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مقدمه
دهد. را تغییر می21هاي بصري در فرهنگ معاصر، به تدریج معناي باسواد در قرن اهمیت تصاویر و رسانه

هاي اطالعات به شمار جامعۀ امروز، بسیار بصري است، و تصویر بصري اکنون دیگر مکملی براي دیگر فرم
اي بصري را تقریباً براي هر کسی ممکن هرسانی رسانههاي نوین دیجیتالی، ساخت و همآید. فناورينمی

هاي بصري ضرورتاً به این معنا نیست که افراد قادرند گیري تصاویر و رسانهاند. با این حال، همهساخته
هاي ضروري را محتواي بصري را به صورت منتقدانه ببینند، به کار گیرند، و خلق کنند. افراد باید این مهارت

اي، به افراد به منظور مشارکت گرا کسب کنند. سواد رسانهه در یک جامعۀ بصريبه منظور حضور توانمندان
بخشد.تمام و کمال در یک فرهنگ بصري، قدرت می

تعریف سواد بصري
، ارزیابی، تفسیراي اثربخش به یافتن، سازد به شیوههایی است که فرد را قادر میسواد بصري مجموعه توانایی

هاي سواد بصري، یادگیرنده را براي درك و هاي بصري اقدام کند. مهارتو خلق تصاویر و رسانهکارگیري،به
شناختی، اندیشگی، و فنی مالزم با تولید و کاربرد مواد تحلیل اجزاي بافتاري، فرهنگی، اخالقی، زیبایی

ي و هم یک همکار هاي بصرکنندة منتقد رسانهکند. یک فرد باسواد بصري هم یک مصرفبصري مجهز می
یافته از دانش و فرهنگ است.باصالحیت براي یک نهاد ترکیب

اي و در آموزش عالی، فرد باسواد بصري قادر است:رشتهدر یک محیط بین
ماهیت و مقدار مواد بصري مورد نیاز را تعیین کند؛
ها دسترسی د، به آناي اثربخش و کارآمهاي بصري مورد نیاز به شیوهضمن یافتن تصاویر و رسانه

پیدا کند؛
هاي بصري را تفسیر و تحلیل کند؛معانی تصاویر و رسانه
ها را ارزیابی کند؛تصاویر و منبع آن
اي اثربخش، مورد استفاده قرار دهد؛هاي بصري را به شیوهتصاویر و رسانه
هاي بصري بامعنا بپردازد؛به طراحی و تولید تصاویر و رسانه
کارگیري تصاویر و وعات اخالقی، حقوقی، اجتماعی، و اقتصادي حول تولید و بهبسیاري از موض

ها استفاده کند، و ضمن دسترسی به مواد بصري، به شیوة اخالقی از آنهاي بصري را درك میرسانه
کند.می
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یعالسواد بصري و آموزش 
شوند. اگرچه و مواد بصري رویارو میهاي گوناگون در طول دورة تحصیلی خود با تصاویر دانشجویان رشته

ز ارود، اما آنان همیشه کارگیري، و خلق تصاویر در فعالیت دانشگاهی از دانشجویان انتظار میدرك، به
هاي خاص مواد ها برخوردار نیستند. کار پژوهشمدارانه با تصاویر به مهارتآمادگی الزم براي انجام این کار
ها امري مسلم و بدیهی نیست و حلیل، و ارزیابی نیاز دارد. وجود این تواناییبصري در امر پژوهش، تفسیر، ت

ها نیازمند آموزش، پشتیبانی،  و تلفیق با برنامۀ درسی است.ایجاد آن

نکتۀ قابل توجه این که برخی از استانداردهاي آموزش عالی و دورة کودکستان تا پایان متوسطه، سواد بصري 
. 1دگیراز چندین سواد کلیدي مورد نیاز براي حصول موفقیت در جامعۀ معاصر دربرمیرا نیز به عنوان یکی 
، سواد بصري را نیز از جملۀ سوادهاي مهم 4، و سواد چند حالتی3سواد-، فرا2سواد- بسیاري از مباحث ترا

مطالعات دهند. مجموعۀ متنوعی از متون نیز در موضوع سواد بصري وبراي یادگیرندگان امروزي قرار می
کنندة برآیندهاي یادگیري دانشجویان حول سواد بصري وجود دارد. بااین حال، استانداردهایی که مشخص

هاي سواد بصري  براي استاندارد قابلیت«اي در آموزش عالی باشد، تدوین نشده است. رشتهبصري بین
ایی براي آموزشگرانی که در صدد کند و ابزارهبه این جاي خالی در متون مربوطه اشاره می» آموزش عالی

آورد.پیگیري سواد بصري با دانشجویان مقاطع مختلف هستند فراهم می

یک چارچوب و ساختار اندیشگی براي تسهیل در » هاي سواد بصري براي آموزش عالیاستاندارد قابلیت«
اویر در محیط آکادمیک، و هاي مورد نیاز براي دانشجویان به منظور  کار با تصها و قابلیتایجاد مهارت

کند. در پشتیبانی از اي آنان ایجاد میهاي بصري در طول زندگی حرفهاستفاده و تولید منتقدانۀ رسانه
گیرد، این هاي سنجش پذیر در سواد بصري دانشجو صورت میهایی که براي حصول پیشرفتتالش

ها را تدریس و سنجش توان آنست که میمشتمل بر برآیندهاي قابل مشاهده در یادگیري ا» استاندارد«
یک زبان مشترك براي »استاندارد«هاي مختلف، این نمود. عالوه بر تأمین ابزارهایی براي مدرسان رشته

دهد.بحث در بارة استفادة دانشجویان از مواد بصري در کار دانشگاهی و فراتر از آن ارائه می

کتابدارانانجمن«از) Standards for the21st-Century Learner(» 21قرندریادگیرندهاستاندارد«اندازعبارتاستانداردهااینتايدو.1
American Association of School Librarians))2007»امریکاآموزشگاهی

(,http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/guidelinesandstandards/learningstandards/AASL_LearningStandards.p
df(،ئییتسیانچارچوب«و)(21قرندرسنجشودرسیبرنامۀبراي) انگلیسیمعلمانملیشوراي «NCTE Framework for21st

Century Curriculum and Assessment (انگلیسیمعلمانملیشوراي«از«)National Council of Teachers of English)2008,
2. transliteracy
3. metaliteracy
4. multimodal literacy
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سواد بصري و سواد اطالعاتی
توسعه یافت و » هاي سواد اطالعاتی براي آموزش عالیاستاندارد قابلیت«در بستر » د سواد بصرياستاندار«

به برخی از موضوعات منحصر » استاندارد سواد بصري«است. » استاندارد سواد اطالعاتی«هدف از آن، تکمیل 
کنند، اما در عین عات عمل میاند. تصاویر اغلب به مثابه اطالپردازد که در مواد بصري ارائه شدهبه فردي می

شناختی و خالقی هستند که به سطوح دیگري از تفسیر و تحلیل نیاز دارند. یافتن مواد حال، اشیاي زیبایی
کارگیري، به هاي پژوهشی است. بههاي مبتنی بر متن، مستلزم انواع خاصی از مهارتبصري در محیط

» استاندارد«شود. اي را نیز موجب میاخالقی و قانونی ویژهگذاري، و بازتولید مواد بصري، مالحظاتاشتراك
پردازد و دانشجویان را براي تحقق ترکیبی از هاي بصري میهاي متمایز تصاویر و رسانهحاضر به این ویژگی

هاي بصري کارگیري فناوري و رسانه، و به]بصري[هاي مرتبط با سواد اطالعاتی، ارتباط بصري، تفسیر توانایی
کشد.ه چالش میب

»استاندارد«کارگیري این سازي و بهپیاده
ممکن است بنا بر نیازهاي برنامۀ درسی و اهداف کلی یادگیري در یک برنامه یا سازمان، » استاندارد«این 

اي از دروس مشتمل بر کالً یا جزئاً مورد استفاده قرار گیرد. یک درس مطالعات بصري یا مجموعۀ یکساله
هاي دیگر، حاضر باشند. در موقعیت» استاندارد«ممکن است بستر مناسبی براي اجراي کامل مواد بصري

هاي خاصی از به عنوان ابزار مستقلی براي آموزش و سنجش مجموعه» استاندارد«ممکن است این 
ود دارد برآیندهاي یادگیري، به تنهایی سودمندتر باشد. بسته به نوع تکلیف درسی یا پروژه، این احتمال وج

سازي این که دو یا سه استاندارد کاربردپذیر و سودمند، اما بقیۀ استانداردها نامرتبط باشند. پیاده
هاي گوناگون و بسته به نحوة استفاده از مواد بصري در آن رشته، شاید متفاوت نیز در رشته» استاندارد«

آن رشته در یادگیري سواد بصري را اي بخواهد برآیندهاي خاص و دیگري از باشد. ممکن است هر رشته
بیان کند.

کند؛ اما اذعان دارد که رفتار اطالعاتی دانشجو، تکرارشونده یک ساختار خطی را دنبال می» استاندارد«این 
برآیندهاي یادگیري . دانشجویان ممکن است به صورت همزمان به تحقیق، تفسیر و ارزیابی بپردازند.1است

تا استاندارد 1ا به ضرورت به کار گرفت، و یادگیري سواد بصري لزوماً از ترتیب استاندارد توان بنمناسب را می
کند.تبعیت نمی7

مندان داران، آرشیوداران، حرفهآموزش سواد بصري نوعاً اقدامی مشترك بین هیئت علمی، کتابداران، موزه
با برنامۀ درسی به مشارکت و تلفیق سواد بصري منابع بصري، و متخصصان فناوري آموزشی است.

ها با انتخاب و مهیا کردن ها و واحدهاي دانشگاهی نیاز دارد. کتابخانهراهبردهاي اجرایی مشترك با بخش

1. Head, Alison J. and Michael B. Eisenberg. Truth be Told: How College Students Evaluate and Use
Information in the Digital Age. Project Information Literacy, Information School, University of Washington,
2010. http://projectinfolit.org/pdfs/PIL_Fall2010_Survey_FullReport1.pdf.
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منابع تصویري باکیفیت، تهیۀ راهنماهاي موضوعی و پژوهشی براي تصاویر، آموزش راهبردهاي پژوهش در 
کنند.هاي بصري، نقش مهمی در این فرآیند ایفا میی از رسانهتصویر و ارتقاي آگاهی دربارة استفادة اخالق

که براي مشارکت در - هاي ارزیابیهمچنین در کار با دانشجویان به منظور پرورش تفکر خالق و مهارت
روند.ها همکاران مسلمی به شمار میکتابخانه-فرهنگ بصري، ضروري هستند

یک -شامل دانشجویان دچار ضعف بینایی-هاي متفاوتبا تواناییپذیري مواد بصري و نیازهاي افراددسترس
هاي انطباقی یا رود. فناوريبه شمار می» استاندارد«سازي این نکتۀ قابل تأمل در آموزش سواد بصري و پیاده

تواند از هاي بصري، میهاي صوتی ازمواد بصري یا دسترسی چندحالته به رسانهکمکی، مانند توصیف
پذیري براي مواد بصري باشد.اي یک راهبرد دسترسهمؤلفه

فرآیند تدوین استاندارد
استاندارد سواد «به صورت مشارکتی، به وسیلۀ اعضاي کارگروه ویژة » هاي سواد بصرياستاندارد قابلیت«

ته شد. در به عنوان سند مبنا، نوش» هاي سواد اطالعاتیاستاندارد قابلیت«با استفاده از 1»افتیالوي«بصري
، از »اي و پژوهشیهاي دانشکدههاي سواد اطالعاتی انجمن کتابخانهکمیتۀ استاندارد قابلیت«2010مارس 

مبنی بر تدوین » اي و پژوهشیهاي دانشکدهانجمن کتابخانه2يرتصویگروه گرایش موضوعی منابع «پیشنهاد 
، پیشینۀ سواد »ة استاندارد سواد بصريکارگروه ویژ«حمایت کرد. » هاي سواد بصرياستاندارد قابلیت«

گروه «تدوین کرد؛ یک »3زوترو«افزار بصري و استانداردها را بررسی کرد و یک کتابشناسی عمومی در نرم
داران، و مدیران ایجاد کرد؛ وبالگی براي ارتباط و تعامل جمعی متشکل از کتابداران، فناوران، موزه» مشورتی

پرداخت. اولین هاي مختلفبحث آزاد برگزار نمود؛ و به همکاري با سازمانهاي ساخت؛ جلسات و گروه
منتشر شد. 2011در فوریه» استاندارد«نویس عمومی این پیش

هاي عملکرد، و برآیندهاي یادگیرياستاندارد، شاخص

استاندارد یک
کند.دانشجوي باسواد بصري ماهیت و گسترة مواد بصري مورد نیاز را تعیین می

هاي عملکرد:شاخص
کند.دانشجوي باسواد بصري نیاز به یک تصویر را تعریف، و آن را بیان می.1

برآیندهاي یادگیري:
توضیح) منبع دست اول، تمرکز تحلیل، نقد،هدف از تصویر (مانند: مثال، مدرك، .الف

کند.موردنظر تعریف میدر ارتباط با پروژةار

1. Visual Literacy Standards Task Force(VLTF)
2. Image Resources Interest Group (IRIG)
3. Zotero
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دامنه (مثل حوزه، مخاطبان) و محیط (مثل محیط دانشگاهی، وب آزاد) استفادة . ب
کند.میموردنظر از تصویر را تعریف

معیارهایی را که تصویر باید داشته باشد (مثل موضوع، محتواي تصویري، رنگ، وضوح، مورد ج.
ند.کمیخاص) بیان 

کند.کنند شناسایی مید. مفاهیم و اصطالحات کلیدي که تصویر مورد نیاز را توصیف می
کند.ه. مقررات و عرف خاص هر رشته در استفاده از تصاویر را شناسایی می

شناسد.دانشجوي باسواد بصري مجموعه متنوعی از منابع ، مواد و انواع تصویري را می. 2
ري:برآیندهاي یادگی

هایی در رابطه با منابع تصویري را به منظور افزایش آشنایی با تصاویر موجود و خلق ایده. الف
کند.محتواي تصاویر مرتبط، بررسی می

هاي تصویري (مثل دیجیتالی، چاپی، دامنه، محتوا، و سودمندي بالقوة طیفی از منابع و قالبب.
هاي فردي) را بررسی ها، خالقیتیا مقاالت، مخزنها اشتراکی، وب باز، کتابهاي پایگاهداده
کند.می

هاي بصري (مثل نقاشی، چاپ، عکس، تصویر اصالتاً ج. انواع و مواد متفاوت تصاویر و رسانه
کند.اي) را شناسایی میهاي دادهدیجیتالی، مدل

، نقشه، ترسیمه، هاي استفاده از تصاویر براي انتقال داده و اطالعات (مثل نمودار، گرافراهد.
کند.مدل، برش مقطعی) را بیان می

توان تصاویر موجود را اصالح دهد که براي تولید محتواي بصري جدید، آیا میتشخیص میه.
نمود یا تغییرکاربري داد یا خیر.

استاندارد دو
کند و به یدا میهاي بصري مورد نیاز را به روش مؤثر و کارآمد پدانشجوي باسواد بصري، تصاویر و رسانه

یابد.ها دسترسی میآن
هاي عملکرد:شاخص

هاي بازیابی را براي یافتن و دسترسی به تصاویر و ترین منابع و سامانهدانشجوي باسواد بصري مناسب.1
گزیند.هاي بصري مورد نیاز بر میرسانه

برآیندهاي یادگیري:
کند.ته را شناسایی میاي و خاص هر رشرشتهمنابع تصویري بینالف.
کند.هاي بازیابی و منابع تصویري را بیان میمزایا و معایب انواع گوناگون سامانهب.
هاي استفاده از آن بر فرآیند جستجوي تصویر را چگونگی تأثیر حقوق تصویر و محدودیتج.

دهد.تشخیص می
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(مثل راهنماهاي هاي تخصصی برخط یا حضوري براي برگزیدن منابع تصویريسرویسد.
داران، آرشیوداران، متخصصان رشته) را به کار پژوهش برخط، کتابداران تصویر و مرجع، موزه

گیرد.می
گزیند.ترین منابع تصویري براي پروژة در دست اقدام را بر میه. مناسب

دهد. دانشجوي باسواد بصري، جستجوهاي تصویري مناسب انجام می.2
یادگیري:برآیندهاي 

کند.راهبرد جستجوي متناسب با نیاز تصویري و مطابق با منابع در دسترس را تدوین میالف.
دهد، و انواع اطالعات نقش اطالعات متنی را در دسترسی به محتواي تصویري تشخیص میب.

هایی را که نوعاً با تصاویر همراه هستند (مثل زیرنویس یا دیگر توصیفات،فرادادهمتنی و
ها، هاي شخصی یا تولیدشده توسط کاربران، اطالعات مربوط به پدیدآورنده، نام مخزنبرچسب
کند.هاي عنوان، توصیفات محتواي بصري) شناسایی میکلیدواژه

شوند و این امر مبنا سازماندهی میاي متفاوت با اطالعات متنداند که تصاویر غالباً به شیوهج. می
گذارد (مثل فقدان امکان جستجوي متن کامل، تفاوت در یر اثر میبر روش دسترسی به تصاو

شده، فقدان اصطالحات موضوعی).هاي کنترلواژگان
کند، و این ها، مترادفات و اصطالحات مرتبط با تصاویر موردنیاز را شناسایی میکلیدواژهد.

دهد.اصطالحات را با واژگان مورد استفاده در منبع تصویري انطباق می
تصاویر را براي یافتن تصاویر دیگر از طریق اکتشاف، پیونددهی گروهی، موتورهاي جستجوي .ه

گیرد.بصري، یا تورق به کار می
دهد و در فرآیند مکرر گردآوري و. پژوهش تصویري و موضوعی را به صورت همزمان انجام می

گیرد.میآمده از طریق هر یک، در مورد دیگري بهرهمنابع، ازاطالعات فراهم
سنجد و در صورت نیاز، راهبرد جستجو را شده را میکیفیت، کمیت، و مناسبت تصاویر بازیابیز.

کند.اصالح می

کند.. دانشجوي باسواد بصري، تصاویر و اطالعات منبع را به دست آورده و سازماندهی می3
برآیندهاي یادگیري:

برداري، هاي مناسب (مثل دانلود، کپیها یا سامانهفناوريتصویر موردنیاز را با استفاده ازالف.
کند.اسکن کردن، دوربین)، بازیابی یا بازتولید می

ب. در صورت نیاز براي پشتیبانی از هدف پژوهش تصویري (مثالً با بازدید از محل در مورد 
یابد.ها) به اشیاي فیزیکی دسترسی میهاي هنري، کتابخانهها، مجموعهها، موزهمخزنآرشیوها،

کارگیري مجدد، و استناد منظور بازیابی شخصی، بهها را بهتصاویر و اطالعات همراه آنج.
کند.پژوهشمدارانه، سازماندهی می



8

استاندارد سه 
کند.بصري را تفسیر و تحلیل میهايدانشجوي باسواد بصري، معناي تصاویر و رسانه

هاي عملکرد:شاخص
دهد.دانشجوي باسواد بصري، اطالعات مرتبط با معناي یک تصویر را تشخیص می.1

برآیندهاي یادگیري:
نماید.کند و محتوا و جزئیات فیزیکی را مشاهده میبا دقت به تصویر نگاه میالف.
خواند.راه تصویر را به منظور یادگیري بیشتر در بارة تصویر، میها، فراداده، و متن همزیرنویسب.

دهد.ج. موضوع تصویر را تشخیص می
کند و تصاویر مرتبط را به منظور حصول تفسیر، مورد روابط تصاویر با یکدیگر را بررسی مید.

دهد.استفاده قرار می
ک تصویر مورد نیاز است؛ دهد که در چه زمانی، اطالعات بیشتري در بارة یه. تشخیص می

هاي بیشتري انجام کند؛ و در صورت اقتضا، پژوهشسؤاالتی را براي پژوهش بیشتر تدوین می
دهد.می

دهد.دانشجوي باسواد بصري یک تصویر را در بافتار فرهنگی، اجتماعی و تاریخی خودش قرار می.2
برآیندهاي یادگیري:

یخی مرتبط با خلق یک تصویر (مثل دورة زمانی، جغرافیا، شرایط هاي فرهنگی و تارالف. مؤلفه
کند.اقتصادي، ساختارهاي سیاسی، عرف اجتماعی) را توصیف می

کند.اهداف و معانی مترتب بر یک تصویر را در بافتار اصلیش بررسی میب.
شده یا لحاظبندي، ترکیب، عناصر گرفته در روند خلق یک تصویر (مثل قابهاي انجامج.انتخاب
کند.منظور ساخت معنا یا افزایش تأثیر تفسیر، بررسی میبندي) را بهشده، مرحلهمستثنی

کند.د. مخاطبان مورد نظر براي یک تصویر را توصیف می
هاي فرهنگی یا اجتماعی در تصاویر را بررسی ه. بازنمودهاي جنسیتی، قومیتی، و دیگر شناسه

کند.می
چگونه مخاطبان، بافتار، و تفسیر یک تصویر ممکن است در طول زمان کند کهي. بررسی می

تغییر کند.

کند. دانشجوي باسواد بصري عناصر فیزیکی، تکنیکی و طراحی یک تصویر را شناسایی می.3
برآیندهاي یادگیري:
شکل، تضاد، خط،شناختی یک تصویر (مثل رنگ، ترکیب،، گرافیکی، و زیبایی1الف.عناصر نمایی

کند.سبک) را توصیف میتکرار،
کند.ها، یا مواد مورد استفاده در تولید یک تصویر را شناسایی میفنون، فناوريب. 

1. pictorial
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دهد که یک تصویر، اصل یا بازتولید است.تشخیص می. ج
رنگ،هاي ویرایش، تغییر یا دستکاري (مثل پیرایش، تصحیحد. یک تصویر را براي یافتن نشانه

کند.افزایش کیفیت تصویر) بررسی می

کند.دانشجوي باسواد بصري، تفسیر و تحلیل تصاویر را از طریق گفتمان با دیگران، اعتبارسنجی می.4
برآیندهاي یادگیري:

کند.ها دربارة تصاویر، شرکت میالف. در کالس درس و دیگر بحث
رانه در بارة تصاویر، ازجمله اطالعات هاي تخصصی و پژوهشمدادر پی دیدگاهب.
آید.شده در منابع مرجع و انتشارات علمی برمیهاي ارائهتحلیلو 

بخشد.اندازها و رویکردهاي خاص هر رشته غنا میها را با چشمج. تحلیل

استاندارد چهار
کند.ها را ارزیابی میدانشجوي باسواد بصري، تصاویر و منابع آن

هاي عملکرد:شاخص
کند.دانشجوي باسواد بصري، اثربخشی و اعتبار تصاویر را به عنوان ابزار ارتباطات بصري ارزیابی می.1

برآیندهاي یادگیري:
کند.الف.میزان تحقق اثربخش یک هدف خاص به وسیلۀ یک تصویر را ارزیابی می

کند.ظر را ارزیابی میب. مناسبت و تأثیر پیام بصري براي مخاطبان مورد ن
یدتولراهبردهاي اقناعی یا تغییرگر که ممکن است به منظور تأثیر بر تفسیر اثر، در ج.

کند.تصویر به کار گرفته شده باشند را نقد می
دهد.کارگیري عالئم ، نمادها و مقررات بصري براي انتقال معنا را مورد ارزیابی قرار میبه.د

کند.یا دستکاري تصویر بر معنا و اعتبار تصویر را تحلیل میأثیر ویرایشته. 
اي) را هاي دادهها، مدلها (مثل نمودارها، نگارهدقت و اعتبار بازنمودهاي گرافیکی داده.و

دهد.تشخیص می
کند.تصاویر را با استفاده از معیارهاي خاص هر رشته ارزیابی میي.

کند.شناختی و فنی تصاویر را ارزیابی میي زیباییهادانشجوي باسواد بصري ویژگی.2
برآیندهاي یادگیري:

شناختی تصاویر (مثل کاربرد رنگ، ترکیب، خط، شکل، تضاد، هاي طراحی و زیباییالف. ویژگی
کند.تکرار) را ارزیابی می

کند.یهاي فنی تصاویر (مثل وضوح، انداره، روشنی، قالب فایل) را ارزیابی مب. ویژگی
دستکاري، و هایی مانند دقت رنگ، وضوح، سطوحکیفیت بازتولید تصاویر را براساس شاخص.ج

کند.بازتولیدها ارزیابی میمقایسه با دیگر
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کند.دانشجوي باسواد بصري، اطالعات متنی همراه با تصاویر را ارزیابی می.3
برآیندهاي یادگیري:

ا تصاویر است از نظر دقت، اطمینان، و کامل بودن مورد ارزیابی قرار اطالعاتی را که همراه بالف.
دهد.می
دهد.مشاهدة محتواي بصري را به منظور ارزیابی اطالعات متنی مورد استفاده قرار میب.
با مراجعه به منابع متعدد و در صورت نیاز با انجام پژوهش، اطالعاتی را که با تصاویر همراه ج.

کند.میسنجی صحتاست

کند.دانشجوي باسواد بصري در بارة اعتبار و دقت منابع تصویري قضاوت می.4
برآیندهاي یادگیري:

پذیري و دقت منابع تصویري را بر اساس ارزیابی اعتبار، و وجود دیدگاه یا سوگیري الف.اطمینان
کند.ها بررسی میدر آن

کند.ت اطالعات و تصویر، داوري میب. منابع تصویري را بر اساس ارزیابی کیفی
به بافتار جدیدي که یک منبع تصویري ممکن است براي یک تصویر ایجاد کند و به این طریق ج.

کند.تغییر دهد انتقاد میمعناي آن را
استاندارد پنج

گیرد.هاي بصري را به صورت اثریخش به کار میدانشجوي باسواد بصري تصاویر و رسانه
عملکرد:هاي شاخص

دهد.قرار میدانشجوي باسواد بصري تصاویر را به صورت اثریخش براي مقاصد گوناگون مورد استفاده.1
برآیندهاي یادگیري:

کند.ریزي میهاي بصري در یک پروژه، برنامهکارگیري راهبردي تصاویر و رسانهالف. براي به
گزیند.ا هدف پروژه را برمیهاي بصري مناسب و همراستا بتصاویر و رسانهب.
شناختی، تأثیر بصري، و تصاویر را به صورت هدفمند با در نظر گرفتن معنا، معیارهاي زیباییج.

گنجاند.ها میمخاطبان، در پروژه
هاي بصري، منابع دست اول، تصاویر را براي اهداف مختلفی (مثل توضیحات، شواهد، مدلد.

دهد.ار میمورد استفاده قرتمرکز تحلیل)
اي، برقراري ارتباط، و یادگیري استفاده رشتههاي موضوعی و بیناز تصاویر براي پژوهشه.

کند.می

گیرد.. دانشجوي باسواد بصري، فناوري را براي کار با تصاویر به صورت اثربخش به کار می2
برآیندهاي یادگیري:

سازي را براي ايیرایش، ارائه، انتقال، ذخیره، و رسانههاي کاربردي و ابزارهاي مناسب وبرنامهالف.
گیرد.ها به کار میتصاویر و کار با آنسازيآماده
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ب. الزامات مربوط به قالب، اندازه و وضوح فایل تصویري براي یک پروژه را بررسی، و تصاویر را بر 
کند.ها اصالح میاساس آن

، آراستمان، و نمایش (مثل پیرایش، رنگ، تضاد) تصاویر را در صورت نیاز از نظر کیفیتج.
کند.ویرایش می

هاي پژوهشمدارانه دانشجوي باسواد بصري از حل مسئله، خالقیت، و آزمایش براي ترکیب تصاویر با پروژه.3
کند.استفاده می

برآیندهاي یادگیري:
کند.میهاي گوناگون تلفیق تصاویر با کار آکادمیک را تجربهروشالف.

گیرد.هاي تفکر بصري را براي روشن کردن و حل مسائل به کار میب. مهارت

کند.ها ارتباط برقرار میاي اثربخش با تصاویر و در بارة آندانشجوي باسواد بصري به شیوه.4
برآیندهاي یادگیري:

نویسد. ارة تصاویر میبا اهداف گوناگون (مثل توصیف، تحلیل، ارزیابی)، به وضوح در بالف.
شناختی، تأثیر بصري، اي اثربخش و با در نظر گرفتن معنا، معیارهاي زیباییتصاویر را به شیوهب.

دهد.تأثیر بالغی، و مخاطبان، ارائه می
ها، انتقال معنا، و کند و به بیان ایدهبا افراد دیگر، به صورت منتقدانه در بارة تصاویر بحث میج.

پردازد.استدالالت میاعتباریابی
در صورت نیاز، به منظور انتقال معناي تصویر، اطالعات متنی را (مثالً با استفاده از زیرنویس، د.

گیرد.ذکر منبع تصاویر مندرج در یک متن، کاربرد ترکیبی کلیدها یا عالئم) به کار می
ند. ککارگیري تصاویر، تأمل میدر اثربخشی ارتباطات بصري خود و بهه.

استاندارد شش
پردازد.هاي بصري معنادار میدانشجوي باسواد بصري، به طراحی و خلق تصاویر و رسانه

هاي عملکرد:شاخص
کند.ها و کاربردهاي پژوهشمدارانه خلق میدانشجوي باسواد بصري، مواد بصري را براي طیفی از پروژه.1

برآیندهاي یادگیري:
هاي بصري ها، و استدالالت به خلق تصاویر و رسانهو انتقال مفاهیم، روایتالف. براي بازنمایی

پردازد.، پوسترها) می1هانگاره-ها، کارهاي مفهومی، ارائه(مثل نقشه
ها و اطالعات هاي گرافیکی دقیق و مناسبی (مثل نمودار، نقشه، نگاره، مدل) از دادهب. بازنمایی

سازد.می
پردازد.شده میهاي بصري براي مخاطب تعریفرسانهج. به خلق تصاویر و

کند.د. محتواي بصري را با هدف کلی پروژه هماهنگ می

1. storyboard
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هاي بصري از خالقیت و راهبردهاي طراحی استفاده دانشجوي باسواد بصري در خلق تصویر و رسانه.2
کند.می

برآیندهاي یادگیري:
کند.اهداف پروژه طراحی میسبک بصري و طراحی را مرتبط با الف.

شناختی را آگاهانه هاي طراحی و زیباییبه منظور تقویت ارتباط کارآمد و انتقال معنا، گزینه.ب
گیرد.به کار می

دهد.ج. براي ترکیب محتواي تصویري موجود با محصوالت بصري جدید، خالقیت به خرج می

هاي بصري به کار متنوعی را براي خلق تصاویر و رسانههاي دانشجوي باسواد بصري، ابزارها و فناوري.3
گیرد.می

برآیندهاي یادگیري:
کند.هاي خلق تصویر اقدام میالف. به کار تجربی با ابزارها و فناوري

کند.ها براي خلق محصوالت بصري را شناسایی میبهترین ابزارها و فناوريب.
بصري را هاي منظور خلق تصاویر و رسانهها بهارها و فناوريمهارت خود در کار با طیفی از ابزج.

دهد.توسعه می

کند.شده را شخصاً ارزیابی می. دانشجوي باسواد بصري محصوالت بصري خلق4
برآیندهاي یادگیري:

کند.الف. محصوالت بصري را که شخصاً خلق کرده بر اساس اهداف پروژه ارزیابی می
اي ارزیابی رشتهصري را که شخصاً خلق کرده بر اساس مقررات و معیارهاي درونب. محصوالت ب

کند.می
مثابه موردي از مشارکت معنادار در در بارة نقش محصوالت بصري که شخصاً خلق کرده بهج.

کند.پژوهش، یادگیري، یا ارتباط، تأمل می
بخشد.دیگران، اعتبار مید. به محصوالت بصري که شخصاً خلق کرده از طریق گفتمان با

کند.محصوالت بصري را که شخصاً خلق کرده بر مبناي ارزیابی، اصالح میه.

استاندارد هفت
کارگیري دانشجوي باسواد بصري بسیاري از مباحث اخالقی، حقوقی، اجتماعی، و اقتصادي پیرامون خلق و به

ها به شیوة اخالقی واد بصري و استفادة او از آنفهمد، و دسترسی وي به مهاي بصري را میتصاویر و رسانه
است.

هاي عملکرد:شاخص
دانشجوي باسواد بصري بسیاري از مباحث اخالقی، حقوقی، اجتماعی، و اقتصادي پیرامون تصاویر و .1

کند.هاي بصري را درك میرسانه
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رایت)، و استفادة منصفانه آنگونه که در (= کپیشربا مفاهیم و موضوعات دارایی فکري، حق نالف.

شود.مورد محتواي تصویري کاربرد دارند، آشنا می
شود.کنند آشنا میهاي معمول مجوز که استفادة مناسب از تصویر را مشخص میبا محدودیتب.
شناسد.حقوق دارایی فکري خالق یک تصویر را به رسمیت میج.
تصاویر را 1رسانیکارگیري، و همانگی، اخالق، و امنیت در خلق، بهمباحث مربوط به محرمد.

کند.شناسایی می
کند.ه. مباحث پیرامون سانسور تصویري را بررسی می

هاي اخالقی و کارگیري، و خلق تصاویر، به بهترین شیوهدانشجوي باسواد بصري در هنگام دسترسی، به.2
کند.حقوقی اقدام می

هاي یادگیري:برآیند
ها، نهادهاي آموزشی) در دسترسی به منابع تصویري را هاي سازمانی (مثل موزهمشیالف. خط

کند.هاي اقدام حقوقی و اخالقی را دنبال میشناسایی، و بهترین شیوه
هاي گوناگون تبدیل شوند، به قالبشوند، تغییر داده میب. در هنگامی که تصاویر بازتولید می

هاي استفاده پیروي شوند، از حقوق نشر و محدودیتیا دربافتارهاي جدیدي منتشر میشوند،می
کند.می
در هنگام اشاعۀ تصاویري که شخصاً خلق کرده، اطالعات مربوط به حقوق و استنادات را بیان ج.

کند.می

ها را ها، و پروژهت، ارائههاي بصري مورد استفاده در مقاالدانشجوي باسواد بصري، استناد تصاویر و رسانه.3
کند.ذکر می

برآیندهاي یادگیري:
منظور رعایت حقوق پدیدآورندة اثر، به خالق تصویر الف. در استنادات و موارد اعالم قدردانی، به

کند.استناد می
کند تا بدین ترتیب و به صورت قابل ها ذکر میب. اطالعات منبع را در استنادات و قدردانی

ها دسترسی یابند.تماد، دیگر محققان و پژوهشگران بتوانند مواد بصري را پیدا کنند و به آناع
دهد.با استفاده از سبک مناسب مستندسازي، به مواد بصري استناد میج.

1. sharing
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