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 مقدمه

و  رهنمودهاال( آرسی)ای «ای و پژوهشیهای دانشکدهانجمن کتابخانه»های و گروه ویژه هایگروهکار
، از این نگریاین باز هایمؤلفه ی ازعنوان یکبه 1کنند.می بازنگری اًمنظمسواد را موجود مرتبط با استانداردهای 

 «سواد اطالعاتی برای آموزش عالیچارچوب »با سواد را موجود  رهنمودهایاستانداردها و خواسته شد که ها گروه
یک سند  ایجاد هبمؤظف  3«پژوهش در تصویر تخصصی موضوعی گروه»، 2018 سال در 2.سازگار نمایند (2016)

 «سواد بصری برای آموزش عالی هایقابلیتاستاندارد » ای ازدوبارهکه تجسم  4شد سواد بصریبرای همراه 
 ایجاد شد.ال آرسیای «سواد بصریاستاندارد کارگروه »منظور بدینو فراهم آورد  5(2011)

اما  6بینند،هنر، معماری، و طراحی میهای حوزهمحدود به مبحثی برخی سواد بصری را به مثابه که هرچند 
گراف، ، طراحی، نمودارتوانند شامل میمواد بصری ازجمله  7.داردای ماهیت چندرشتهدر حقیقت بصری  اطالعات

با عناصر بصری همراه  8ون چندوجهیمت نیزو دیگر،  مواد دیداری، نقاشی، عکس، نماد، یا میمه، نقشه، آیکن
 9د.نباش

ری برای های سواد بصاستاندارد قابلیت»از برگرفته . تعریف زیر، استتفاوت مها بین رشتهدر ریف سواد بصری اتع
 د:گیرمیمورد استفاده قرار در بافتار کتابداری  عموماً  (2011)ال آرسیای «آموزش عالی

، و خلق تصاویر و گیریکارفرد را برای یافتن، تفسیر، ارزیابی، بهاست که  ییهاتوانایی سواد بصری مجموعه
یادگیرنده را برای درک و  ،های سواد بصریمهارتد. سازتوانمند می بخش،اثرای گونهبصری به  هایرسانه

                                                           
1. Association of College and Research Libraries (ACRL) Guide to Policies and Procedures, Chapter 14: 

Standards, Guidelines, and Frameworks. “14.5 Procedures for Preparation of New Standards, 

Guidelines, and Frameworks.” 1996-2021. 

https://www.ala.org/acrl/resources/policies/chapter14#14.3.1.  

2. Association of College and Research Libraries (ACRL) Framework Taskforce, “Framework for 

Information Literacy for Higher Education,” Working Paper (Association of College and Research 

Libraries, February 20, 2014), https://alair.ala.org/handle/11213/8657.  

3. IRIG (Image Research Interest Group) 

4. “Chapter 14: Standards, Guidelines, and Frameworks,” Association of College & Research Libraries 

(ACRL), September 1, 2006. http://www.ala.org/acrl/resources/policies/chapter14.  

5. Association of College Research Libraries (ACRL), “ACRL Visual Literacy Competency Standards for 

Higher Education,” October 2011, 

http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/visualliteracy.pdf.  

6. “What Is Visual Literacy?” Visual Literacy Today. June 3, 2021. https://visualliteracytoday.org/what-

is-visual-literacy/  

7. Frank Serafini, “Visual Literacy,” in Oxford Research Encyclopedia of Education, February 27, 2017. 

https://oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-

19.     

 کند.یاستفاده م یچند حالت ارتباط ایدو  بیاست که از ترک یمتن یمتن چندوجه. 8

به  ازین ریاز تصاو یبرخدر مورد  ،تعامل کامل یبراممکن است اما ها تمرکز دارد، نمونه نیا یبصر تیسند بر ماه نیکه ا رچنده. 9

 د.باشهای دیگری نیز استفاده از سواد

https://www.ala.org/acrl/resources/policies/chapter14#14.3.1
https://alair.ala.org/handle/11213/8657
http://www.ala.org/acrl/resources/policies/chapter14
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/visualliteracy.pdf
https://visualliteracytoday.org/what-is-visual-literacy/
https://visualliteracytoday.org/what-is-visual-literacy/
https://oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-19
https://oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-19
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کارگیری مواد تولید و به مالزم باو فنی فکری، اخالقی، زیباشناختی، های بافتاری، فرهنگی، تحلیل مؤلفه
مشارکت یک و هم ،های بصریانتقادی رسانه ةکنندفرد باسواد بصری هم یک مصرف کند.مجهز می ،بصری
 1دانش و فرهنگ مشترک است. پیکرةتحقق در  شایسته ةکنند

 با اطالعاتدر جهت تعامل انتقادی و اخالقی  هایراه ةهایی برای توسعآموزش عالی باید فرصتدر دورة دانشجویان 

 د.داشته باشن تصویر امروزاز  شدهاشباع ةمنظور تبدیل شدن به شهروندان دارای قدرت تشخیص در جامعبصری به

 «یکارگروه استاندارد سواد بصر»، باشداین رویکرد به سواد بصری کنندة منعکسیک سند همراه که تولید برای 

ی مختلف، اقدام به انجام هاها و رشتهاز نقش متعلق به طیفیمصاحبه با ذینفعان  ضمن 2021 تا 2019 سال از

سواد در امر های مهم ها، و فرصتروندها، چالشکند تعیین آن بود که هدف این مطالعه  2.کرد های تجربیپژوهش

 .اندرکاران چه چیزهایی هستنداز نظر این دستبصری 

ردیم. ک شناساییرا در حال ظهور برای یادگیری در سواد بصری مضمون مطالعه، ما چهار  این هاییافته تکیه بربا 

 دهند:ل مییشکتسند همراه را این ساختار  مضامین،این 

  ؛شارکت دارندم ،بصری از اطالعاتتغیر مانداز یک چشم یریگکلشدر یادگیرندگان 

  ؛ننددامیاطالعات ل ابزار انتقامثابه تصاویر را بهیادگیرندگان 

 ؛کنندمی قدامابصری ی گرو انتقادتشخیص به  یادگیرندگان 

 ستندهعدالت اجتماعی در پی تحقق  ،بصری اقداماز طریق  یادگیرندگان. 

 «اتیچارچوب سواد اطالع»با مستقیم ارتباط سند همراه به عنوان یک سند مستقل طراحی نشده؛ بلکه باید در این 

انواع از  پشتیبانی در پذیرفانعطانویس، هدف ما خلق یک سند پیشتهیة فرآیند کل د. در مورد استفاده قرار گیر

می مفهو مبانیبوده است. به این منظور،  اندرکاردستجامع من، کتابداران، دانشجویان، و دانشورا ازجملهکاربران، 

ضع مواها و شیوهبرای رفع نیازهای گوناگون مربیان و یادگیرندگان، خود را گسترش دادیم، و  گانةچهارمضامین 

« هستند های سواد بصریتواناییکسب  پیدر یادگیرندگانی که »عبارت  عالوه، ازبهکردیم.  تدویندانشی مرتبط را 

بازتابی از  ،سند حاصل .استالعمر مداوم و ماداممستلزم تالش سواد بصری که دهیم نشان  کنیم تااستفاده می

ارتباط بصری سواد بصری و متحول از انداز چشمنیز و  از سواد اطالعاتی، 3(2016) «چارچوب» یافتةگسترشدرک 

                                                           
1. Association of College Research Libraries (ACRL), “ACRL Visual Literacy Competency Standards for 

Higher Education,” October 2011, 

http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/visualliteracy.pdf.  

2. IRB #00001310 was coordinated through the University of San Diego.  

3. Lori Townsend, Korey Brunetti, and Amy R. Hofer, “Threshold Concepts and Information Literacy,” 

portal: Libraries and the Academy 11, no. 3 (2011): 853–69; Thomas P. Mackey and Trudi E. 

Jacobson, Metaliteracy: Reinventing Information Literacy to Empower Learners. Chicago: Neal-

Schuman, 2014; Carol C. Kuhlthau, “Rethinking the 2000 ACRL Standards: Some Things to 

Consider,” Communications in Information Literacy 7, no. 3 (2013): 92–7.  

http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/visualliteracy.pdf
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شی آموز هایبرنامه اسواد بصری ب لفیقت در حینها بتوانند رشتهتمامی  درسانمدر نهایت، امیدواریم که  است.

 ببرند.خود، از این سند بهره 

 این سندنحوة خواندن 

 «چارچوب سواد اطالعاتی» مندرج در هایرا بر اساس چارچوب 1دانشی خود مواضعو  هاتصمیم گرفتیم که شیوهما 
بچارچو مضامین باک از یهر  دروندانشی  واضعو م هاشیوهبین بالقوه  پیوندهای، در عوض نکنیم.بندی دسته
بالقوه به  پیوندهایدر سند زیر، این یم. کنمی پیشنهاد ( را2016) «سواد اطالعاتی چارچوب»مندرج در  های

ه یک فرآیند بمثاخلق اطالعات به، (2سیسیآییشده و بافتاری است )اساختهاعتبار، : اندشدهصورت زیر مشخص 
 گفتگومثابه به دانشوری(، 5آیایمثابه جستار )آر(، پژوهش به4ویاچ، اطالعات ارزش دارد )آی(3پیایایسی)آی
 «چارچوب سواد اطالعاتی»طور که در همان (.7ایاسایمثابه اکتشاف راهبردی )اس(، و جستجو به6سیای)اس

 اند.تنظیم نشده یمراتبسلسله به شیوةنظم الفبایی هستند و  ایرادانشی د واضعو م هاشیوهآمده، این 

عدالت اجتماعی به ی با محوریتچارچوباقتباس ن برای راکااندردستتعدادی از از که  یادآوری کردبه عالوه، باید 

محور اصلی عدالت اجتماعی  کههرچند 8شد. دعوت «سواد اطالعاتیشدة بازنگریوب چچار»بخشی از یک مثابه 

که در یادگیری سواد بصری، داریم حال باور درعیناست،  حاضردر سند مضمون مندرج یکی از چهار  ما درتمرکز 

اید برا بلکه پیگیری عدالت اجتماعی  ؛در نظر گرفت مجزا و منفردموجودیت  کمثابه یبهرا عدالت اجتماعی نباید 

بخش در یک از موارد مندرج . به همین دلیل، هر دانستهای عدالت اجتماعی هجنب یتمامدر ناپذیر جدایی جزء

عدالت اجتماعی در پی تحقق بصری  قدامااز طریق  یادگیرندگان»یر عنوان زدر ها و گرایشدانشی اقدامات 

در  [SJ]کر ذمضمون نهایی تکرار شود، ابتدا با در پیش از آن که اش، منظور بازتاب بهتر نقش اساسیبه ،«ستنده

 گردد.یکی از سه مضمون دیگر پدیدار می

                                                           

گیریم؛ به می« چارچوب سواد اطالعاتی»ها و مواضع دانشی خود را از مقدمة ا درک خود از شیوهبه عنوان یک سند همراه، م .1

 مراجعه کنید.مقدمه  7-4های پانوشت
2. AICC: Authority Is Constructed and Contextual 

3. ICaaP: Information Creation as a Process 

4. IHV: Information Has Value  

5. RaI: Research as Inquiry  

6. SaC: Scholarship as Conversation 

7. SaSE: Searching as Strategic Exploration  

8. Laura Saunders, “Connecting Information Literacy and Social Justice: Why and How,” 

Communications in Information Literacy 11, no.1 (2017): 55-75. 

https://doi.org/10.15760/comminfolit.2017.11.1.47  

Karin Heffernan, “Loaded Questions: The Framework for Information Literacy through a DEI Lens,” 

College & Research Libraries News 81, no.8 (2020). Accessed June 3, 2021. 

https://doi.org/https://doi.org/10.5860/crln.81.8.382.  

Christopher Sweet, “Overdue: Incorporating Social Justice into the Framework for Information 

Literacy for Higher Education,” College & Research Libraries News 82, no.5 (2021). 

https://doi.org/https://doi.org/10.5860/crln.82.5.210.  

https://doi.org/10.15760/comminfolit.2017.11.1.47
https://doi.org/https:/doi.org/10.5860/crln.81.8.382
https://doi.org/https:/doi.org/10.5860/crln.82.5.210
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 Stephanie Beene, Fine Arts Librarian for Art, Architecture, and Planning, University of 

New Mexico 
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1. https://www.zotero.org/groups/2264485/acrl_visual_literacy_taskforce/library 
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 یر از اطالعات بصریتغمانداز چشمیک گیری شکلمشارکت یادگیرندگان در 

 یاتحهای ته است. چرخهفزونی گرف، یدیجیتالسریعاً متحول انداز در یک چشم ،تصاویر در زندگی روزمرهافزایش 

، یابزارهای دیجیتال ةوسیل، بهشودرا شامل می و تکرار یک تصویر ،، توصیف، مصرفخلق، توزیع که ،مواد بصری

همچنان  و ، تغییر یافتهاقدامات مشارکتی فرهنگی، و جوامع برخطو، یتصویر و وید ریکادستهای نو برای تکنیک

که هایی الیه -پردازندمی ییهای معناالیهبه عرضة ها ، انسانیاتح ة. در هر مرحله از این چرخنددر حال تغییر

 ةحونبا  دتواناین ذهنیت می. ندنرا تقویت کخلق دانش  مسلط درمفاهیم و سیستمی های برابریناد نتوانمی

 درتهای قسیستم ستمرار هماناموجب ، که گرددتشدید  مبناات متنصیفتو باتصاویر بندی و توصیف طبقه

 برو  ندنکعمل میدسترسی اولیه برای بسیاری از تصاویر  ةبه عنوان نقط مبناهای جستجوی متنفعالیت .ودشمی

اد یادگیرندگان سو. دنگذاراثر می توسط افرادها آندرک چگونگی ، و هابا آن تعامل، های بصریرسانه یافتن نحوة

داز انرسانی تصاویر در چشمکارگیری، تولید، و همدر ضمن پیشبرد اقدامات خالقانه و اخالقی برای بهبصری 

چندگانة اطالعات، حاالت های نو، ناوریفبه موشکافی در باید اطالعاتی به صورتی که امروز و در آینده وجود دارد، 

 .ی گذرا بپردازندهنجارهاو 

 اقدامات دانشی

 د:هستنهای سواد بصری تواناییکسب  پیدر یادگیرندگانی که 

  سازی یا مبهمبه  ،های مشارکتیهای اجتماعی، و فناوریها، رسانهالگوریتمن طریق آاز که  هاییاهربرای

جاری و ت عالئق کنندةمنعکسممکن است و  ند،پردازمیهای بصری تصاویر و رسانه کنندگانخلق تبلیغ

 [SJ] [IHV] [AICC] .دنکنمی کسبدگی الزم را ، آماباشندپویایی اجتماعی موجود  ةدنکنتقویت

 هوش  یهابرنامه گریدو  چهره، یبازشناس ،1قیعم جعل مانند نوظهور یهایفناور یاثرگذار یگچگون

 [IHV] [ICaaP] [AICC]. کنندیم یابیارز را اعتماد و ،یخصوص میحر ،یبصر ادراک بر یمصنوع

  استناد، قیاز طر را اندرکاراندستو  ،دآورندگانیپد دانشوران، گریدتوسط  دشدهیتول ریتصاومنبع 

 [SaC] [IHV] .دندهیمنشان  ،موجود یهاوهیش نیبا استفاده از بهتر و یریگاجازه ای ،یدانقدر

 منظوربه را مختلف یهاگاهیپادادهو  جستجو گوناگون یموتورها در یبصر یهارسانه یبرا جستجو جینتا 

یم سهیمقا موجود، یهاامانهو س ،ساختارها مقامات، ن،یقوان در دارشهیر نیادیبن یهایریسوگ ییشناسا

  [SJ] [SaSE] [SaC] .دنکن

 یاجزا صورتبهجامع و هم  صورتبه هم ،اثردرک کامل  منظوربه را یبصر عناصر یدارا یچندوجه آثار 

  [ICaaP].دنکنیم یابیارز ،جداگانه

                                                           
1. deep fakes 
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 یانهمرس در ای ردیقرار گ مجدد ةاستفاد مورد ،ممکن است بدون اجازه شخص کی اثر کهنکته  نیا درک با 
 ماتیتنظ ،یتالیجید یبسترهادر  ریتصاو یگذاراشتراکبه هنگام در ،شود یمأخذدهاشتباه  به ،برخط
  [IHV] [ICaaP].کنندیم یابیارز را یخصوص میحربه  مربوط

 هانآ درو  ییشناسا را انهدانشورو  ،یخالق، اجتماع جامعماز  یفیط ر،یتصاو اشاعةو  د،یخلق، تول منظوربه 
  [SaC] [RaI] [ICaaP] .دکننیم کترمشا

 هاگرایش

 های سواد بصری هستند:در پی کسب توانایییادگیرندگانی که 

  انع یا تشدید موبروز  باعثتصاویر ممکن است  ةبرای خلق و مشاهد یابزارهای دیجیتال هکنند کمیاذعان
 [SJ] [IHV] [ICaaP]د. نگذارکاربر اثر می ةپذیری شوند که بر تجربفناورانه، اقتصادی، یا دسترس

 چه در و  یدیجیتالچه در شکل با تصاویر  اقباالنهخوشهای رویارویی ةو تجرب مرورکه  کنند می درک
 [SaSE] [RaI]. پرسشگری باشدخالقیت و  د برانگیزندةتوانمی، هاآن آنالوگشکل 

 که، دنریتغیدر همواره  ،با تصاویر تعامل مربوط بههای فناوریدیگر و  یهای فایلقالبکه  کنندتوجه می 
عات اطالاحتمالی در  رییتغ ای فقدانمنجر به  ها،یمیقدبه جای  دیجد یهاابزارها و پلتفرم ینیگزیجابا 
 [ICaaP]. دنشویم

  رکارگیری تصاوی، یا بهرسانیهمهنگام خلق، را در مالکیت معنوی و فرهنگی مربوط به مالحظات اخالقی، 
 [SJ] [IHV] [ICaaP]. کنندمیبندی لویتوا

 ارگیریکبهمستلزم  کارآمد دسترسی، بازیابی، و تحلیل به منظورسازماندهی تصاویر کنند که درک می 
 [SaSE] [RaI]. است اطالعات متنی دراستفاده  مورد یها و ابزارهاروشمتفاوت با ی یها و ابزارهاروش

 تغییر کند. یست آن، کامالًز ةفرهنگی یک تصویر ممکن است در چرخ- تفسیر اجتماعیند که پذیرمی  
[AICC] [ICaaP] [SaC] 

 ه ؛ بلکجهانی نیستند ،رسانی تصاویرسترسی و همد رد حقوقیو های اخالقی چارچوبکه کنند درک می
 [IHV] .نداتمتفاو ،جهاناز کشور و منطقه در هر 

 ا از فرآیندهای تولید ی روشنیهای نشانگر ،بویژه در محیط برخط ،که تصاویر ممکن استکنند درک می
. دشومیها آنو اعتبار  وثوقر ارزیابی د فردیهای منحصربهچالشموجب که  ،شان نداشته باشندتوزیع

[AICC] [ICaaP] 

 ننددامیاطالعات انتقال ابزار مثابه یادگیرندگان تصاویر را به

 ،تماعیفرهنگی، اجپایة قراردادهای بر ی را هایپیام، خواسته یا ناخواسته، این تصاویر  ند.آورمیپدید  افرادتصاویر را 
د، اما از نپردازارتباط میبه برقراری این تصاویر، آثاری هستند که به صورت بصری  کنند.می منتقلو انضباطی 

صاویر، خواندن تیادگیری  ارتباط برقرار کنند.توانند نیز میه و درگیر کردن احساسات دیگر نچندگا حاالتطریق 
شناختی، کردهای زیباییکاردرک منظور بهارتباطات بصری گوناگون  هایو تفسیر عناصر و بافتارتجزیه  مندنیاز
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نند تواو فنی، یادگیرندگان سواد بصری می ،های خواندن، طراحیمهارت ةبا توسع .باشدمیا هآناقناعی و  مفهومی،
لویتواا هآن ارکردک که بپردازند های بصریپیام منظور خلقبههای بصری رسانه و بازترکیب گیری،کاربه ،تولیدبه 

 .اندتهیه شده ییا متناسب با نیازهای مخاطبان خاصباشد دایرة شمول میبندی 

 اقدامات دانشی

 :های سواد بصری هستندکه در پی کسب توانایییادگیرندگانی 

 ازجمله الهام، تغییر شکل بسیاریتکراری است و مراحل  ،که فرآیند خلق تصویرکنند می بینیپیش ،

 [RaI] [ICaaP]شود. و پاالیش را شامل می رکیب،، تونآزم

 یریکارگکه بهاینو نیز را  پروژهنیاز به تصاویر در آن،  رسانیهمو طریقة  پروژهیک  انمخاطب سنجش با 

 [ICaaP] [SaSE] [SaC]. کنندمیبیان را تعریف و  کندحمایت میپروژه  از هدفچگونه  ،تصاویر

  ،یک هدف یا بافتار  اها بترین آنناسبمنظور انتخاب مبهکالمی، ، و پیام پدیدآورندهبا توجه به قالب

 [ICaaP] .کنندمیارزیابی طیفی از تصاویر را نظر، مورد

 بویژه  ،یا اثر گذاشتن بر تفسیر معنا دادنتولید ارتباطات تصویری را برای در روند  آمدهعملبههای انتخاب

 .نندکمی بررسیفرهنگی یا اجتماعی  هایشناسهدیگر ، و ی، قومی، نژادیی جنسیتهادونمبازبا توجه به 
[AICC] [ICaaP] [SJ] 

  همچون ایسازی، پژوهش، و تحلیل موضوعات پیچیدهمفهوممنظور بهتعامل خالقانه یا مولد با تصاویر را 

 [RaI] .کنندمیبررسی های دیگر، سازی، و روشعکس، بصریاز ذهنی، استنباط  ةنقشساخت 

 های بصری )ازجمله متن جایگزین، شرح تصاویر پیچیده، و شرح صوتی تصاویر پذیری رسانهبرای دسترس

 [SJ] [IHV] [ICaaP] .کنندسازی میدر ویدیو(، طیفی از اصول و راهبردها را پیاده

 ه شناختی یا اهداف خالقانزمانی که با ترجیحات زیباییآن در بازترکیب ، و ذکر پدیدآور، اثر کارگیریبه در

 [IHV] .ندپردازمیاقدامات اخالقی از جنبة اطالعاتی بندی لویتوابه تصاویر در تضاد هستند،  در

 هاگرایش

 های سواد بصری هستند:یادگیرندگانی که در پی کسب توانایی

 نددانمیاثر در فرآیند خلق  یگام ارزشمندرا ازخورد دربارة تصاویر دریافت ب. [ICaaP] [SaC] 

 اقتصادی ازجمله  عوامل است در گرو کارگیری تصاویر ممکنو بهانتخاب، ، اشاعهکه خلق، کنند درک می

 [IHV]. باشدهای مربوط به انتشار تولید مواد اولیه، صدور مجوز، و هزینه بهای، پدیدآورندگان الزحمةحق

[ICaaP] [SJ] 
  هپدیدآورندتأثیر ارتباطات، سبک، هدف، قصد مربوط به  متغیرهمواره بررسی روندها و استانداردهای با ،

 [AICC]. دهندهای موضوعی را مورد توجه قرار میدانشهای گوناگون تصاویر در نقش ،و واکنش مخاطب

[Sacs] 
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  از ی قدردانترویجگر  ،نناآمتبوع و جوامع آثار به ارزش مواد بصری برای پدیدآورندگان گذاشتن با احترام

 [SJ] [RaI] [IHV]. که متعلق به خودشان نیستندهستند هایی رهنگتصاویر برگرفته از ف

 صاویر مؤثر تانتقال پیام تفسیر و  در که چگونه موقعیت، سوگیری، تجربه، و تخصص به این نکته با اذعان

 [ICaaP] [AICC]. ندکنمیایفای نقش ان تصاویر پدیدآورندگکنندگان و هم هم به عنوان مصرف، است

[IHV] [SJ] 
  کنندگان بصری خود، به عنوان مشارکت ةهای رسانو اخالقی طیفی از صداها در پروژهارادی با گنجاندن

 [SJ] [SaC] [RaI] [IHV] [ICaaP]. ندکنمیبیشتر، عمل  اجتماعی ی با عدالتجهانتحقق در 

 مالکیت معنوی هستند. دارای  آثار ،قالب رکه تصاویر در هکنند درک می[IHV] 

  بندی لب، یا قابازترکیبتوان از راه اصالح، تغییر کاربری، میرا که قصد و هدف ارتباطی تصاویر  دارنداذعان

 [SaC] [ICaaP]. دادتغییر  ،مجدد

  تصاویر سازی مشاهدةبه غنیتواند پذیری میها و اصول دسترسکه چگونه گنجاندن شیوهاذعان دارند 

 [SJ] [SaSE] [IHV] [ICaaP]. بینجامدکاربران  ةبرای هم

  اندیشهدار در پژوهش، یادگیری، و ارتباطامثابه مشارکت معنشده بهخلق-نقش تصاویر شخصاً در بارة ، 

 [SaC] [IHV]. ندکنمی

 های مختلف دانستن و بودن، از جمله دانش فرهنگی، سنتی و بومی در تصاویر را راهبازنمایی های یوهش

 [SJ] [RaI] [IHV] [AICC]. دانندارزشمند می

 کنندمی اقدامبصری  گریتشخیص و انتقاد به یادگیرندگان

برای وانند تتصاویر می ،های اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیکیانتقال ارزشبر تصاویر هرگز خنثی نیستند. عالوه 

 ،طالعاتا در رابطه با گیریجهت نوعی از -یگرانتقاد. قرار گیرنداستفاده مورد برداری و بهره ،گمراه کردن، دستکاری

 کندیمرا یاری یادگیرندگان  -کندترکیب میبا هم و کنجکاوی را ، ذهنی آگاهیخود، نگرژرفکه تفکر انتقادی و 

کشف کنند. یادگیرندگان  ،اندجای گرفتهکه در جهان بصری هایی را و نیز آنخود  یهاضات و سوگیریوفرم تا

احثات مبتصاویر از طریق  اشاعةخلق، دیدن، مصرف، و  در امرهای ارزیابی انتقادی مهارت ترویجگرسواد بصری باید 

شکاکیت  حققتهمدلی،  با تقویتتوانند . یادگیرندگان میباشندهای بصری در طول زمان د با رسانهمنو هدفستمر م

 ند. وشتبدیل  گرشهروندان فهیم و تعاملبه ، آلودتعصبهای همقاومت در برابر دوگانو سالم، 

 اقدامات دانشی

 های سواد بصری هستند:یادگیرندگانی که در پی کسب توانایی

  و  کنندیمبررسی  ی(کارگیری فیلترهای دیجیتالیا به ،مانند برش)از تغییر  هاییدر پی نشانهتصاویر را

 [ICaaP] [AICC]. دهندیگرفته را مورد توجه قرار مصورت هرگونه تغییرمترتب بر قصد و عواقب 
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 کنندبررسی می تصاویر را به آهستگی و عمیقاً  ،انتقادی مشاهدةهای مهارت پاالیشو کسب منظور به. 
[RaI] 

  ها در ضمن تضعیف برخی دیگر، با تقویت برخی صداها و فرهنگ ،چگونه مقامات کنند کهمیارزیابی

 [SJ] [SaC] [AICC] .نباشدیا باشد  حوزهن بصری یک وکان درچیزی کنند که تعیین می

  ویحقوق معن، و توصیفات اطالعات مرتبط مانند شرح توجه بهبا و ها آنیافتة اشاعهتصاویر را در بافتار ،

 [RaI] [SaC] [ICaaP] .کنندمیها تفسیر انواع ابردادهدیگر و 

  عامل، ت ،تواند خوانشافراد می ...و  ،هابینی، سوگیریها، جهانرب، ارزشاکه چگونه پیشینه، تج اینقبول با

شخصی را مورد بررسی قرار  هایموقعیت، دهدو شکل می تصاویر را شکل دهد آنان در رابطه باو پژوهش 

 [SJ] [SaC] [AICC] .نددهمی

  د، معتبر یا مقبول شمرده شو، تواند در یک بافتار ویژهکه آیا یک تصویر میپرسش این در پی پاسخ به

 ام بهاقد، و ة همراها منبع اصلی، تحلیل آن با ابردادتآن ردگیری ا تصاویر مشابه، بآن  ةمقایس ازجمله به

 [SaSE] [IHV] [AICC]ند. پردازمی مشابه انةهای ارزیابروش

 هاگرایش

 های سواد بصری هستند:یادگیرندگانی که در پی کسب توانایی

  های پیشنهاد و ساختارهای قدرت الگوریتممانند  پنهان که هیچ بستری خنثی نیست و عواملاذعان دارند

  [SJ] [IHV] [AICC]  دهند.ویر را شکل میاتصداده با خرتجارب  ،صنعت نشردرون در 

  از  تصاویر مصداق تصرف نامشروع است و ضمن آن،کارگیری یک تصویر خلق و/یا بهآیا که توجه دارند

 اراعتبجامع فرهنگی از نمایندگی و مو  شخصی پدیدآورندگانهر یک از و اند شدهشان جدا بافتار اصلی

 [SJ] [IHV] [ICaaP] .اند، یا خیرمربوط به خود، خلع شده

  ،دهندمیتشخیص  را اتاطالعغیرو  سوءاطالعات،نقش تصاویر در شیوع و پذیرش اطالعات غلط .[AICC] 

[IHV] [SaC]   
 هایی ارزشها به رایزنی در خصوص گوناگون در قالب آنجامع مو  ،هاها، حرفهکه رشته یهایبین روش

 [SaC] [AICC] .شوندمیتمایز قائل  ،ندپردازمیهای بصری و اعتبار رسانهمشروعیت مانند 

 یانهیزم راتیثأت مستلزمو  دیآیم دست به یزندگدر  به مرور ،ریدرک تصاو یکه دانش الزم برا دندانیم، 

 [RAI] [SaC] [AICC] .است یمانگفت مجامعدر  مشارکت زین و ،یارشتهدرونو دانش  سته،یز رباتج

 محدودکننده، ،انباریز یهنجارها فیتضع ای تیتقودر  توانندیم ریکه تصاو یاانهگدو نقش بارة در 

         [SJ] [SaC] [ICaaP] [AICC] .کنندیم شهیاند ند،ینما فایا یفرهنگ ای ،یاجتماع

  نددهیم ی که باشند اهمیتقالبر ه درها در بارة آن یانتقاداندیشة  وتصاویر  انتقادیبه مشاهدة .[RaI] 

[SaSE] 
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 هستندعدالت اجتماعی در پی تحقق بصری  اقداماز طریق  ،یادگیرندگان

ی از اجتماعپیگیری عدالت . و ایجاد آگاهیتصاویر با هدف انتقال کارگیری بهخلق و عبارت است از  ،اقدام بصری

کردن  . دنبالاست، برابری، و شمول تنوعبا کار مستمر در ارتباط  دائمی، و مستلزم فریک س ،طریق اقدام بصری

اقدامات  دیگرو  چندهنجاری،، پوسترنگ تمرکززدایی از ترجیح مشتمل باشد بر تواند عدالت اجتماعی می

کشانه هرهباقدامات مقابله با ، و هاکارپایهپذیری برای تصاویر و دسترس بهبود ،های تصویریدر مجموعه گرانهسلطه

کند. محروم می ،حق حاکمیترا از جامع بومی ممالکیت معنوی یا بر را از کنترل  تصویر پدیدآورندگانکه 

کارگیری، ی، بهرسانهمکنند که پیگیری عدالت اجتماعی از طریق خلق، یادگیرندگان سواد بصری درک می

وابط متقابل ربرقراری با  توانندیادگیرندگان می .همراه استتالش و آموزش پیوسته  ابتصویر، انتساب ، و بازترکیب

، هابینی، سوگیریجهاناز درک بهتر  جستجو در جهت حصولهای دانشی خود، و جامع، اذعان به محدودیتمبا 

 شند. اتر بدالنهاجهانی عدر تحقق شناس وظیفه یکنندگان، مشارکتخود خود، و اطرافیان هایو برداشت

 ود.شمی دیدارپابتدا در یکی از سه مضمون دیگر  ،دانشی در این مضموناقدام و گرایش کنید: هر توجه *لطفا 

 اقدامات دانشی

 :های سواد بصری هستندکه در پی کسب توانایییادگیرندگانی 

 سازی یا تبلیغپنهان برای های مشارکتیاجتماعی، و فناوریهای ها، رسانهالگوریتم مورد استفادة هایاهر 

 ةدنکنتقویتتجاری و  عالئق کنندةممکن است منعکس را کهتصاویر  وهای بصری رسانه کنندگانخلق

 [SJ] [IHV] [AICC]  .ندنکمیشناسایی باشند، پویایی اجتماعی موجود 

 نتایج  ،موجود یهاامانهو س ،ها، مقامات، ساختارهامجموعهای در های زمینهمنظور شناسایی سوگیریبه

 کنند.مقایسه میبا هم  مختلف را هایپایگاهدادهو جستجو های موتور درهای بصری رسانه یجستجو

[SaC] [SaSE] [SJ] 
 ار ی بر دریافتاثرگذارمعنا یا  حصولتولید ارتباطات تصویری برای روند در  آمدهعملبههای انتخاب- 

های فرهنگی یا شناسهدیگر جنسیت، قومیت، نژاد، و  های مربوط بهنماییبازبا توجه به  مخصوصاً

 [SJ] [ICaaP] [AICC] کنند.می بررسی -اجتماعی

 ها در ضمن تضعیف برخی دیگر، کنند که چگونه مقامات، با تقویت برخی صداها و فرهنگارزیابی می

 [SJ] [SaC] [AICC]. باشد یا نباشد کنند که چیزی در کانون بصری یک حوزهتعیین می

 های بصری )ازجمله متن جایگزین، شرح تصاویر پیچیده، و شرح صوتی تصاویر پذیری رسانهبرای دسترس

 [SJ] [IHV] [ICaaP] .کنندسازی میدر ویدیو(، طیفی از اصول و راهبردها را پیاده

 مل، تواند خوانش، تعاها، و ... افراد میسوگیری بینی،ها، جهانبا قبول این که چگونه پیشینه، تجارب، ارزش

دهد، موقعیت شخصی را مورد بررسی قرار و پژوهش آنان در رابطه با تصاویر را شکل دهد و شکل می

 [SJ] [SaC] [AICC] .دهندمی
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 هاگرایش

 های سواد بصری هستند:یادگیرندگانی که در پی کسب توانایی

 انع یا تشدید موبروز  باعثتصاویر ممکن است  ةبرای خلق و مشاهد یابزارهای دیجیتال کنند کهاذعان می

 [SJ] [IHV] [ICaaP] .دنگذارکاربر اثر می ةپذیری شوند که بر تجربفناورانه، اقتصادی، یا دسترس

  های پیشنهاد و ساختارهایمانند الگوریتم پنهان که هیچ بستری خنثی نیست و عواملاذعان دارند 

 [SJ] [IHV] [AICC]  .دهندویر را شکل میاتصرخداده با تجارب  ،صنعت نشردرون قدرت در 

 کارگیری تصاویر ممکن است در گرو عوامل اقتصادی ازجمله کنند که خلق، اشاعه، انتخاب، و بهدرک می

 [IHV]. انتشار باشدهای مربوط به الزحمة پدیدآورندگان، بهای تولید مواد اولیه، صدور مجوز، و هزینهحق

[ICaaP] [SJ] 
 کارگیری یک تصویر مصداق تصرف نامشروع است و ضمن آن، تصاویر از توجه دارند که آیا خلق و/یا به

 اراعتباند و هر یک از پدیدآورندگان شخصی و مجامع فرهنگی از نمایندگی و شان جدا شدهبافتار اصلی

 [SJ] [IHV] [ICaaP]. اند، یا خیرمربوط به خود، خلع شده

  با احترام گذاشتن به ارزش مواد بصری برای پدیدآورندگان آثار و جوامع متبوع آنان، ترویجگر قدردانی از

 [SaC] [RaI] [IHV] [ICaaP]. هایی هستند که متعلق به خودشان نیستندتصاویر برگرفته از فرهنگ

[SJ] 
  ،ر و تخصص در تفسیر و انتقال پیام تصاویر مؤثبا اذعان به این نکته که چگونه موقعیت، سوگیری، تجربه

 [ICaaP] [AICC]کنند.کنندگان و هم پدیدآورندگان تصاویر ایفای نقش میاست، هم به عنوان مصرف

[IHV] [SJ] 

 کنندگان های رسانة بصری خود، به عنوان مشارکتبا گنجاندن ارادی و اخالقی طیفی از صداها در پروژه

 [SJ] [SaC] [RaI] [IHV] [ICaaP]. کنندبیشتر، عمل می اجتماعی در تحقق جهانی با عدالت

  رکارگیری تصاوی، یا بهرسانیهمهنگام خلق، را در مالکیت معنوی و فرهنگی مربوط به مالحظات اخالقی، 

 [SJ] [IHV] [ICaaP]. کنندمیبندی لویتوا

 سازی مشاهدة تصاویر تواند به غنیپذیری میها و اصول دسترساذعان دارند که چگونه گنجاندن شیوه

 [SJ] [SaSE] [IHV] [ICaaP] .برای همة کاربران بینجامد

 توانند در تقویت یا تضعیف هنجارهای زیانبار، محدودکننده، اجتماعی، ای که تصاویر میدربارة نقش دوگانه

 [SJ] [SaC] [ICaaP] [AICC]. کنندیا فرهنگی ایفا نمایند، اندیشه می

 های مختلف دانستن و بودن، از جمله دانش فرهنگی، سنتی و بومی در تصاویر را بازنمایی راههای شیوه

 [SJ] [RaI] [IHV] [AICC]. دانندارزشمند می


