجام دهید عبارت

  د اطالعاتی خود را مشخص کنید؛اهداف سوا •
  اهداف نهایی خود را تعریف کنید؛ •
  هاي تحقق این اهداف نهایی را بیابید؛ راه •
بهترین روش براي گنجاندن لوگوي سواد اطالعاتی در این فرایند را به کار  •

 .بگیرید
شوند، پس چه پیشنهادي براي انجام  اگر همۀ اهداف نهایی سواد اطالعاتی محقق نمی

رید؟ در نظر داشته باشید که الزم نیست که طرح شما کامل باشد؛ باید به خاطر آن دا
داشته باشید که طرح موفق، طرحی است که اجرا شود، نه طرح کاملی که هرگز تحقق 

نمایند و در  اطمینان حاصل کنید که کارمندان شما در طرح مشارکت می. کند پیدا نمی
به یاد داشته باشید که شما نیازمند . کنند  میتمامی مراحل طراحی، از شما پشتیبانی

 .پشتیبانی از سوي کارمندان خود در تمامی فرایند بازاریابی سواد اطالعاتی هستید
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اگر کتابخانۀ شما، مأموریتی مکتوب در ارتباط روشن با کار سواد . آمال و اهداف. 4-1
انیۀ مواضع، یا مقاصد اطالعاتی دارد، از آن استفاده کنید؛ در غیر این صورت، یک بی

  ):1999هارپ، (این بیانیه باید موارد زیر را در بر داشته باشد . برنامه تهیه کنید
هاي آموزش سواد اطالعاتی شما شرکت  نوع یادگیرندگانی که در کالس •

 کنند؛ می
 دهید؛ کارهایی که براي کاربران انجام می •
 .چگونگی انجام کارهاي سواد اطالعاتی توسط شما •
 این بیانیۀ مقاصد، کار آسانی نیست؛ اما در تمرکز بر آنچه در حوزة سواد اطالعاتی تهیه

باید بیاموزید که چگونه اهداف خود را از . دهید، به شما کمک خواهد کرد انجام می
دهید، و نحوة انجام طریق شناسایی نوع مشتریان خود، کاري که براي آنان انجام می

توان تا حدي از بیانیۀ  این اطالعات را می. محقق سازیدبرنامۀ سواد اطالعاتی خود، 
اي ندارید، اکنون زمان مناسبی براي  مأموریت شما استنباط کرد؛ اما اگر چنین بیانیه

هایی که به  توانید از پاسخ اما اگر این کار نیز عملی نیست، می. نگارش این بیانیه است
هاي سواد اطالعاتی خود  خود و بر اولویتدهید، براي تمرکز بر مخاطبان  سؤاالت باال می
گام بعدي، نصب بیانیۀ مأموریت خود بر دیوار و حصول اطمینان از . استفاده کنید

 .گنجاندن لوگوي سواد اطالعاتی در آن است
طرف، و با خود روراست باشید و  در اینجا باید بی .دستیابی به اهدافی گچگون. 4-2

اي سواد اطالعاتی کاربران حاضر در جلسات سواد مشخص کنید که آیا واقعاً نیازه
در اینجا چند پرسش ارائه می شوند که به . کنید یا خیر اطالعاتی خود را برآورده می

  :ها پاسخ دهید باید به آن) 1999 (»هارپ«نظر 
 کنند؟ آیا یادگیرندگان شما در دورة آموزشی شرکت می •
 آیا به میل خود در جلسات حاضر می شوند؟ •
کنید، آیا به این دلیل است که  ها را برآورده نمی نیازهاي سواد اطالعاتی آناگر  •

 اید؟ از هدف خود دور شده
 مانده هستید؟ آیا شما یک مربی بسیار عقب •
 آیا در مکان نامناسبی قرار دارید؟ •
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 شود؟ بندي می آیا جلسات آموزشی شما به درستی زمان •
 آیا منابع یادگیري شما خیلی ضعیف است؟ •
  کاربران از وجود شما آگاهی دارند؟آیا •
 گیرند؟ آیا یادگیرندگان فواید سواد اطالعاتی را نادیده می •
ها پشتیبانی  ت و از آن از فواید سواد اطالعاتی آگاه اسآیا مدیریت متبوع شما •

 کند؟ می
 دانید رقباي سواد اطالعاتی شما چه کسانی هستند؟ آیا می •
 کند؟ عاتی شما رقابت میاینترنت چگونه با برنامۀ سواد اطال •

هاي خود در خصوص سواد  توانید از مشتریان خود، گزارش ها را می بسیاري از پاسخ
اي خود، مدیران اجرایی خود، و حتی از خودتان به دست  اطالعاتی، همکاران کتابخانه

 هاي اطالعاتی خود، و یافتن چرایی کاري که باید بکنید بررسی، استفاده از مهارت. آورید
  .موقعیت کنونی برنامۀ سواد اطالعاتی، و چگونگی بهبود آن است

تر در خصوص نحوة تداوم  آوردن تصویري جامع دست براي به. 1دبلیواُتی تحلیل اس. 4-3
دبلیواُتی عاقالنه به نظر  خدمات سواد اطالعاتی خود، انجام حداقل یک تحلیل سادة اس

 است و دو جزء 2ها و تهدیدها اط قوت، فرصتدبلیواُتی بیانگر نقاط ضعف، نق اس. رسد می
یعنی (با عوامل داخلی برنامۀ شما و دو جزء آخر ) یعنی نقاط ضغف و قوت(اول 
توانید یک تحلیل ساده، یا یک  می. با محیط خارجی آن متناظرند) ها و تهدیدها فرصت

م است به تحلیل عمیق انجام دهید؛ اما براي پی بردن به چگونگی انجام این کار، الز
 .ریزي راهبردي بپردازید بررسی متون مربوط به برنامه

دبلیواُتی را با استفاده از  توانید چهار عامل اس تر، می براي انجام یک تحلیل ساده و کلی
اي ترتیب دهید و از همکاران خود در کتابخانه  جلسه. بندي کنید یک ماتریس، فهرست
  :سؤاالت زیر را بپرسید

 اند؟ ر سواد اطالعاتی کدامنقاط قوت شما د •
 اند؟ نقاط ضعف شما در سواد اطالعاتی کدام •

_______________________________________________________ 
1. SWOT Analysis 
2. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 
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 اند؟ هاي موجود شما در سواد اطالعاتی کدام فرصت •
تهدیدات سواد اطالعاتی که محیط پیرامون شما در برابر اقدامات سواد  •

 اند؟ کند، کدام اطالعاتی شما مطرح می
د اطالعاتی خود را در ماتریس مذکور وقتی چهار فهرست از عوامل مؤثر بر اقدامات سوا

توان گرفت،  درج کردید، یکی دو پاراگراف در بارة نتایجی که از این چهار فهرست می
این کار تصویري کلی از جایگاه برنامۀ سواد اطالعاتی شما در کتابخانه، . بنویسید

در اختیار حال اگر زمان و منابع مورد نیاز را . دهد سازمان، و جامعۀ شما به دست می
تر  دارید، به بررسی متون موجود بپردازید یا از یک کارشناس بخواهید یک تحلیل عمیق

 .دبلیواُتی انجام دهد از اس
هاي اولیه در فرایند بازاریابی، شناسایی مشتریان  یکی از گام. بندي بازار بخش. 4-4

ستاي سواد این امر، یک کار اساسی است، زیرا هر گونه تالش در را. بالقوه است
ها را با تقسیم بازار به  اطالعاتی، مستلزم تمرکز بر نیازهاي کاربران است؛ بنابراین باید آن

بندي بازار بالقوه بر  بندي بازار به معناي گروه بخش. هاي مختلف، شناسایی کنید بخش
 .ها، و رابطۀ این مشخصات با آموزش سواد اطالعاتی است طبق مشخصات مشترك آن

هاي مختلف و اطالعات  بندي بازار با تهیۀ لیست بخش. بندي بازار فهوم بخشم. 4-4-1
هاي کوچکی که  ها یا بخش ها به گروه منظور تقسیم آن مربوط به کاربران بالقوه به

هاي  شود، تا به این ترتیب بتوانید آموزش نیازهاي سواد اطالعاتی مشابهی دارند آغاز می
بندي بازار باید مورد توجه قرار  عواملی که در بخش. یدسواد اطالعاتی خود را تنظیم کن

  :اند از گیرند عبارت
 نیازهاي سواد اطالعاتی، •
 هاي مورد نیاز در سواد اطالعاتی، نوع آموزش •
 زمان نیاز آنان به آموزش سواد اطالعاتی،  •
 موقعیت مکانی کاربران، •
 روش ارائۀ سواد اطالعاتی، •

 .میزان تخصص در سواد اطالعاتی •
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هاي  کنید ابتدا باید کاربران خود را به گروه  براي یک کتابخانۀ دانشگاهی کار میاگر
بندي اصلی شامل اعضاي هیئت علمی، دانشجویان،  بزرگ تقسیم کنید؛ مثالً اولین گروه

کار آنان، / تدریس /توان بر حسب موضوع مطالعه ها را می این گروه. و کارمندان است
  .طالعه یا تدریس آنان، باز هم تقسیم کردسپس بر مبناي سطوح مختلف م
... توان بر اساس سال اولی، سال دومی، و  بندي را می در مورد دانشجویان، این تقسیم

اگر منظماً با آموزش سواد اطالعاتی به سراغ دانشجویان خود بروید، آنان نیز . انجام داد
 خواهند شد و به دنبال آن با لوگوي سواد اطالعاتی به عنوان نشانۀ اطالعات مفید آشنا

توانید آنان را بر حسب موضوع، محل پردیس دانشگاهی  عالوه بر این می. خواهند بود
توانید اعضاي هیئت علمی را بر طبق حوزة  همچنین می. بندي کنید دسته. . . آنان، و 

ید توان می. بندي کنید موضوعی یا وظایف آنان، و نیز محل دانشکده یا پردیس آنان گروه
ها را مرحله به مرحله تعریف کنید، مانند زمان ورود به  نیازهاي سواد اطالعاتی این گروه

) آنالین(دورة آموزشی، چگونگی ورود به دورة آموزشی، و یادگیري به صورت درونخطی 
 . یا حضوري
. توان تغییر داد هاي خاص هر دورة آموزشی را بسته به نوع کتابخانه می ویژگی
دهند، ممکن است با  ي عمومی به دلیل تنوع جامعه اي که به آن خدمات میها کتابخانه

هاي خاص به دلیل بازار عموماً محدود خود  و کتابخانهدشوارترین چالش روبرو باشند؛ 
بندي بازار سواد اطالعاتی خود داشته  ترین فرایند را در اقدام به بخش ممکن است ساده

  .باشند
، الزم  خوب سواد اطالعاتیۀ یک برنامتدوینبه منظور . تعوامل مهم در موفقی. 4-4-2

  شناسایی کنید؛ در موفقیت مشتریان شما نقش اساسی دارندرا کهعواملی خواهد بود 
ین عوامل مورد ارزیابی و سنجش قرار هم سواد اطالعاتی شما را نیز ۀزیرا عملکرد برنام

  : به عبارت دیگر.خواهند داد
  ند؟ا  نیاز کاربران کداممهارتهاي اطالعاتی مورد •
  ؟کسب کنندها را  توانند این مهارت کاربران چگونه می •
  ند؟نیاز دارهاي سواد اطالعاتی  مهارتبه این چه زمانی  •

رسید که الزم است دانشجویان قبل از انتخاب اولین درس روش  اگر به این نتیجه می
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ما باید قبل از ارائۀ هاي اطالعاتی خوبی کسب کرده باشند، برنامۀ ش تحقیق، مهارت
در خصوص کارکنان دانشگاه نیز باید تعیین کنید . چنین درسی به دانشجو عرضه شود

که چه زمانی به اطالعات نیاز دارند، و به چه نوع اطالعاتی نیاز دارند؛ زیرا باز هم این به 
 معناي آن است که باید قبل از وقوع این عوامل مهم موفقیت، به ارائۀ آموزش سواد

  .اطالعاتی بپردازید
هاي مختلف مدت زمانی که براي شناسایی گروه. بندي بازار مزایاي بخش. 4-4-3

کنید، بخوبی براي  مشتریانی که در آموزش سواد اطالعاتی شرکت خواهند کرد صرف می
  : شما جبران خواهد شد؛ زیرا به این ترتیب قادر خواهید بود

  کنندگان، تنظیم کنید؛ با شرکتمتناسب آموزش سواد اطالعاتی خود را  •
  ی خود را به باالترین حد برسانید؛ سواد اطالعاتاقدامات •
  ترین روش عمل کنید؛ در اقدامات خود، به مناسب •
  . خود دست پیدا کنیدسواد اطالعاتی ه اهداف تري ب با سهولت بیش •

زتر کنید، هاي آموزش سواد اطالعاتی خود را بر نیازهاي کاربران خود متمرک هر چه دوره
هاي بازار خود را شناسایی کردید، وقتی گروه. تري به دست خواهید آورد موفقیت بیش

ها نیاز دارند، و  باید آنچه را که مشتریان شما واقعاً به آن نیاز دارند، زمانی که به آن
کسب آگاهی مشروح در بارة هر گروه، به شما در . چگونگی نیاز آنان را نیز تحلیل کنید

 .منظور پاسخ دقیق به تقاضاي کاربران، کمک خواهد کرد  آموزش بهتر بهارائۀ
در مقایسه با هاي عمومی  کتابخانه. بندي  بخش-شناسایی مشتریان. 4-4-4

 تري در دشواري بیش،  خود ممکن است به دلیل تنوع کاربراني دیگرها کتابخانه
مانند (تابخانه آموزشی اگر در یک ک. شناسایی مشتریان سواد اطالعاتی داشته باشند

بندي مشتریان شما ممکن است   گروهید،کن می کار )آموزشگاهی دانشگاهی یا ۀکتابخان
تري  ها، بازار ناهمگن ر انواع کتابخانهدیگ شد، گفتهاما همانگونه که . تري باشد کار آسان
خود که صرف شناسایی کاربران  زمانیمدت که باشد،   شما از هر نوعیۀکتابخان .دارند
ت محصوال/ تعدیل و تنظیم خدماتبرقراري ارتباط کار تر شدن  کنید، باعث آسان می

بندي بازار سواد اطالعاتی بر حسب اهداف  شبخهاي  اهر .سواد اطالعاتی شما خواهد شد
 :یدکنبه موارد زیر توجه عموماً الزم است  اما ؛د بودنشما، متفاوت خواه
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  کاربرسن  •
  اي کاربر  کتابخانهۀتجرب •
  کاربرهاي اطالعاتی قبلی مهارت •
  کاربر عمومی ی آموزشۀنیپیش •
  کاربر اتی مطالعحوزة •
  کاربرکار / مطالعهاوقات •
  کاربر یسطح مطالعات •
  )کند اگر کار می(کاربر نوع کار  •
  محل کاربر •
  خواندن در  کاربرهاي مهارت •
  روش ترجیحی یادگیري •
 10چه  ( گروهزرگ بودن آن شما، بدون توجه به کوچک یا ب از جمعیت بازارهر گروه
 را هاي مربوط باید هر یک از گروه. باید مورد شناسایی قرارگیرد) ه نفر100 نفره، چه

توانند به بیش از   باشید که یادگیرندگان سواد اطالعاتی میتوجه داشته. شناسایی کنید
 یهیئت علم، یک عضو آکادمیک در کتابخانۀ مثالً. باشندداشته  تعلق یک بخش بازار

این به آن .  دانشجوي تحصیالت تکمیلی باشدو هم ، مدیریت دانشگاههم جزوتواند  می
توانید این شخص را در هر گروهی که متعلق به آن است، به حساب  ست که می امعنا
 سواد اطالعاتی خود ۀبودن برنام عمومیخواهید این فرایند را به دلیل  اما اگر می. دیوربیا

 در ،دهد   انجام میی کهترین فعالیت مهمبسته به نید این شخص را توا تر کنید، می ساده
هاي پژوهشی خود   از مهارتبایدهمچنین در اینجا .  بگنجانیدمناسب او استگروهی که 

شده را مورد  هاي تعیین ک از بخشیید تا نیازهاي مشتریان خود در هر کناستفاده 
  .شناسایی قرار دهید

اکنون که از چگونگی مأموریت خود و اهداف سواد . عاتیتأمین اهداف سواد اطال. 4-5
 سواد هاي بازار اید و مشتریان خود را در تمامی بخش اطالعاتی خود آگاهی یافته

فهرستی از . خود را مشخص کنیدچگونگی تأمین اهداف باید شناسید،  اطالعاتی می
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 . تهیه کنیدرائه دهید خود ا تحقق اهداف سواد اطالعاتیمنظور به توانید اقالمی که می
 :مشخص کنید که موارد زیر را چگونه در برنامۀ آموزشی خود فراهم خواهید کرد

  گفتگوها  •
  هاي آموزشی کارگاه •
  مدت هاي کوتاه دوره •
  هاي درازمدت دوره •
 هاي واحدي درس •
  هاي تولیدات اطالعاتی نمایشگاه •
  هاي بخصوص پایگاه آموزش استفاده از داده •
  اه آشنایی با وبسایت •
  هاي تدریس حضوري کالس •
  نوبتی جلسات درسی تک •
  موارد دیگر •

سپس تعیین کنید که چگونه به بهترین نحو، لوگوي سواد اطالعاتی را در محتواي 
در اینجا، بنا بر منابعی که در اختیار . ها، وبسایت، و بروشورها بگنجانید ها، تکبرگ ارائه

هاي رایانه، و منابع  رس، آزمایشگاههاي د دارید و با توجه به زمان، کارکنان، کالس
توانید متون بسیاري را که  می. یادگیري، آنچه را که قصد دارید ارائه دهید، انتخاب کنید
ها بررسی کنید و از تجارب  در موضوع سواد اطالعاتی است براي یافتن بهترین گزینه

 .هره بگیریدتوانید ارائه دهید، ب خود براي تدوین محصوالت سواد اطالعاتی که می
ها را دارید و  تا اینجا، اهدافی که قصد محقق کردن آن .چگونگی برقراري ارتباط. 4-6

توانید  اید و خدمات سواد اطالعاتی را که می همچنین مشتریان خود را شناسایی کرده
اید؛ بنابراین اکنون باید چگونگی برقراري ارتباط با کاربران  ارائه دهید، مشخص نموده

برقراري ارتباط شما با بازار، مستلزم آن است که به مخاطبان «. مشخص کنیدخود را 
بنابراین عناصر مهم ). 1999هارت، (»  مناسب دسترسی یابیدطریقموردنظر، به 
 : اند از موفقیت عبارت

  موردنظرمخاطبان  •
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  موردنظرپیام  •
  طریق مناسب  •

  شمامبتنی بر اهداف  شما و پیام،دشو  میمشخص مشتریان شما عیین تمخاطب شما با
اید، اهداف مختلفی داشته  بازار شناسایی کردههایی که در   بخشبسته به بسا چه و ،است
 . شودتولیدپیام سواد اطالعاتی شما باید با توجه به مشتریان و اهداف شما . باشید

): 2003اتزل و واکر، (یک پیام تبلیغاتی، باید دو هدف را دنبال کند . ایجاد پیام. 4-6-1
  :دستیابی به این هدف عمدتاً از طرق زیر امکانپذیر است. جلب و حفظ توجه افراد

  غافلگیري. الف
  دادن  تکان. ب
  سرگرمی . ج
  کنجکاوي. د
  موارد دیگر. ه

 اشاره 1»آیدا«براي اثرگذاري مطلوب بر افراد، به سرواژة ) 2006 (»اندرسن« و »کوتلر«
طبق این . ه تعریف یک پیام مؤثر ابداع شدکنند که چند دهه پیش، براي کمک ب می

را  تمایلکند،  را حفظ می عالقهکند،  را جلب می توجهسرواژه، یک پیام خوب، 
 .شود می اقدامانگیزد، و باعث یک  برمی

دهنده باید به   یک پیام، انتقالهنگام نگارشدر . محتوا، ساختار و قالب پیام. 4-6-2
  ): 2006ر و اندرسن، لتوک( جذاب فکر کند و سه عنصر اصلی 

   منطق -
   احساس-
   اخالق-

تر مورد استفاده قرار  رسد محتواي احساسی بیش براي مخاطبان عمومی، به نظر می
مشاهده  اصلی ۀ به عنوان جاذبشوخی و فکاههگیرد و روند روزافزونی براي استفاده از 

 بسیار ؛ اماوست دارندطبعی در تبلیغات را د وخدهد که مردم، ش  نشان میآرا. شود می

_______________________________________________________ 
1. AIDA (Attention, Interest,Desire, Action) 
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 مکن است از شوخی م، زیرا استفادة نابجامهم است که از آن با احتیاط استفاده شود
  .دهم پس بزنحتی مشتریان سواد اطالعاتی شما را 

هاي   یک پیام، به جاي تأکید بر برخی ویژگیسازي هنگام آمادهدر یک جنبۀ مهم 
اي کاربران به ارمغان خدمات براین که  تأکید بر مزایایی است ،خدمات سواد اطالعاتی

 .خواهد آورد
اش  در باره و داشت که باید به آن توجه هست اصلی موضوعسه . ساختار. 4-6-3

  :گیري کرد تصمیم
؟ تحقیقات این کار را باید به مخاطب واگذاشت یا ،گیري کرد  آیا بهتر است نتیجه-

گیري  جهی به نت شود که خودهدهند که بهتر است به مشتریان اجازه داد نشان می
 . بپردازند

 اگر این مباحث در یا در پایان؟ شوندابتدا ارائه در ترین مباحث  آیا بهتر است قوي -
که در این صورت باید دانست  اما کنند، جلب میرا تري  توجه بیششوند ابتدا ارائه 

  .پرهیز کرد از یک پایان ضعیف توان میچگونه 
؟ یک بحث اشاره شودکمبودها به نقاط قوت و هم به م  است که هشایستهآیا  -

 یک ۀ براي ارائمخاطبان داراي تحصیالت باال، با در رویارویی اما ؛ثرتر استطرفه، مؤ یک
 .یدصحبت کن مواضع مخالف نیز بارةدر باید تر،  عینی/تر پیام متعادل

قالب باید ، از طریق چاپ، رادیو یا تلویزیون منتقل شود، چه پیام. قالب. 4-6-4
رنگ، شکل، : ند که باید مورد توجه قرار گیرهستندي بسیارعناصر . محکمی داشته باشد

شما باید دربارة یادگیرندگان سواد اطالعاتی خود، . . . . و ،، اصوات، اندازهکلماتت، حرک
و سن، . دسازی پیام خود را آماده آنگاه قالب فکر کنید و ن آناترجیحاتها و  سلیقه
کردید، یادگیرندگان استفاده بندي  اي بخشهایی که بر  ویژگیۀ و همهاي قبلی زمینه
 .ندا مهم

 بنابراین ؛اي نیاز خواهید داشت هاي ویژه شما به پیام. نحوة انتقال پیام بامعنا. 4-6-5
براي .  که باعث ترغیب کاربران سواد اطالعاتی شما شودیسیدنوببه روشی باید ها را  آن

 مختلفنیز باید  دشون نوشته می سواد اطالعاتی در موضوع ی که مطالبمخاطبان مختلف،
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اما اصول کلی که باید . خاص خود است اصول  مبتنی بر از این مطالبیک هر باشند، و
  ):1999هارت، (ند از ا به کاربرد عبارت

  دارکردن نشان •
  اي آزمون ده دقیقه •
  زبان  •
   سواد اطالعاتیمطالبی در بارة قدرت •
  .دهند میعداً انجام آنچه که ب •
 همکارانیکی از روي بر آزمون آن  •

 به بایدتبلیغاتی، بر لوگو و شعار عالوه . آنچه باید گفته شود و نحوة بیان آن. 4-6-6
داشته توجه نیز  براي برقراري ارتباط با مشتریان سواد اطالعاتی خود یمتونتولید 
 ها و شعارهاي مهم ستی از پیامفهر هیۀت. باید از زبانی ساده و صریح استفاده کنید. دباشی

 هدف. شود  میشمردههاي سواد اطالعاتی، یک اولویت مهم   و برگزیده در ارتباط با برنامه
 شرایط ها در کاربستن آن بهاحتمال که ، بخش الهامهاي  این است که فهرستی از پیام

 یک جستجوي نجا یا باکه از اینجا و آدر اینجا چند پیام .  فراهم شودعمومی، زیاد باشد
در این  رابطه به شما  تا اند  آورده شده به عنوان مثال اند، ه شدهسریع در اینترنت یافت

 :ایده بدهند
  ». کنیدپیداخود را راه محور،  دانایی/در راه رسیدن به جامعۀ اطالعاتی« •
  ».نباید در فضاي اطالعاتی گم شوید« •
  ».اطالعات قدرت است« •
خودآموز قدرت «در این باره در (» .اهبردي بیندیشیددربارة اطالعات، ر« •

  .)تر بخوانید  بیش1»اطالعات
  2».کارگیري مؤثر و اخالقی اطالعات را بیاموزید وش جستجو، ارزیابی، و بهر« •

اي و جمالتی که به لحاظ دستور زبان، صحیح اما درك  از به کارگیري واژگان حرفه

_______________________________________________________ 
1. TIP: Tutorial for InfoPower. University of Wyoming Libraries 

  /University of California at Santa Cruz NetTrail: http://nettrail.ucsc.edu :برگرفته از. ۲

http://nettrail.ucsc.edu/
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ها یا حتی  بررسی کنید و ببینید که کتابخانهبار دیگر . ها دشوار است، بپرهیزید آن
همانگونه که . دهند هاي بزرگ، چه کاري براي بازاریابی تولیدات خود انجام می شرکت
  :ند ازا عبارتگویی  این گزیدهاصول » .یدویگب و ساده کوتاه«: کند بیان می) 1999(هارت 
  هاي کوتاه  پیام •
  واژگان ساده •
 صراحت بیان •

 که به هایی باشید واژهستی کوتاه از فهر به فکر باید. شما» اثربخش«هاي  واژه. 4-6-7
جلب هم  توجه مشتریان را حال،  و درعینندن خدمات شما را توصیف ک،بهترین نحو

در .  از خدماتتان به شما کمک خواهد کرد مناسبی تصویرخلقدر کلمات این . ندنمای
ترین   به عنوان رایجاي ت گزیده، فهرس)1999 (»هارت« ياهمبناي پیشنهاد اینجا بر
 :  مورد استفاده در بازاریابی آمده استواژگان
  جدید •
  یادگیري •
  العمر یادگیري مادام •
   قابل اعتماد •
  شده  اثبات •
  رایگان  •
   اثربخش •
  ویژه •
  پذیر انعطاف •
  ارزشمند •
 خدمات •

 پیام سواد اطالعاتی خود را وقتی. پیام خود را بر روي یک همکار بیازمایید. 4-6-8
متن روانی دارد؟ آیا نید آیا ببی. لند براي خودتان بخوانیدوشتید، ابتدا آن را با صداي بن

 از همکار یا دوست خود که با کار سواد سپسد یا خیر؟ نشو ادا میکلمات به خوبی 
 از او بپرسید که آیا پیام شما .اطالعاتی شما آشنایی ندارد، بخواهید پیام شما را بخواند
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 قرار استپیام شما هدف اگر .  دادمتن به توان  یاي م ه نمرهکه چ ن و ای،واضح است
ید کن آزمایش ه نفر10 تا 5 در یک جمع است که متن را عاقالنه ،دباشجمعیت بزرگی 
متن را تغییر اگر نه،  .کنند یا خیر  دریافت مییدرست پیام را بها مفهوم تا ببینید آیا آن

 .دهید
تی یادگیرندگان سواد اطالعاتی خود را شناختید و دانستید وق .ارتباطات بازاریابی. 4-7

. خواهید براي آنان بفرستید، آنگاه باید با آنان ارتباط برقرار کنید هایی را می که چه پیام
هاي بازاریابی، ارتباط شما را به روشی متفاوت  دانید هر یک از انواع پیام همانگونه که می

 نادف شما جذب مشتریان، جلب توجه آن ه،انتخاب کنیداي که  هر رسانه. کند برقرار می
 سواد ۀنام در برنام  در جهت ثبت اقدامبه واداشتن آنان و ،به آموزش سواد اطالعاتی

 .اطالعاتی شما است
 از که، چهاشاره دارد ی اي است که به هر اقدام  مفهوم گستردهتبلیغ. تبلیغ. 4-7-1

گیرد و  خدمت انجام میوجود یک محصول یا ي یادآور یا تلقینطریق ارائه اطالعات، 
 )2003کر، و واتون، اتزل، استن (عمدة تبلیغ شکل 5.  استتأثیر بر عموم هدف از آن،

  :اند از عبارت
   شخصیحراج •
   کردن آگهی •
را به مشتریان و فروشندگان که  اشاره دارد یهای اً به محركعمدت .حراج تبلیغ •

  .کنند  جذب میها  حراجیسمت
  عمومیروابط  •
به یک سازمان، محتواي آن هر گونه ارتباطی که «آن را  که رسانی، آگاهی •

 که ییها از طریق رسانهو  اشاره دارد،  آن، خدمات یا سیاستتمحصوال
 .دانند می »گیرد  انجام میندنک  دریافت نمیاي هزینه

اي خاص براي  بودجهیافته یا بدون  هاي کاهش  بودجهید باها معموالً با ازآنجاکه کتابخانه
سازي مزایاي اقدامات شخصی، روابط  کنند، بهینه  فعالیت میتبلیغي ها هزینهتأمین
  . ، ضروري استرسانی آگاهی و ،عمومی
اي که در اختیار دارید متفاوت  ه کتابخانه و بودجبسته بههاي بازاریابی شما،  گزینه
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ار ندارید، از هر آنچه که به  اما حتی اگر ابزارهاي اقتصادي الزم را در اختیخواهد بود؛
  :ند ازا ها عبارت از جملۀ این گزینه.  استفاده کنیداسترایگان در دسترس شما 

  روابط عمومی •
   کردن آگهی •
  پست الکترونیکی •
 سایت وب •

پایدار شده و  ۀ طراحیرابط«یک  روابط عمومی، ةمفهوم گسترد. روابط عمومی. 4-7-2
، ی عمومی چاپهاي ه با استفاده از رسان هدف،اي بازارهههاي شما ب  پیامبراي انتقال

 است که در هایی اطالعیهابزار اصلی، . » استی و نشریات الکترونیکی، و تلویزیونییرادیو
 ، مجالت،ها  روزنامهان تحریریۀنککاربا و اصحاب خبر   با شمارابطۀصورت برقراري 

  .تر، منتشر خواهد شدی و تو،ها  وبالگ، تلویزیون،رادیو
نیز  و کتابخانه به رخدادهاي عمومی ن آگاه کردن و دعوت آنابا توان می رابطه را یک

ها و  ، انتشار منابع جدید، جشنهاي آموزشی دورهمانند (سواد اطالعاتی رخدادهاي 
  : زیرا،ي برخوردار استبسیارروابط عمومی از اهمیت . در برقرار ک)یفرهنگ رخدادهاي

  .بخشد میبه شما اعتبار  •
 .کند پذیر می ا اطمینانشما ر •
 .کند هدف، تبلیغ میکاربران میان برنامۀ سواد اطالعاتی شما را در  •
 .کند اخبار برنامۀ سواد اطالعاتی شما را منتشر می •
 .گذارد هاي شما را به نمایش عمومی می تالش •
  .تر است دادن کم آگهی از ۀ آنزینه •

ت زیرا هزینۀ دادن اس آگهیتر از تر و عموماً مؤثر اقدام در حوزة روابط عمومی ارزان
تري  اعتبار بیشموجب کسب  رایگان باشد و در عمل ممکن است یا حتی ،تري دارد کم

 بر دهنده تري از سوي آگهی در مورد آگهی، کنترل بیشداند که   خواننده میگردد، زیرا
  .شود  میروي پیام اعمال

ا دارید، باید راهبرد خود براي هر دادن ر اگر بودجۀ الزم براي آگهی. دادن آگهی. 4-7-3
  : راین باید موارد زیر  را نیز مشخص کنیدنید؛ بنابهاي بازار خود را آماده ک یک از بخش
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  دادن دارید؛ اهدافی که از  آگهی •
  خواهید صریحاً به اطالع دیگران برسانید؛ آنچه که می •
  .خواهید آنان خود بفهمند یا به آن توجه داشته باشند آنچه که می •

 کنید و تعیین هدف را هاي ه رسان، بایدیدرسیدها   این پاسخةبار  درروشنیایدة وقتی به 
کدام رسانه را خود بپرسید است که از کاربران  براي این منظور، این بهترین روش
  :ثل م؛دهند ترجیح می

  مجله؛ •
  ؛ خیابانیتابلوي •
  ؛پوستر •
  ؛ رگبتک •
  ؛ رادیوییایستگاه •
  ؛کنند رادیو گوش می به نکه آناساعتی از روز  •
  .روزنامه •

هاي شما باید  اگر قرار شد هزینۀ آگهی را بپردازید، آگهی) 1999 (»هارت«به نظر 
  :هاي زیر را داشته باشند تا با موفقیت همراه شوند معیار

  ؛دودیده ش •
  موضوع آن سریعاً منتقل شود؛ •
  ه شود؛خواند •
  یده شود؛فهم •
  ؛ماندب یاد در •
  .باشدآسان واکنش به آن  •

ها منبع   باید آگهی شما را در میان ده-  یعنی کاربران شما-ازار یادگیري مورد نظر شماب
کنند، ببینند؛ بنابراین  آگهی دیگري که بر سر جلب توجه آنان با یکدیگر رقابت می

خوانندگان باید به این نتیجه برسند که یک نگاه اجمالی به کلیت آن بیندازند و سپس 
خوانندگان .  است آن را بخوانند تا از محتواي آن آگاه شوند یا نهتصمیم بگیرند آیا الزم

تنها چند دقیقه وقت دارید تا آنان را متقاعد کنید . باید به آسانی پیام شما را درك کنند
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آنان باید با خواندن آگهی شما در یاد داشته . در جلسات سواد اطالعاتی حاضر شوند
هاي سواد اطالعاتی شما با کجا تماس بگیرند؛  هدور/باشند که استفاده از براي خدمات

نشانی ذکرشده در آگهی شما باید ساده . بنابراین انجام چنین واکنشی را تسهیل کنید
نشانی پستی، پست الکترونیکی، : هاي مختلفی نیز به خواننده داده شود باشد و گزینه
ا به سواد اطالعاتی به خاطر داشته باشید که باید تمایل کاربران ر.... وبسایت، و 
همۀ این جزئیات را پیش از انتشار آگهی بازبینی کنید و نیز ببینید که آیا این . برانگیزید

کند  آگهی، برنامۀ سواد اطالعاتی شما و نیز کیفیت خدمات شما را به خوبی بازنمایی می
  .یا خیر

 را که اي  رسانهآورید، فاکتورهایی که در قالب نتیجۀ حاصل از این ارزیابی به دست می
. کند موردنظر شما را زیر پوشش بگیرد، مشخص می)  بازار(=ترین تعداد کاربران  بیش

شما . آورید، نیازمند توجه ویژة شما است فهرستی که نهایتاً از این بررسی به دست می
بندي مربوط به  ها را به دست آورید و از زمان باید اسامی خبرنگاران و کارکنان تحریریه

 .صت نهایی امکان درج یک مطلب در انتشارات آنان، مطلع شویدفر
 تهیۀ یک اطالعیه را بیاموزید، تا مجله و روزنامۀ محلی، و نحوة. انتشار اطالعیه. 4-7-4

  : اند از عناصر معمول در این رابطه عبارت. هاي رادیویی و تلویزیونی آن را بپذیرند برنامه
  ن، یک اطالعیه است؛یک عنوان عالی حاکی از این که ای •
   به صورت مشخص و چشمگیر؛-تاریخ •
   در یک عبارت کوتاه جذاب و پرمعنا؛-عنوان •
  سطرها؛/متنی با فاصلۀ مضاعف بین کلمات •
  در اولین بخش متن؛)  کلمه50تر از  کم(خالصۀ کوتاه  •
 رسانه روشن مخاطبان آن را براي  موردنظر شما ارزش رویداد که- متن اصلی •

  ؛دکن می
  ه از واژگان روشن و غیرتخصصی؛استفاد •
  ها و اختصارات؛ تعریف سرواژه •
  اي؛  براي ارائۀ اطالعات زمینه- به تعداد محدود - هایی پیوست •
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نشانی، شماره تلفن ثابت، (جزئیات مربوط به نحوة تماس با شما یا کتابخانه  •
  ؛. . .)شماره تلفن همراه، وبسایت، پست الکترونیکی، و 

 .شود نام شما یا نام کسی که با او تماس گرفته می •
 تولید نحوة بنابراین باید روابط عمومی دربارة اخبار است؛. سازي خبر آماده. 4-7-5

قرار کنند،  اري که دریافت میخبا تحت تأثیرتر ویراستاران،  بیش.  را بیاموزیدخبر
ارزش  اخبار خود  که بهی که با آن روبرو هستید، این استبنابراین چالش. ندگیر می

  : این قرارند ازدخیل در این زمینهاصول  .ها را منتشر سازید  تا بتوانید آنخبري بدهید
  است، اول ۀرتبخبر در  •
 . دومۀرتباطالعات در  •

، باید دبیران صفحات خبري را با نشان دادن ارزش اخبار خود، )1999 (»هارت«به نظر 
. ها یک ضرورت گریزناپذیر است براي خوانندگان آنمتقاعد کنیدکه اطالع از اخبار شما 

باید مطمئن شوید . مندند خواهند، عالقه دبیران صفحات به آنچه که خوانندگانشان می
هاي شما وجود دارد؛ اگر مطلب جدید نیست، باید  در همۀ اطالعیه» جدید«که واژة 

توانید اخبار را با  همچنین می. تأکید کنید که چرا خوانندگان باید از آن آگاه شوند
 :گنجاندن موارد زیر، در زمرة اقدامات روابط عمومی خود درآورید

  ) واقعیماجراهاي(سواد اطالعاتی حاصل از هاي   موفقیتاز هایی گزارش •
  فعالیت کاربران سواد اطالعاتی شما بر برنامۀ تأثیر شگرف نحوة •
  گیري سواد اطالعاتیدر یادهاي جدید  شیوه •
  واد اطالعاتی سمزایايتوصیف  •
  نان و سخنرانان مدعوک کارشده از سوي گفتارهاي ارائه •
  .استراه سالگردها و هر نوع جشنی که در  •
  اند ه از یک کنفرانس برگشتبتازگیکارکنانی که  •
تان در ی مربوط به خودموضوعدر حوزة معرفی خود به عنوان کارشناس  •

  ... و ،روزنامه، رادیو، تلویزیون
 .یدهراسن  بپردازید،خبرم به تولید این که خودتان هاز  •
نظر خود را در  و بیندیشید رسانه مخاطبان آن ةبار در؛  تخیل خود استفاده کنیدةاز قو
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توانید آن  اگر اطالعیۀ شما منتشر نشده، ببینید چگونه می. دهیدهاي خود تأثیر  اطالعیه
شاید .  بخواهیدراهنمایی اندرکاران آن دستبا روزنامه تماس بگیرید و از . را بهبود بدهید

 .بپرسیدنشریه هم از سردبیر ؛ این نکته را  یدا ه فرستادنامناسبی نشریۀ را به اطالعیه
 .بودهن خاص مناسب ۀرسانآن ، براي اطالعیهاحتمال دیگر این است که روش نگارش 

طالب آن نشریه با چه  مبینیدب. دهیدتغییر خود را  نگارش شاید الزم باشد که سبک
 .شوند کی نوشته میسب
ارتباط ایمیلی تقریباً رایگان است و الزم نیست هیچ  برقراري. رایانامۀ مستقیم. 4-7-6

با این حال، مثل هر . کنندگان سرویس اینترنت خود بپردازید هزینۀ اضافی به تأمین
ارسال پستی مستقیم ) 1999 (»هارت«به نظر . راهبرد دیگر، مستلزم برخی کارها است

  :گی داردسه ویژ
 شود؛  به نام افراد ارسال می-شخصی است •
 ه درخواست گیرنده نیست؛نا بب •
 .شود وسیلۀ پست الکترونیکی ارسال می به •

این نوع مرسوله را گاهی ممکن است هرزنامه یا آگهی بنامند، و در گذشته با پست 
یم آن با ضما) متن(هر مرسوله معموالً یک نامه . شد  ارسال می-  پست معمولی-زمینی

 سواد اطالعاتی ۀگیرد که هدف آن، ترغیب کاربران است به این که به برنام را دربرمی
  :رایانامۀ مستقیم از سه جزء تشکیل شده. شما ملحق شوند

 ها لیست نام و نشانی •
 برنامۀ پیشنهادي سواد اطالعاتی  •
 متن توضیحی •

ۀ پیشنهادي سواد برنام. دو عنصر اول، عناصر کلیدي هستند) 1999 (»هارت«به نظر 
اطالعاتی شما هر قدر خوب و مناسب باشد، باید به دست کاربران مناسب برسد؛ در غیر 

بنابراین باید توجه خاصی به . این صورت، اتالف وقت و زحمت بیهوده خواهد بود
 -  چه از کاربران کنونی و چه از کاربران احتمالی آتی-ها گردآوري لیست نام و نشانی

  :هاي زیر نیاز دارید در این رابطه، حداقل به داده. داشته باشید
 نام  •
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 سازمان شغلی /نهاد •
 نشانی پست الکترونیکی •
 )مشاغل آزاد، هیئت علمی، ییدانشجو (بخش بازار •

 ةبار تر در واقعی با اطالعات بیش پایگاه دادهتوانید یک   می،دهد اگر زمان اجازه می
ها،  نشانی.  کنیدآمدروزآن را و ه تهی سواد اطالعاتی خود ةیادگیرندگان بالقو

افزار  نرم.  کنیدپایگاه وارد توانید به این داده میرا . . . ها، و  سایتها، نشانی وب تلفن شماره
نیز  رایگان هايافزار توانید از نرم ، و میپایگاه در بسیاري از ادارات موجود است داده

 اطالعاتبرخی .  است لیستاینکردن آمدترین چالش، روز  اما بزرگاستفاده کنید؛
  مثالً؛سازمان خود استخراج کنیدموجود در  سوابق ها و توانید از پرونده موردنیاز را می
دانشجویان یا در یک از   دانشگاه آموزشیتپایگاه مدیر داده، آکادمیک ۀدر یک کتابخان

. بی باشندتوانند منابع خو ها می ي محلی و روزنامهراهنماهاي  فهرست عمومی، ۀکتابخان
، از دیگر نشانیتلفنی مستقیم براي درخواست هاي  و تماس، ویزیت شغلیهاي  کارت

 .منابع هستند
هاي پراکندگی کاربران دسترسی ندارید، در سازمان خود کسانی را که  اگر به لیست

هاي آموزشی، رؤساي  رؤساي گروه(هایی از این دست را فراهم نمایند  توانند دسترسی می
 مستقیم رایانامۀتوانید از  می .براي این منظور آماده کنید) ها، یا مدیران دیگر دانشکده

ي آموزشی، شروع ها ، کارگاه سواد اطالعاتیهاي به شرکت در دورهبراي ارسال دعوت 
، یا  جدید سواد اطالعاتیگانیادگیرنداز نام  و نیز ثبتهاي جدید سواد اطالعاتی،  برنامه
 . سواد اطالعاتی استفاده کنیدمهم اخبار ةبار خود درهدف رسانی به بازار  اطالع
موردنظر خود ارتباط برقرار نمایید  ةخوانندبا  باید براي موفقیت ،گونه که ذکر شد همان
روشنی ارائه و را به خود سواد اطالعاتی ، برنامۀ  کنیددار نشانهاي خود را  پیامبتوانید  تا

 . کاري متفاوت انجام دهید،م و براي جلب توجه مرد،یدپیشنهاد کن
دهید ارزیابی کنید و  آنچه را که در برنامۀ سواد اطالعاتی انجام می. ها نمایشگاه. 4-7-7

این . دهد که یک بازیگر جدي در بازار هستید به نمایش بگذارید؛ زیرا این کار نشان می
اده نمایید و به کار مستلزم زمان و تالش است، زیرا الزم است مطالبی را براي نمایش آم

توانید در نمایشگاه سازمان خود، یا  می. ها را به نمایش بگذارید مدت یک یا چند روز آن
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مثالً اگر . در هر رویدادي که مشتریان موردنظر شما در آنجا حضور دارند، شرکت کنید
توانید در هنگام  در یک مدرسه یا در یک کتابخانۀ آکادمیک مشغول به کار هستید، می

امدگویی به دانشجویان جدیدالورود، میزي را آماده کنید و خدمات خود را به خوش
پردازید، به سؤاالت زیر توجه داشته  اگر به نمایش دادن خدماتتان می. نمایش بگذارید

 :باشید
 اید؟ آیا این، نمایشگاه مناسبی است که در آن شرکت کرده •
 ؟خواهید کرد را جذب موردنظرتانآیا بازدیدکنندگان  •
  هزینه خواهد داشت؟تان چقدر برایکاراین  •

 ؛ آماده کنیدتبلیغاتی مناسبی هاي  برگه.  توجه کنید نیز دهیدنمایشبه مطالبی که باید 
گیاه، مقداري گل و ، هاي مناسب آگهی هاي الزم را تهیه نمایید؛آماردر صورت نیاز، 

 جلب توجه مشتریان برايو شکالت شیرینی مقداري  یا حداقل تعدادي هدایاي رایگان،
 تعداد مخاطبان خود ، و کاله رنگییدن لباس متفاوتتوانید با پوش می. فراهم کنیدخود 

 .دبرسانیکاربران به اطالع  خود در نمایشگاه را شرکت ،از قبلباید  و ؛را افزایش دهید
مشتاق  و ظاهري خوشرو و همواره ، ارائه دهیدواقعیشما و کارمندانتان باید تصویري 

ي جانبی ها  به نمایشگاهیابید، میر ودر یک کنفرانس حضدیگري که   بار.یداشته باشد
، و چرایی آن را گیرد مورد توجه شما قرار میتر   خوب نگاه کنید و آنچه را بیشآن

 امکانپذیرسواد اطالعاتی شما اقدامات  ترویج تا بتوانید آنچه را که براي ،بررسی کنید
 . سازیدعملیاست، 

د، خود بگنجانی مهمی که باید در ابتداي طرح ۀمشخص .رزیابی اقدامات بازاریابیا. 4-8
 در ،این ارزیابی. این است که چگونه قصد دارید میزان موفقیت خود را ارزیابی کنید

 را هاي چشمگیر خود  بتوانید موفقیتاگر. داردمهم و کلیدي نقشی بسیار موفقیت شما 
خواهد مالی پشتیبانی تر شما  هاي بیش نیز از تالشاحتماالً رییس شما نشان دهید، 

 را به جاي شما این کاراگر نتوانید ارزیابی کنید، ممکن است فرد دیگري از بیرون . کرد
مراحل مختلف فرایند بازاریابی انجام تمامی بهتر است که ارزیابی را در . انجام دهد

اهبردهاي بازاریابی سواد کم در زمان کاربرد ر در غیر این صورت، دست اما ؛دهید
به آمده  دست  بههاي موفقیتبر پایۀ آن، شناسایی ارزیابی و . اطالعاتی باید انجام گیرد
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 برايرا خود  اقدامات بازاریابی  که دستاوردها و اثربخشیدهد مکان میشما ا
هاي  ارزیابی از اشتباهات و ضعف. بیان کنیدخود کنندگان بودجۀ  تأمینیادگیرندگان و 

براي  .خواهد داشت، پرده برارتباطاتهم در بازاریابی و برنامۀ طراحی ما هم در ش
 ):1999هارت،  (قابل انجام استص مشخسنجش میزان موفقیت، چهار اقدام 

• دکنی بندي تاهداف خود را کمی. 
هاي سنجش و ارزیابی خود را در طرح بازاریابی سواد اطالعاتی خود  روش •

 .بگنجانید
 .ندآی میشما سراغ نی یادگیرندگان جدید سواد اطالعاتی به نید چه زمابیب •
 . ارزیابی کنیدمداوماٌ •
 ةبار دربالفعل و بالقوه هاي مشتریان  دریافت و نظراتهاي مختلفی براي پرسیدن  راه

به روش اینکه آیا .  هر یک مزایاي خاص خود را دارد، واقدامات بازاریابی شما وجود دارد
یا خاص موضوعی، گروه یک ، تلفن، راه پست الکترونیکیز  ا،)آنالین(درونخطی 

پردازد اهمیت چندانی ندارد؛ مهم این است  میکاربران به بررسی نظرات  هاي دیگر روش
 ،رسید وقتی به این مرحله می. یدهراسن  خود و شکایات یادگیرندگاناتاز انتقادکه 

اید که به  آمدهبنابراین و ید، ا هادجام د ان و بازاریابی را کامالًدار کردن نشانتمامی فرایند 
  .بپردازید تجارب خود انتقال

بازاریابی دارکردن و  نشانطرح  . گزارش شما-بهترین اقدامات با استفاده از لوگو . 4-9
 بنابراین لطفاً اکنون .اید ارزیابی کرده) ایفال - استفاده از لوگوي یونسکوضمن(خود را 

اید در  داشتههاي خود  که در جهت پیشبرد برنامه را ی تجارببرخی از بهترین اقدامات یا
هاي زیر  ها ممکن است با گروه این برنامه. سواد اطالعاتی بگذاریدجهانی مجامع  اختیار

  :بوده باشد
 ؛شهروندانعموم  •
 ؛دانشجویان •
 اعضاي هیئت علمی؛ •
 ؛)مقامات و مسئوالن (گیرندگان تصمیم •
 .دیگران •
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این فهرست .  بارگذاري و وارد کنید1توانید در سایت مربوطه  میتجارب بازاریابی خود را
. پذیرکردن اقدامات بازاریابی شما است انباره محل بسیار مناسبی براي مشاهده/راهنما

ها، یا آموزش نحوة مراجعه به  تر در بارة چگونگی ثبت پیشینه براي کسب اطالعات بیش
ها، مؤسسات، و کشورهاي مختلف به  بخانهمنابع گوناگون سواد اطالعاتی موجود در کتا

  .وبسایت مذکور مراجعه کنید

_______________________________________________________ 
1. www.infolitglobal.info/ 

http://www.infolitglobal.info/
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5  
  داركردن نشان

لوگوي سواد افزودن  و چگونگی ،1دارکردن نشان بارةاي را در  این بخش، اطالعات ویژه
اطالعات مربوط به لوگو در ابتداي کتاب مورد . گیرد میدربر ایفال - اطالعاتی یونسکو

ها آمده   در یکی از پیوستی از آناقتباسمربوط به استفادة جزئیات بحث قرار گرفت و 
به کوشند  هستند و می تحوالت واقعی و عظیمی ها در حال ازسرگذراندن کتابخانه. است
هاي اطالعاتی  نصب فناورياما . گویند  و نیازهاي جدید کاربران خود پاسخنوین شرایط

 ید با؛هاي جدید کافی نیست ر اساس نگرش، و فعالیت بخدمات جدیداندازي  راهجدید، 
کننده در اختیار کاربران قرار  این اقدامات، به نحو مؤثر و ترغیب ةبار اطالعات الزم در

  .گیرد
توانند  ها می زاریابی، ابزاري است که کتابخانه به عنوان بخشی از فرایند بادارکردن نشان

در مورد  امراین . ات خود استفاده کنندمند خدمات و تولید تبلیغ مؤثر و نظاماز آن براي 
هاي مختلف یادگیري   افراد گروه.کند میصدق ها نیز  کتابخانههاي سواد اطالعاتی  برنامه

بنابراین . ندا تههاي سواد اطالعاتی یاف برنامهبا  اي فزایندهبصري  ، آشناییسواد اطالعاتی
 سترش جمعیت متقاضیگالمللی در خصوص  کنندة دغدغۀ بین بازنمایی یی کهلوگو
از چشمگیري د حمایت توان محور می دانایی ۀجامعبراي شکوفایی در هاي الزم  قابلیت

  .هایتان باشد دارکردن فعالیت اقدامات خاص شما و تالش شما در جهت نشان
ها داراي اهداف غیرتجاري  کتابخانه. دارکردن  نشان-اهداف غیرانتفاعی کتابخانه. 5-1

توان به سواد اطالعاتی اشاره کرد؛ بنابراین الزم است  ها می  آنهستند که از جملۀ
تر توجیه کنند، و در این راه  بیش ضرورت وجودي خود را با جذب کاربران هرچه

_______________________________________________________ 
1. branding 
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مند  توانند از تجارب دنیاي تجارت در ایجاد تصویري قدرتمند براي مشتریان، بهره می
  . این خصوص استترین ابزارها در دارکردن، یکی از مهم نشان. شوند

ها، ارائۀ خدمات  شده در خصوص کتابخانه توجهی از تحقیقات انجام اگرچه تعداد قابل
دهند، تنها تعداد کمی از  کیفی و سنجش رضایتمندي مشتریان را مورد بررسی قرار می

) 2008 (1»سینگ«گونه که  همان. پردازند دارکردن خدمات می ها به موضوع نشان آن
رسانی به  دارکردن هنوز توجه الزم را در خدمات کتابداري و اطالع شانن«کند  بیان می

این بخش، تا حد بسیاري بر یکی از چند کتاب معدود در . »خود جلب نکرده است
تولید « با عنوان »الیزابت دوچت«دارکردن کتابخانه مبتنی است؛ کتابی از  خصوص نشان
  . 2»تبیان شایستگی و ارزشمندي خدما: نشان کتابخانه

توانند تعیین کنند  ها می دارکردن، کتابخانه گوید که با کمک ابزارهاي نشان  می»دوچت«
خواهند در بارة خدمات و محصوالتشان گفتگو کنند و پیام روشنی  که با چه کسانی می

فرد آنان براي جوامع زیر پوشش آنان است  در بارة آنچه که وجه شاخص و منحصربه
رایند، استفاده از لوگوي سواد اطالعاتی همراه با دیگر عناصري که در این ف. ارائه دهند

شوند، در خلق تصویري کامل از کتابخانۀ شما و  به نشان مخصوص شما مربوط می
  .کند هاي اطالعاتی آن به شما کمک می هاي مربوط به توسعۀ قابلیت برنامه

. بازاریابی استر راهبرد د یکی از عناصر مهم دارکردن نشان. دارکردن مفهوم نشان. 5-2
که گیرد  موارد مذکور در زیر را دربرمی بازاریابی، راهبرد، )2008 (»دوچت« ۀ گفتبه

  : مورد بحث قرار گرفتندهاي قبلی ها در بخش آنبسیاري از 
 بخواهند از کتابخانه استفاده کنند شناسایی افرادي که ممکن است •

 ؛)بندي بخش(
ن گفته شود اابخانه قرار است به آناخبار کت افرادي که مشخص کردن •

 ؛)يیرگ هدف(
 ؛)دارکردن نشان( کتابخانه مشخص کردن اخبار •
  اخبار ارسالیبه درستیهاي مربوط  انجام بازارپژوهی براي آزمودن فرضیه •

 .کتابخانه
_______________________________________________________ 
1. Singh 
2. Elisabeth Doucett, Creating your library brand: Communicating your relevance 

and value to your patrons. (2008) 
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یک نام، واژه، عالمت، «، نشان عبارت است از 1»انجمن بازاریابی آمریکا«بنابر تعریف 
کردن کاالها یا خدمات یک فروشنده یا  ها که براي مشخص رکیبی از ایننماد، طرح یا ت

کلر، (» گیرد ها از رقبایشان مورد استفاده قرار می گروهی از فروشندگان و براي تمایز آن
2008.(  

اي نیست؛ و البته این کلمه از  کار ساده) 2برندینگ(» دارکردن نشان«ترجمۀ اصل واژة 
دارکردن از نظر فنی، ترکیبی است از عالمت،  نشان. شود  میمشتق) برند(» نشان«واژة 

کردن یک محصول یا خدمت بخصوص به کار  ها که براي مشخص لوگو، رنگ، و فونت
توان نمود اساسی مطلبی دانست  را می) برند(» نشان«تر،  رود؛ اما در رویکردي وسیع می

ها با استفادة مناسب از  تابخانهک. خواهد به کاربران بالقوة خود بگوید که یک سازمان می
دهند که به روشی موجز و مختصر،  دارکردن، به مشتریان خود امکان می ابزارهاي نشان

توانند  بدانند که در هنگام استفاده از تولیدات و خدمات کتابخانه، چه انتظاراتی می
  ).2008دوچت، (داشته باشند 

 را - معموالً خوشایند-احساساتیک نشان خوب، برخی  .دارکردن اهمیت نشان. 5-3
ها در حوزة بازرگانی، شش مورد زیر،  بنابر برخی بازارپژوهی. کند در کاربران بیدار می

  ):2008کاهال، پولس، و سوخدیال، نقل از کلر (ها هستند  ترین این احساس رایج
 .کنند کنندگان احساس نوعی آرامش و آسودگی می مصرف. صمیمیت .1
تواند باعث خوشبینی، راحتی خیال، نشاط و شادابی  یک نشان می. سرخوشی .2

 .کاربران شود
تواند احساس نیرو، سرزندگی، خوشدلی و حتی هیجانات  یک نشان می. هیجان .3

 .جنسی افراد را برانگیزد
 .دهند نفس را انتقال می ها احساس راحتی و اعتمادبه برخی نشان. امنیت .4
کنند که استفاده از یک نشان  برخی از مشتریان احساس می. تأیید اجتماعی .5

تواند پذیرشی خاص از سوي دیگر اعضاي جامعۀ پیرامونی آنان را  خاص می
 .تضمین کند

_______________________________________________________ 
1. American Marketing Association 
2. branding 
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شوند که مشتریان احساس خوبی نسبت به  ها باعث می برخی نشان. نفس عزت .6
 .خود داشته باشند و حس غرور، موفقیت و رضایت را تجربه کنند

مانند (آورندگان قدرتمند اطالعات   رقابت با فراهمها بایستی به امروزه که کتابخانه
ها دیگر فقط  کتابخانه. دارکردن اهمیت بسیاري دارد بپردازند، نشان) اینترنت رایگان

مکانی نیستند که کاربران براي یافتن اطالعات مورد نیاز خود به آنجا مراجعه کنند؛ و 
اي خدمت به مشتریان خود هاي بهتري بر ها روش همین امر باعث شده که کتابخانه

هاي سواد اطالعاتی تا حد زیادي به این شرایط واکنش نشان  در واقع، برنامه. بیابند
اند که استفادة مناسب از اطالعات، مستلزم  ها تشخیص داده دهند، زیرا کتابخانه می

 توانند به پیشرفت افراد ها می ها است، و این که کتابخانه اي از قابلیت کسب مجموعه
  .کمک کنند

ها بتدریج به تعریف و بیان  کتابخانه: کند بیان می) 2008 (»دوچت«گونه که  همان
پردازند، و بایستی به انتقال این اطالعات به کسانی که احتماالً  هاي جدید خود می نقش

دانند که با عدم استفاده از خدمات کتابخانه،  از این موقعیت جدید آگاهی ندارند و نمی
  .دهند، بپردازند یی را از دست میچه چیزها

شش معیار را براي انتخاب بهترین ) 2008 (»کلر« .عناصر مهم در یک نشان. 5-4
  :عناصر یک نشان پیشنهاد می کند

 .شود بازشناسی آسان و امالي آسان را نیز شامل می. یادآوري آسان .1
ة ماهیت دهندة اطالعاتی در بار ارائه: کننده هم توصیفی و هم مجاب. بامعنا .2

 .دهندة اطالعات خاص در بارة مزایاي محصول محصول؛ و ارائه
 .بامزه و جالب؛ جذاب، خوشایند. لذتبخش .3
هم در یک محصول و هم در طیفی از محصوالت مختلف؛ فراتر از . قابل انتقال .4

 .مرزهاي جغرافیایی و فرهنگی
 .پذیر و قابلیت روزآمدي آسان انعطاف. پذیري انطباق .5
 . محافظت قانونی و محافظت در برابر رقبا.محافظت آسان .6

  ):2008دوچت، (کند  وجود چهار عنصر، خوب بودن یک نشان را تضمین می
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 خوب، مشتریان هیچ نشاندر یک . فرد به روشن و منحصردار، اپیام معنیک  .1
 .ندارندخواهد از خود به آنان بدهد،  میسازمان نگاهی که  ةبار تردیدي در

هاي قدرتمند، لوگویی دارند که باعث جذابیت  شانن. بصري چشمگیرهویت  .2
مانند استفاده شده؛ هاي مناسب  ها و فونت از رنگدر آن د و شو  میها آن

 .ستارایگان در دسترس شما  بهایفال که  -لوگوي یونسکو
اگر «. کند بارها و بارها تکرار میرا خود یام پ خوب، نشانیک . کاربرد مستمر .3

 از عمالًکنندگان  کند، مصرف کافی استفاده دفعات سازمانی از یک پیام به
ست که شما  ابه این معناهمچنین  استمرار« ».خواهند کرد آن خودداري تغییر

روش ، به  بازاریابیموارد خود در تمامی دار عوامل بصري و از نشان پیاماز 
  ».یکسان استفاده کنید

ي، وعده  قونشانیک . ماندن نشان صادق براي تضمین مداومتالش  .4
 .کند ، محقق میدهد و هرآنچه را که وعده داده ازاندازه نمی بیش

وقتی یک نشان خوب ایجاد کردید، تنها کاري که باید انجام دهید این است که مداوماً و 
کنید این  در هر ارتباطی که با جامعۀ هدف برقرار می. در همه جا از آن استفاده کنید
ۀ ابزارهاي قابل تصور مانند آرم، کارت، هدیه، نامه، سنجاق نشان را به کار ببرید، و از هم

. استفاده کنید... سینه، پوستر، پاورپوینت، عالمت راهنما، تابلوي تبلیغاتی، وبسایت، و 
اي از کاربردهاي استفاده از لوگوي  در پیوست شماره چهار کتاب حاضر، مجموعه

  .بینید  ایفال را می-یونسکو
دارکردن، ابتدا باید  قبل از ورود به فرآیند نشان«. ن کنونی شمابررسی دقیق نشا. 5-5

؛ »دارکردن، در چه جایگاهی قرار دارد دریابید که اکنون کتابخانۀ شما، به لحاظ نشان
اید یا این که تنها نام کتابخانۀ خود را مشخص  کرده حتی اگر از این نشان استفاده می

ا ببینید کتابخانۀ شما چگونه اخبار خود را انتقال درهرحال، باید بررسی کنید ت. اید کرده
  ). 2008دوچت، (دهد، تا بتوانید نحوة بهبود آن را بیابید  می

ریزي شود،  دارکردن باید بر مبناي یک نقطۀ شروع پایه نشان) 2004 (»سینگ«به نظر 
صمیم توانید ت بنابراین می. و این امر شبیه به انجام یک فرایند کامل بازاریابی است
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دارکردن خدمات سواد  بگیرید که آیا کل کار بازاریابی را انجام دهید، یا فقط بر نشان
  :اند از هاي اساسی در این رابطه عبارت گام. اطالعاتی خود متمرکز شوید

 استنباط مشتریان از کتابخانه؛ •
 شود؛ هاي کتابخانه که توسط مشتریان تشخیص داده می آن دسته از ویژگی •
 دتان از کتابخانه؛استنباط خو •
کنید باید از سوي  هاي مورد نظر مشتریان که احساس می آن دسته از ویژگی •

 کتابخانه ارائه شوند؛
 هایی که مشتریان در پی آن هستند؛ آن دسته از ویژگی •
 .ترجیحات تصویري مشتریان •

 که قبالً(هاي سنتی بازارپژوهی  بهترین راه این است که این اطالعات را از طریق روش
هاي مناسب، در زمان  ها تدوین پرسش این روش. به دست آورد) مورد بحث قرار گرفت

کنند، و در هنگام نیاز، عدم افشاي نام افراد و  مناسب و براي افراد مناسب را تضمین می
  .دهند ها را مورد توجه قرار می نیز تفسیر درست داده

ت که با توجه به چهار عاملی یک راه ساده و کامل براي بررسی دقیق یک نشان آن اس
دارکردن موفق به تداوم  که در باال شرح داده شد، به بررسی وضعیتی بپردازیم که نشان

گیرد که هدف هر یک،  فرایند بررسی دقیق چهار گام دیگر را نیز دربرمی. گردد آن می
  ):2008دوچت، (کسب اطالعات از کاربران شما است 

 شما؛» تیم هستۀ«آوردن نظرات  دست به .1
 آوردن بازخورد از کارکنان و مدیران؛ دست به .2
 آوردن درونداد از کاربران شما؛ دست به .3
 .شده وارسی همۀ اطالعات گردآوري .4

دهید یا یک  ي قرار میرازنگ موجود را مورد بوقتی نشان. دارکردن نحوة نشان. 5-6
، مشتریان،  مالینمیااآورید، توجه داشته باشید که این امر بر ح ه وجود می جدید بنشان
. گذاشتخواهد  رکتابخانه اث و اعضاي اعضاي هیئت علمینان کتابخانه، ککار
شده از  ارائه قدرتمند میان لوگو، متن بازاریابی یک پیوند به معناي ایجاد دارکردن نشان

،  یا قرار است عرضه کنیدکنید عرضه میت سواد اطالعاتی که محصوال و ،شماسوي 
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کند  اقدامات سواد اطالعاتی شما را توصیف میشعاري که یاي سرواژه،  ،عبارت. باشد می
 بایدو ده باشد؛ یل شتشکرایج  کوتاه باشد؛ باید از کلمات یا عبارتباید در حد یک کلمه 

ار از با دید. »هاي اطالعاتی یادگیري قابلیت «: مربوط باشد؛ مثلدهید  یبه آنچه انجام م
  . اند کرده کارینید دیگران چبعاتی ب سواد اطالابط بتهاي مر وبسایت

این  وسعت و عمق ، وود دارداعالم مواضع وج ۀ یک بیانیتدویني براي بسیارهاي  اهر
آوردن  دست هب.  بستگی دارددکنی گذاري می دیگر منابعی که سرمایه به زمان و بیانیه
 و ،ت امنائهی، داوطلبان، اهداکنندگان، اعضاي اصلینان کاز کارتر  بیش هرچهداد درون
 و ،اما حفظ این فرایند. ي برخوردار استبسیار، همیشه از اهمیت اندرکاران دستر دیگ

به گفتۀ  . استتضروریک شده نیز  تر بودن اطالعات گردآوري هرچه ساده و روشن
  :چندین سؤال هست که نباید از نظر دور داشت) 2008 (»کلر. اي .جی«

  کند؟ نحو، وضعیت کنونی کتابخانه را توصیف میکدام واژه یا عبارت به بهترین ) 1
کدام واژه یا عبارت به بهترین نحو، وضعیت موردنظر کتابخانه در آینده را ) 2
  کند؟ وصیف میت

هاي کنونی در خصوص  آوري کردید، تصویري از استنباط وقتی این نظرات را جمع
ه اعالم اي بیانیاي بر کتابخانه و نحوة پیشرفت آن، پدیدار خواهد شد، که پایه

  .کند مواضع شما فراهم می
اگرچه در کشورهایی که فاقد فرهنگ اهمیت کتابخانه هستند، . فرآیند مشارکتی. 5-7

تري را براي همکاري  بیش شود که افراد هرچه این کار دشوار است، اما پیشنهاد می
این نظر بر ) 2008 (»دوچت«. دعوت کنید و بکوشید آنان را در کارها مشارکت دهید

 نفره کار 50 یا 40است که اگر در این کار موفق شوید، آنگاه باید با گروهی حدوداً 
توانید سه تیم مختلف  ها کار کنید؛ بلکه می کنید؛ البته الزم نیست همزمان با همۀ آن

  : تشکیل دهید
شود که باید در کل فرایند مشارکت داشته  از افرادي تشکیل می.  تیم مرکزي.الف
 نفر، به رهبري رییس کتابخانه یا معاون او 10 تا 6سعی کنید افراد تیم را به . دباشن

  .محدود کنید
توانند مشارکت کنند، و شنیدن  تري می در این تیم افراد بیش.  تیم بازرسی.ب

ها به معناي تأثیر   هرچند که مشارکت آن-صداي آنان اهمیت بسیاري دارد
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 50 تا 30تواند به  تعداد اعضاي این تیم می. تکننده در موفقیت پروژه نیس تعیین
نفر برسد و شاید دعوت آنان به یک یا دو جلسه ضروري باشد؛ اما در اوقات دیگر، 

  .کند ارتباط با پست الکترونیکی کفایت می
شود که باید به آنان اطالعات  این تیم اساساً از افرادي تشکیل می.  تیم پشتیبان.ج

  .ص در بارة فرایند با آنان مشورت کردهاي خا داد یا در زمان
. کننده و رهبر را به عهده بگیرید شما به عنوان رهبر پروژه، باید ترکیبی از نقش تسهیل

 صرف نظر از این که به کجا -اندرکار، احساس کنند که بکوشید همۀ افراد دست
به . ندهاي خوب سهیم هست شود و در یافتن ایده  نظرات آنان شنیده می-اند وابسته

دارکردن براي برنامۀ سواد  عنوان رهبر، باید دیدگاه روشنی در بارة مزایایی که نشان
آورد، داشته باشید و براي هدایت فرایند و اتخاذ تصمیمات  اطالعاتی شما به ارمغان می

  ).2008دوچت، (مهم در مواقع ضروري، آماده باشید 
خدمات اطالعاتی انواع ها و   کتابخانهدارکردن در مورد تمامی نشان. اصول موفقیت. 5-8
 این فرآیند را -)2008 (»دوچت« به نظر - امکانپذیر است؛ اما) مانند سواد اطالعاتی(
  :توان در ده اصل مهم خالصه کرد می

مهم است که کارکنان احساس مشارکت و . کارکنان خود را به حساب بیاورید .1
» نشان«در ترویج و اثربخشی تعهد کنند، تا به این ترتیب تمایل به مشارکت 

 .داشته باشند
به خاطر داشته باشید که . پذیر داشته باشید انتظارات روشن و تحقق .2

 در فرآیند برقراري ارتباط با کاربران -  گام  اما نه یگانه- دارکردن، گام اول نشان
 .است

را دارکردن  اطالعات الزم در باره نشان. تکالیف خود را قبل از شروع انجام دهید .3
هاي الزم در این موضوع را مطالعه کنید؛ بکوشید از  به دست آورید؛ کتاب
 مطلع -اثر هاي بی هاي موفق و چه تجربه  چه تجربه-ها تجارب دیگر کتابخانه

 .شوید
دارکردن، خالقیت و  عناصر اصلی نشان. اي ندارید شروع کنید، حتی اگر بودجه .4

تی براي آوردن انرژي و هیجان دارکردن را فرص فرآیند نشان. خواستن هستند
اگرچه بودجۀ ناکافی امر رایجی است، اکثر . به کتابخانۀ خود تلقی کنید
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توانند حمایت گروهی از داوطلبان ماهر در آموزش را به دست  ها می کتابخانه
 .آورند

اي  به جامعۀ تحت پوشش خود بگویید که در صدد ایجاد یک نشان کتابخانه .5
 .ز بیان کنیدهستید و علت آن را نی

لوگو چیز مهمی .  ایفال، کاري روي آن انجام دهید-براي تقویت لوگوي یونسکو .6
جمعی این  یافتن دسته. است، اما به یک شعار عبارت شاخص هم نیاز دارید

 .اي جذاب و جالب براي تیم شما باشد تواند تجربه پیام مناسب، می
اي  هر کتابخانه. پیوند دهیدانداز خود  نشان خود را به بیانیه مأموریت و چشم .7

دارکردن  انداز، و یک گزارش مربوط به نشان باید یک مأموریت، یک چشم
این سه باید مؤید همدیگر باشند و به بخش اصلی راهبرد بازاریابی . داشته باشد

 .شما تبدیل شوند
 استانداردها را به کهبه کارمندان خود آموزش دهید . استانداردها را بنویسید .8

 .ند، مورد توجه قرار دهن راهی براي رفع تردیدها و تضمین بهترین نتایجعنوا
کننده  اگرچه پول عامل تعیین. یدنکگذاري  سرمایه آن را ،اگر پول دارید .9

 -دفتر وقایع روزانه براي طراحی مثالً -اي را اما اگر یک فرد حرفهنیست، 
 .خواهد گرفتري ت نتایج بهتر و سریعۀ شما کتابخانیقیناً نید، کاستخدام 

. ها در هر اندازه که باشند، سودمند است دارکردن براي تمامی کتابخانه نشان .10
 .یک کتابخانۀ کوچک باید همانند یک کتابخانۀ بزرگ، پیام خود را منتقل کند

. نمایی، اطمینان حاصل کنید از شایسته بودن افرادي که از آنان تقاضاي مشارکت می
تر و کارکنان باسابقه گوش فرا  ، به نظرات مشتریان قدیمیهاي ذکرشده عالوه بر گروه

دارکردن مشارکت  با اعضاي هیئت علمی یا کارکنانی که در فرآیند قبلی نشان. دهید
در صورت امکان با کاربران آتی گفتگو کنید، و از افرادي . اند، حتماً گفتگو کنید داشته

  . تعلق دارندهاي سنی کامالً متفاوتی دعوت کنید که به محدوده
دید، باید مطالب عالی و دا شعار خود را با لوگو تطبیق وقتی. آزمون سریع. 5-9

پیام را شناسایی  ةدهند گان شما بتوانند فوراً شخص ارائهید تا یادگیرندتهیه کن یکدستی
 سواد دارکردن نشانکنید که کاربرانتان شما را شناسایی کنند، اگر کاري . کنند
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، باید در برداشت شما را هاي اعالن یکی از اگر کاربرتان. اید بی انجام دادهخواطالعاتی را ب
 بیش از اگر این روند. استشما بفهمد که آن اعالن از جانب  ثانیه 10تر از  عرض کم

به خاطر داشته  .هاي بازاریابی شما ناکام بوده است سی ثانیه به طول انجامد، تالش
 خود، رایانامۀ صندوق ورودي از راهم بازاریابی را باشید که کاربر شما، هزاران پیا

 رقابت کنید و هدفتان این باید شما ؛ دریافت می کندنامهها و خبر پوسترها، وب سایت
 کار ابط بت مرۀباید هر مقول.  ثانیه  شما را شناسایی کند5تر از  باشد که کاربرتان در کم
خدمت اي که به   در هر رسانه،یونسکو -ال با استفاده از لوگوي ایف،سواد اطالعاتی خود را

پیوست تر در  ذکر شده، و لیست کامل چند نمونه دنبالهدر  . کنیددار نشانید، گیر می
  . آمده است2شماره 
 کارت تجاري •
 رایانامه •
 وبسایت •
 تکبرگ/ اعالن •
 پاورپوینت/ اسالید •
 دستبرگ •
  مداد و قلم •
 بنر •
 تابلوي نمایشی •
 پوستر •

لوگو را، چه در شکل چاپی یا الکترونیکی، در هر جایی که اطمینان حاصل کنید که 
نویسی، کرسی خط، و رنگ مشابه براي لوگو  ها، حروف از فونت. بیند قرار دهید کاربر می

یونسکو را بررسی کنید؛ این رهنمودها - رهنمودهاي لوگوي ایفال. و شعار استفاده کنید
شید که هدف، تبدیل لوگو به یک به خاطر داشته با. هاي معقولی هستند حاوي توصیه
المللی براي سواد اطالعاتی است؛ مانند عالمت صلیب سرخ، یا عالئم  تصویر بین

  .المللی رانندگی بین
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  تر هاي بيش منابع مورد استناد و خواندني
  منابع مورد استناد. 6-1
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  منابع وبي و بهترين اقدامات در زمينة بازاريابي
به مندان  آید نمونۀ کوچکی از منابع موجود در وب است که براي عاللقه  در پی میآنچه

 صحت وجود همۀ. قابل دسترسی استاي  بدون هیچ هزینههاي بازاریابی،  بهبود مهارت
  .تأیید شده 2008 جوالي 20ها تا  سایتوب
  منابع عمومی سواد اطالعاتی. 7-1

FORMIST informations (http://blogformist.enssib.fr) 
  یک وبالگ فرانسوي در موضوع سواد اطالعاتی

IFLA Information Literacy Section (www.ifla.org) 
ه، و ازجمله منابع ارزشمندي مانند هاي گذشته و آیند شامل اطالعاتی در بارة فعالیت

  »جیزس الو« اثر 1»العمر رهنمودهاي سواد اطالعاتی براي یادگیري مادام«
IFLA Management and Marketing Section 
(http://www.ifla.org/VII/s34/pubs/glossary.htm) 

. ن استکه در دست تدوی» واژگان تعاریف بازاریابی«داراي منابع گوناگون، و ازجمله 
هدف از . باشد  می2»پرومو مت«پایگاهی در مرحلۀ آزمایشی با نام  همچنین داراي داده

پایگاه، گردآوري تصاویر اشیایی است که در حال حاضر از سوي همۀ انواع  این داده
  . گیرد ها، براي تبلیغ خدماتشان مورد استفاده قرار می کتابخانه

_______________________________________________________ 
1. Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning 
2. MatPromo (http://bidoc.ub.es/pub/matpromo/) 

http://blogformist.enssib.fr)
http://www.ifla.org)
http://www.ifla.org/VII/s34/pubs/glossary.htm)
http://bidoc.ub.es/pub/matpromo/)
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InfoLit Global. Information Literacy Resources Directory 
(www.infolitglobal.info/) 

ایفال و از جانب یونسکو ایجاد شده و هدف از » بخش سواد اطالعاتی«این منبع توسط 
 .آن، ثبت اطالعات مربوط به متون سواد اطالعاتی از نقاط مختلف جهان است

LOEX Clearinghouse for Library Instruction 
(www.emich.edu/public/loex/index.html) 
هاي  لویکس یک اتاق پایاپاي آموزشی غیرانتفاعی و خودپشتیبان براي آموزش

  . تاسیس شد1971اي و منابع سواد اطالعاتی است که در سال  کتابخانه

Marketing Information and Library Services 
(dis.shef.ac.uk/sheila/marketing/default.htm) 

اندازي کرده و اگرچه روزآمد نیست، حاوي تعداد قابل  ت را راه این سای»شیال وبر«
  .توجهی از مفاهیم، مطالب، و پیوندها است

Marketing Our Libraries: On and Off the Internet 
(librarysupportstaff.com/marketinglibs.html) 

ندازة مطلوب این سایت با مقدار قابل توجهی از منابع که در خود  دارد، اگرچه به ا
  .روزآمد نیست، محل رجوع مناسب و سودمندي است

National Forum on Information Literacy  
(www.infolit.org/index.html) 

» کمیتۀ ریاستی سواد اطالعاتی«هاي   و در واکنش به توصیه1989این سخنگاه در سال 
  . بود، ایجاد شدهاي امریکا که در گزارش نهایی آن ارائه شده انجمن کتابخانه

OhioLINK Marketing Toolkit 
(www.ohiolink.edu/ostaff/marketing/) 

هاي آکادمیک اوهایو را قادر سازد   ایجاد شد تا کتابخانه2003این سایت در آوریل سال 
این وبسایت ابزارها و . تر، به بازاریابی منابع و خدمات خود بپردازند به شکلی اثربخش
ها براي افرادغیرعضو در این شبکه  دهد که اکثر آن پذیري را ارائه میاطالعات انطباق 

  .نیز قابل دسترسی است
Peer-Reviewed Instructional Materials Online Database (PRIMO) 
(www.ala.org/apps/primo/public/search1.cfm) 

هاي  تابخانهانجمن ک«و » هاي امریکا انجمن کتابخانه«هدف از این سایت که از سوي 

http://www.infolitglobal.info/)
http://www.emich.edu/public/loex/index.html)
http://www.infolit.org/index.html)
http://www.ohiolink.edu/ostaff/marketing/)
http://www.ala.org/apps/primo/public/search1.cfm)
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تبلیغ و تبادل مطالب آموزشی ... «شود  پشتیبانی مالی می» اي و پژوهشی دانشکده
اي است که توسط کتابداران و براي آموزش افراد در بارة کشف، دسترسی، و  شده داوري

  ».تولید شده استاي  هاي شبکه ارزیابی اطالعات در محیط
Stay Current (www.infotoday.com/mls/default.shtml) 

اي، از طریق این سایت  براي اشتراك نشریات چاپی در موضوع بازاریابی خدمات کتابخانه
  .نام کنید ثبت

The 'M' Word (themwordblog.blogspot.com/) 
انگیز بازاریابی به میان کتابداران  وبالگی که هدف از طراحی آن، آوردن دنیاي شگفت

  .بوده است
“What Is Marketing in Libraries?” 
(www.sla.org/content/Shop/Information/infoonline/2002/nov02/whats
market.cfm) 

که متن کامل آن در وبسایت » اشوك جامبکار«و » گوپتا. دینش کی«اي از  مقاله
  .قابل دسترسی است» هاي اختصاصی  کتابخانهنانجم«
بدون . ها هستند انتقال داشتههاي مناسبی براي  ها محل این گروه. هاي بحث گروه. 7-2

درنگ و تردید، از همکارانتان بخواهید اطالعاتی را که از منابع و تجارب خود در موضوع 
هاي  برخی از این گروه. بازاریابی کتابخانه و خدمات آن دارند ب شما در میان بگذارند

  .اند بحث در زیر نام برده شده
ACADEMICPR (lists.ala.org/wws/arc/academicpr) 

براي کتابداران آکادمیک و » اي و پژوهشی هاي دانشکده انجمن کتابخانه«گروه بحث 
  .مندند ها در موضوع تبلیغ و بازاریابی عالقه پژوهشی که به تبادل ایده

ACRL Instruction Section (ILI-L) (lists.ala.org/wws/info/ili-l) 
 به عنوان شکل جدیدي از جامعۀ 2002شده که در ماه می  یک فهرست پستی مدیریت

گروه . به وجود آمده بود، ایجاد شد»BI-L« با گروه پستی 1990درونخطی که در سال 
شود، و بخش  میزبانی می» هاي امریکا انجمن کتابخانه«پستی حاضر بر روي خدمتگر 

. کند آن را پشتیبانی مالی می» اي و پژوهشی هاي دانشکده انجمن کتابخانه«آموزش 

http://www.infotoday.com/mls/default.shtml)
http://www.sla.org/content/Shop/Information/infoonline/2002/nov02/whats
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 تا 2002ماه می (ي اشتراك و لغو اشتراك در این گروه پستی یا دسترسی به آرشیو برا
  .این فهرست پستی به نشانی مذکور در باال بروید) کنون

DHI UACJ (bivir.uacj.mx/dhi/) 
براي ثیت اشتراك به . نخستین گروه بحث در موضوع سواد اطالعاتی در امریکاي التین

  .نشانی مذکور در باال بروید
LIS-INFOLITERACY List  
(www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A0=LIS-INFOLITERACY) 

   در بریتانیاهاي اطالعاتی گروه بحث در موضوع سواد اطالعاتی و تدریس مهارت
  

http://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A0=LIS-INFOLITERACY)
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  ۱ پيوست
  لوگو پيشينة

 اهمیت از آگاهی تقویت ها آن هدف که هایی برنامه از ایفال و یونسکو سوم، هزارة آغاز در
 تمامی براي یکسان شرایط در اطالعاتی منابع به دسترسی ضرورت تأمین و اطالعات
 طریق از ابتکارات این از بسیاري. ندکرد مالی حمایت اًمشترک بود، جهان شهروندان

 هاي تالش سازي  همگنهدف با 2000 سال در که 1»)ایفاپ(ات براي همه اطالع ۀبرنام«
 قرار حمایت مورد شد، آغاز جهان سراسر کشورهاي لفمخت هاي دولت و ها سازمان
 د،کر تبدیل دانش بهرا  اطالعات توان میعمالً  که امر این تضمین براي. است گرفته
 به را ها سازمان همۀ ایفال و یونسکو بنابراین؛ ندشو اطالعاتی هاي قابلیتداراي  باید افراد

 تشویق مختلف سنی هاي گروه رايب اطالعاتی سواد هاي برنامه سازي پیاده و طراحی
  .کنند می
 و شده تبدیل اولویت یک به اطالعاتی سواد یونسکو، جدید اهداف از بخشی عنوان به

 المللی بین رقابت یک تا شد فراهم ایفال »اطالعاتی سواد بخش« منابع مالی براي
 طور مانه همچنین. کند سازماندهی را براي سواد اطالعاتی لوگویک  انتخابمنظور  به
 سواد منابع المللی بین يراهنمافهرست  پروژة« از شد، ذکر مقدمه در تر پیش که

، که دش مالی حمایتنیز  3»اطالعاتی سواد المللی بینوضعیت  گزارش« و ،2»اطالعاتی
  .اند در دسترس 4 مربوطهوبسایت در ها آن يدو هر

_______________________________________________________ 
1. Information for all Program (IFAP) 

  :تر در بارة برنامة ايفاپ به نشاني زير مراجعه كنيد براي كسب اطالعات بيش
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1627&URL_DO=  

 DO_TOPIC&URL_SECTION=201.hl) ۲۰۰۹ اگوست ۱۸دسترسي( 
2. International Information Literacy Resources Directory Project 
3. International State-of-the Art on Information Literacy Report 
4. www.infolitglobal.info 

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1627&URL_DO
http://www.infolitglobal.info
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» کلمه دارد هزار ارزش ویر،تص یک « قدیمی المثل ضرب به اعتقاد با .المللی بین رقابت
 سواد مفاهیم ارائۀ براي لوگو یک به که رسید نتیجه این به ایفال »اطالعاتی سواد بخش«

مورد  الملی بین به صورت مختلفی اصطالحات که بود این اصلی دلیل. دارد نیاز اطالعاتی
 مانع ،ها بانز از بسیاري در بیان نحوة خصوص در توافق عدم گیرند؛ اما استفاده قرار می

   .دوش می اطالعاتی سواد مهم مفاهیم انتقال
 آن، هدف  کهشد منتشر المللی بین رقابت یک در شرکت براي عمومی دعوتنامۀ یک

 همۀ هاي تالش و ها دغدغه کنندة و بازنمایی الهامبخش دتوانب که داشب ییلوگو طراحی
 جوامع فرادا براي ترپذیر سترسد منبعی به را اطالعات که هایی برنامه باشد که از کسانی
 پورتال در دعوتنامه .کنند می شرکتها کار یا  آن دریا  باخبرند، ،کند می تبدیل گوناگون

 دنیا سراسر هاي بحث الکترونیکی گروه از تعدادي به و شد منتشر »گلوبال اینفولیت«
 .داشتدر پی  عالی نتایج که ،شد ارسالنیز 

 براي اطالعات ۀبرنام« از بخشی در قالب لوگو مسابقۀ براي هاولیتأمین مالی  .تأمین مالی
حاضر،  راهنماي و وبسایت ایجاد براي ایفال توسط و گرفت صورت یونسکو توسط »ههم

 کارشناس کمک 1»ایتو میساکو«: از بودند عبارت یونسکو  رابط از سويافراد .شد تکمیل
 سواد بخش« دار خزانه/ یسیر 2»لوتیشو سیلوي« و »اطالعاتی ۀجامع بخش« در برنامه

  .ایفال »اطالعاتی
  رقابت هايرهنمود
 راهنماي و ،شد انجام ها رشته مؤسسات، و سنین، کشورها،همۀ  از  شرکتبراي  دعوت

 فراهم خوب پیشنهاد یک کردن آماده منظور به کنندگان شرکت به کمک براي مختصري
  . دگردی

با  ده بوشد دعوت ناآناز  کنندگان، تشرک براي شده ارائه رهنمودهاي دیگر در ضمن
 از با پرهیز و ،عناصر حداقل با حساس، فرهنگی لحاظ به  وساده روشی «بهاندیشیدن 

 .»کرد استفاده شرقی نیمکرة در لوگواز  بتوان تا  عمل کنندالفبا حروف کارگیري به

_______________________________________________________ 
1. Misako Ito 
2. Sylvie Chevillotte 
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 حداقل از تا دش خواسته کنندگان شرکت از اما باشد، استعاري یا انتزاعی تواند می تصویر
  .کنند پیروي لوگو از گسترده استفادة تضمین منظور به فنی اماتلزا

 اًمکرر لوگو که بینی پیشاین  با ،را سفید و سیاه نسخۀ یک بودندلزم م کنندگان شرکت
 کاملمتن   در دنباله،.کنند ارائه شوند، می تکثیر فتوکپی هاي ستگاهد ترین رایج طریق از

 که المللی بین داوران تئهیفهرست  و تدوین شدند، رقابتاین  براي که رهنمودهایی
  .آمده است کردند انتخاب را لوگو

 يدارا و ،1مینیمالیستی روش به و ،حساس فرهنگی لحاظ به و ساده باید طرح .روش. 1
 بتوان تا شود اجتناب الفبا حروفکارگیري  به از شود می توصیه. باشد آسان تکثیر قابلیت
  .داد قرار استفاده موردنیز  شرقی یمکرةن در را آن
  :از ندا عبارت با لوگو بطتمر هاي مضمون .مفهوم. 2

  اطالعاتی سواد/ مهارت/ اطالعاتی هاي قابلیت. الف
 اتارتباط و اطالعات فناوري. ب
   یادگیري. ج
 دانش .د

  .باشد ياستعار یا انتزاعی تواند می تصویر. تصویر. 3
  :کنند را مراعات زیر الزامات فنی باید گانکنند شرکت .یفن مشخصات. 4

ارائه  رنگیهم  و وسفید سیاه نسخۀهم  و ،دنباش یدیجیتال در قالب باید ها لوگو) الف
  .باشد داشتهتواند  می رنگ سه نهایتاً تصویر. شوند

. باشد) رداريروش ب(بندي  درجه قابل و ی،دیجیتال در قالب باید لوگو) ب
 را 4»دراو کورل« و 3»هند فري«، 2»ادوبی ایالستریتور« يافزار نرم هايپیشنهاد
حالت  به دبای ها فونت همۀ. شود نمی محدود افزارها نرم این به اماشود،  شامل می

خوان ارائه  اف دي طرح پیشنهادي باید در قالب پی .گردد تبدیل 5»الین وتآ«
  .شود

_______________________________________________________ 
1. minimalist style  
2. Adobe Illustrator 
3. FreeHand 
4. CorelDRAW 
5. outline 
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 آي پی دي 600 حداقل شود، وضوح آن باید هم ایجاد می یپیکسل نسخۀ یک اگر) ج
  .باشد

  .باشد پچا قابل 2برگۀ آ یا یاینچ 5/8×11 بر روي کاغذ باید سالیار طرح) د
 هاياستاندارد طبق بر ها رنگ شناسۀ و کاربرد شامل( لوگو فنی پروفایل ) ه

ارسال باید نیز  )استفاده مورد افزارهاي نرم ۀبیانی و اس، ام رنگ پی نقطه المللی بین
  .گردد

 یا کشور ،مؤسسه رشته، هر به توانند می مند عالقه کنندگان شرکت .کنندگان کتشر. 5
  .باشندداشته  تعلق سنی گروه

 شرکت رقابت در توانند می ناآن هاي خانواده و داوران تئهی اعضاي. انصاف/ طرفی بی. 6
  .)شد خواهد اهدا ایفال به جایزه(خواهند بودن دالري هزار سه جایزة مشمول اما ،کنند

 براي 2008 سال مه ماه پانزدهم از قبل باید پیشنهادي هاي طرح .مهلت آخرین. 7
) ljgoff@csus.edu به نشانی (دبیر و) jlau@uv.mxبه نشانی ( پروژه کنندة هماهنگ

  .شود ارسال، بود خواهد داوران به مختلف يپیشنهادها ارسال ولئمس که
 برنده براي گواهی یک عالوة به متحده ایاالت دالر 3000 شامل جایزه. تقدیر/جایزه. 8

  .بود دخواه
 2008 سال جوالي ام سی از قبل را طرح بهترین داوران تئیه. داوران تئهی تصمیم. 9

 2008 سال اوت در کانادا کبک در ایفال کنفرانس در اًرسم ،برنده طرح و کند می انتخاب
  .رسید خواهد عموم اطالع به
که  اثري عنوان به) سند (نامه یکشامل  باید هاي پیشنهاديلوگو همۀ. تألیف حق. 10

 لوگو ۀآزادان کارگیري به و ،اصالح ،تولیدباز پرداخت گردیده باشد تا امکان» هزینۀ آ
 براي را آن ،1»تیو کامنزکری«مجوز  یک با بتواند کمیته فراهم گرددو بدین ترتیب

   .دهد قرار جهان مردم تمامی دسترس در آموزشی مقاصد
  . است )ین(والد امضاي مستلزم سال 18 زیر افراد موارد ارسالی از سوي

_______________________________________________________ 
1 . creative commons 

mailto:jlau@uv.mx
mailto:ljgoff@csus.edu
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 www.infolitglob.infoسایت وب در فراخوان این از نسخه یک .فراخوان سند. 11
  .است موجود

 جهان مختلف مناطق از برجسته مربیان و نکتابداراشامل  انداورهیئت  یک .انداور
  .شد تشکیل

Eugene Altovsky, PR officer  نمایندة اروپاي شرقی 
expert ICOS UNESCO IFAP Moscow, Russia  

Helena R. Asamoah-Hassan University Librarian, نمایندة افریقا  
Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumasi, 
Ghana  

Lapapan Choovong, National Program Officer نمایندة جنوبشرق آسیا  
UNESCO Bangkok, Thailand  

Hilda T. Nassar, Director Medical Librarian نمایندة خاورمیانه  
American University of Beirut, Lebanon  

Judith Peacock, Integrated Literacies Coordinator مایندة اقیانوسیه ن  
Queensland University of Technology / Australian and New Zealand 
Institute for Information Literacy Brisbane, Australia  

Mark Szarko, ACRL Representative نمایندة امریکاي شمالی  
Instruction Coordinator. Humanities Library Massachusetts Institute 
of Technology Boston, USA  

Guadalupe Vega-Díaz  نمایندة امریکاي التین 
Biblioteca Daniel Cosío Villegas El Colegio de Mexico, Mexico, D.F.  

Sheila Webber, Senior Lecturer نمایندة اروپاي غربی  
Department of Information Studies University of Sheffield Sheffield, 
United Kingdom  

http://www.infolitglob.info
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Du Weichun, Associate Director نمایندة خاور دور  
Beihang University Library Beijing, China  

 :هماهنگی کلیت فرایند به وسیلۀ
Jesus Lau, Chair of the Logo Committee  
UNESCO Liaison - Information Literacy Section, 
IFLA Director, USBI-VER / Coordinator, Virtual Library Universidad 
Veracruzana, Veracruz, Mexico.  
 
Linda J. Goff, Secretary of the Logo Committee  
Head of Instructional Services California State University 
Sacramento, California, USA  

بدین  وکردند  مشارکت  پیشنهاديطرح بهترین انتخاب در همچنین »گاف«و » الو«
  . یافت افزایشنفر 11 به داوران تعدادترتیب 
فراوان به  عالقۀ نشانگر که ،دادند ارائه طرح 198 کشور، 36 از کننده شرکت 139 .پاسخ
  .بود موضوع

هاي  طرح همۀ ارزیابی براي ي واحديمعیارها همجموع از انرودا .ارزیابی هايمعیار
 1»گوین آموس «پروفسور توسط که معیارهایی از مجموعه این .ندکرد پیروي پیشنهادي

 -اولی نايثاست به -هامعیاریک از  هر تعریف. گردید اقتباس ارائه شده بود) 2001(
  .و کاست مورد استفاده قرار گرفته کم بی
  :ندنک توجه زیر اصول به باید کنندگان شرکت ،مفهوم  ارتباط بادر

 مورد رابطۀ به و شد اضافه دهندگان سازمان توسط معیار این .مفهومی رابطۀ •
 اشاره دانش یا یادگیري اطالعاتی، سواد اطالعاتی، هاي قابلیت با لوگواز  انتظار
  .دارد

  .دهند نشان پرتو مثبت یک در را مشتري/ شرکت  بایدنمادها .مثبت همایندي •
ي، و یادسپار به شناسایی، آسانی و سرعت به باید نمادها .آسان شناسایی •

  .شوند یادآوري به

_______________________________________________________ 
1. Gwen Amos 
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   :در ارتباط با طرح
 موردنظر مخاطبان درك از درك قابل قبولی سطحبا  باید ادهامن .انتزاع سطح •

 پرهزینه انتراعی،بسیار  هاي نشانه کردن فهم قابل و ویجتر. کنند ارتباط برقرار
  . بهتر است از مفاهیم خیلی پیچیده دوري شود.است

نیز  وسفید  سیاه که در حالتشوند  طراحیاي  هگون به باید نمادها .رنگتک •
  .، اثربخش باشندرنگیهمانند حالت 

. باشد فضاي غالب در طرح باید نماد یک در) منفی (سفید فضاي .فضاي غالب •
  .بود خواهد تر آسان بعدي بصري تصویر سوي به رفتن و نماد دیدن صورت این در

 اینچ  مساحتی به قطر نیمهب اگر که شود طراحی طوري باید نماد .شدن کوچک •
قابلیت . است بهتر ،تر کوچکاندازة . باشد خواندن قابل باز هم فت،یا کاهش
  . دارد اهمیتنیز  کوچک اندازة این در نمایشگر رایانه روي بر تصویر یخوانآسان

 پیشنهادها بهترین را ها آن که کنند ارزیابی را لوگوهایی فقط شد درخواست داوران از
براي  (5 تا) ترین کمبراي  (1 از ،باال در ذکرشده معیارهاي از یک هر در و ندنک می تلقی
 برنده، لوگوي. ندشد ارزیابی  باریک حداقل هاپیشنهاد همۀ. ندبده نمره )ینتر یشب

  .دنک کسب طراحی مختلف عناصر در را کل نمرة باالترین که بود لوگویی
 یک 1»ادگار لوي پرز «توسط کرد فتدریا را نمره بهترین که لوگویی .برنده لوگوي
 کمک با( دالري 3000 جایزة .ه بودشد ارائه  کوبا هاواناي از هسال 25 گرافیک طراح
  .شد اعطا او به 2008 سال اوت در ،کبک در ایفال کنفرانس در )یونسکو مالی

 داري، مؤسساتکتاب ملی هاي انجمن مانند هایی انجمن از .هاي ذینفع طرف کمیتۀ
 دارند ایفال و یونسکوبا  مشابه اهدافی که هایی سازمان و ،رسانی اطالعري و کتابدا

  .کنند حمایت المللی بین لوگوي مفهوم از شود می درخواست
 و استفاده ترویج منظور هب ایفال توسط لوگواز  یهای نمونه با اهنمایک ر .لوگو راهنماي
 چند نمونۀ راهنما این. شد اهدخو ایجاد آموزشی مؤسسات و ها کتابخانه در آن کاربرد
 خواهد دربر اطالعاتی سواد ترویج چگونگی خصوص در ییبا رهنمودها همراه را رایگان
   .بود خواهد دسترس قابل 2 مربوطهوبسایت در راهنما این .داشت

_______________________________________________________ 
1 . Edgar Luy Pérez 
2 www.Infolitglobal.info/logo website 

http://www.Infolitglobal.info/logo
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 ۲پيوست 

  ها، قالب، و مخاطبان هدف براي مطالب ترويجي رسانه
  

  کمیت  کاربران  رسانه
/ آموزان نشدا  مسئوالن  

  دانشجویان
/ مدرسان

  پژوهشگران
  جمع  عموم مردم

           الكترونيكي
           تابلوي الکترونیکی

امضاي پست 
  الکترونیکی

         

           هاي پاورپوینت برنامه
           آموز تک

           
           چاپي
           نشان
           بنر

           کتابچه
           تبلیغاتی/ کارت اداري

           پاکت
           ناعال

           دستبرگ
           برگۀ آرمدار

           جزوه
           پوستر
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           هاي همگاني رسانه
           بالگ

           گروه بحث
           پست الکترونیکی
           بولتن سازمانی

           رادیو
           تلویزیون
           صفحۀ وب

           
           جايزه
           پیشبند
           کیف

           جلد کتاب
           نشانۀ کتاب

           کاله
           زیرلیوانی
           پوشه

           جاکلیدي
           سنجاق سینه
           صفحۀ موشواره

           لیوان
           دفترچه
           مداد

           خودکار
           کارت پستال

           کش  خط
           برچسب

           پیراهن کشی
           شرت تی
           بند مچ
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  ٣يوست پ

ارسال اقدامات مناسب در استفاده از لوگو براي ترويج 
  هاي سواد اطالعاتي برنامه

  
    :)نام طرف تماس(از 

    :سمت
    :سازمان متبوع

    :نشانی پست الکترونیکی
    :شرح تجربه

    :برآیندها
نشانی اینترنتی براي 
  :تر کسب اطالعات بیش

  

    :تاریخ
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  ۴پيوست 
  برد لوگوهايي از كار نمونه
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 که بزودي به اشتراك زدهاي دیگري را برانگی ها و مطالب، ایده رود که این ایده انتظار می
 انواع کتابداران ۀاندك تجارب هم بدین ترتییب، این دستنامه اندك. دوهمگانی گذارده ش

 ،ها  آنۀ و توزیع خواهد کرد، تجاربی که وجه مشترك هم،و آموزشگران دنیا را ترکیب
  . هاي سواد اطالعاتی خواهد بود اهمیت برنامه
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