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مقدمه
عكاسی به مهارت فنی و خالقیت ذهن نیاز دارد. اگر چه آشنایی با نكات فنی و 
كسب مهارت در آنها ضروری است اما هدف نبوده و اهمیت آشنایی با ابزار تنها در 

این است كه عكاس با بهره گیری از آن، مقصود خود را بهتر بیان كند.
دوربین های عكاسی دیجیتال موجود در بازار، از نظر اندازه، گونه، قیمت، قدرت 
تفكیك و دقت عدسی ها، اندازة  حسگر، وسایل جانبی و... چنان گسترده است كه 
انتخاب را دشوار می كند. مهم ترین نكته در انتخاب دوربین كه باید بدان توجه كرد، 
نوع كاری است كه با آن می خواهیم انجام دهیم. ابزار كار عكاس خبری با عكاس 
تبلیغات متفاوت است. عكاس زیرآب باید ابزاری متفاوت با عكاس معماری داشته 
 A4 باشد. اگر عكس ما در نهایت به اندازة روی جلد یك مجله و به اندازة كاغذ
چاپ می شود، چه نیازی به دوربین بیست مگاپیكسلی است؟ بنابراین باید دوربینی 

بخریم كه نیازهای ما را برطرف كند و نه بیشتر.

فرد با تجربه و صاحب ایده و اندیشه، اگر چه با حداقل ابزار هم می تواند كارش نكته
را به خوبی انجام دهد، اما با ابزار كارآمد كارش آسان تر انجام می گیرد بنابراین 
و  ورزانه  شوق  ابزارگرایی  از  باید  و  نمی كند  عكاس  را  كسی  ابزار گران قیمت، 

غیرمنطقی پرهیز كنیم.

مواد و تجهیزات
دوربین عكاسی، سه پایه، عكس و اسالید و ویدئو پروژكتور برای نمایش فیلم و 

عكس و...
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دانش افزایی و شیوه تدریس
دوربین های عكاسی دیجیتال را می توان به چند دسته تقسیم كرد.

 )DSLR( دوربین های دیجیتال تك عدسی بازتابی: كه به اختصار دی اس ال آر
تولید  قابلیت  با  و  گران قیمت  سنگین،  و  حجیم  دوربین هایی  می شود  خوانده 
عكس هایی با كیفیت باال هستند. انجام كارهای حرفه ای، مانند عكاسی تبلیغاتی و 
صنعتی، با این دوربین ها انجام می گیرد و برای نتیجه گیری بهتر باید ابزار جانبی 
الزم را هم برایش تهیه كرد. اگر چه نوع نیمه حرفه ای این دوربین ها هم تولید 
می شود اما اساساً این نوع دوربین ها برای افراد مبتدی )تازه كار( توصیه نمی شود.

و  تعویض  قابل  عدسی  با  مقبول،  كیفیت  با  دوربینی  آینه:  بدون  دوربین های 
سبك، كه به دلیل حذف آینه، حجم آن كاهش یافته است.

دوربین های میانجی: دوربین میانجی )bridge camera( پل رابط میان دوربین 
تك عدسی بازتابی و دوربین ببین و بگیر )point & shoot( است. این دوربین ها 

چه از نظر كارایی و چه از نظر قیمت در میانة دو گروه یاد شده قرار می گیرند.
و  با حجم  ارزان،  همگانی،  و  ساده  دوربین  كامپكت:  یا  یكپارچه  دوربین های 

كیفیت پایین، كه عدسی آن تعویض پذیر نیست.
تلفن دوربین: تلفن همراه دوربین هم دارد. گاهی ناخواسته با خرید تلفن صاحب 
این  است.  كرده  كمك  عكاسی  اشاعة  به  امر  همین  البته  می شویم.  هم  دوربین 

دوربین ها كیفیت چندان باالیی ندارند )به غیر از برخی از مدل های گران قیمت(.
دوربین های خاص: فناوری های جدید، امكان پاسخ گویی به نیازها را فراهم كرده 
است. امروزه دوربین هایی برای عكس برداری از زیر آب، عكس برداری با سرعت 
هزار كادر در ثانیه و بیشتر، عكس برداری 360 درجه، دوربین بشقاب پرنده ای كه 
از آسمان فرد را تعقیب كرده و تصویربرداری می كند، دوربینی با حساسیت چهار 
میلیون ایسو )iso(، و... تولید و در دسترس كاربران گذاشته می شود. زمانی این 
نوع ابزار به دالیل فنی و اقتصادی فقط در دسترس سازمان ها یا افراد متخصص بود.
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قسمت های دوربین عکاسی
1  بدنه

2  عدسی
3  دكمة زوم، تله / واید

4  دكمة روشن / خاموش
5  دكمة عكس برداری یا دكمة شاتر

6  منظره یاب
7  نمایشگر

8  تابلوی كنترل
)depth ـ of ـ field preview button( 9  دكمة پیش بینی عمق میدان

10  كارت حافظه
11  حسگر یا سنسور

12  فالش
13  باتری

14  مادگی پیچ سه پایه
15  دكمة حذف

16  دكمة بازنمایی / نمایش عكس یا فیلم / نمایش زنده
17  چراغ دستیابی به كارت حافظه

18  بلندگو / میكروفون / گوشی
19  نقاط اتصال: ترمینال برق / یو اس بی / اچ دی ام آی

20  جی پی اس 

ابزارهای تنظیم دوربین
)iso 1  تنظیم حساسیت )آیسو یا

2  تنظیم رنگ
3  كیفیت و اندازة تصویر

4  زوم دیجیتال
5  میزان كردن فاصلة عدسی

6  تنظیم نوردهی

گزینه های تنظیم دستی )M(، اتوماتیك )A یا Auto(، برنامه ریزی )P(، تقدم شاتری 
)S یا TV( و تقدم دیافراگم )A یا AV(، برای تنظیم نوردهی در اختیار كاربر است 
و هركس بنا به نیاز و هدفی كه دارد می تواند از هر كدام كه نیاز است، استفاده كند.
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تنظیم دستی )Manualیا M(: در این حالت دوربین نورسنجی كرده و در مورد 
از پیشنهاد  با آگاهی  سرعت شاتر و گشادگی دیافراگم پیشنهاد می دهد. عكاس 
دوربین ممكن است به آن توجه كند یا نكند. او می تواند هم دیافراگم هم سرعت 
شاتر را با توجه به نور محیط به دلخواه انتخاب كند. برای تغییر اندازة دیافراگم و 
سرعت شاتر، گردونه یا پیچی وجود دارد كه محل آن در دوربین ها متفاوت است 

و با مراجعه به دفترچة راهنمای دوربین می توان آن را یافت.
اتوماتیك )A/Auto(: در این حالت عكاس پس از كادربندی فقط دكمه را فشار 
می دهد، دوربین سرعت و دیافراگم را براساس نورسنجی دوربین از صحنه، انتخاب 
و اعمال می كند. عكاس در مورد نوردهی تصمیم نمی گیرد، حتی اگر بخواهد، مثاًل 

نمی تواند مانع روشن شدن فالش شود.
برنامه ریزی )P یا Programing(: در واقع این گزینه تا حدودی شبیه حالت 

اتوماتیك است با این تفاوت كه عكاس می تواند در مواردی اعمال نظر كند.
تقدم شاتر )S/TV(: حالتی است تقریباً نیمه خودكار، بدین معنا كه عكاس شاتر 
را انتخاب می كند و دوربین براساس نورسنجی عدد دیافراگمی متناسب با سرعت 

شاتر را انتخاب و تنظیم می كند.
نیمه  است  حالتی  شاتر  تقدم  مانند  هم  گزینه  این   :)A/AV( دیافراگم  تقدم 
خودكار، عكاس دیافراگم را انتخاب می كند و دوربین براساس نورسنجی، سرعت 

شاتر متناسب با آن را انتخاب می كند.
شاتر وسیله ای در دوربین عكاسی كه تنظیم مدت تابش نور بر صفحة حساس را 
برعهده دارد. با باز و بسته شدن پره ها )در نوع پره ای( یا پرده ها )در نوع پرده ای(، 

نور امكان عبور می یابد.
شاتر پره ای: نوعی از شاتر است كه از چندین تیغة نازك فلزی ساخته شده  است 
و در بین اجزای تشكیل دهندة عدسی یا در پشت آنها قرار دارد و با عنوان شاتر 

دیافراگمی نیز شناخته می شود.
در محلی كه  از دو پرده تشكیل شده است و دقیقاً  نیز  شاتر پرده ای: این نوع 
منطبق بر صفحة كانونی عدسی است، قرار دارد و بدین سبب شاتر صفحه كانونی 

نیز نامیده می شود.
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نازك فلزی تشكیل شده  تیغه های  از  نیز مانند شاتر پره ای  دیافراگم: دیافراگم 
است كه در داخل مجموعة عدسی قرار دارد. با گرداندن طوقة دیافراگم كه در بدنة 
عدسی واقع است، تیغه های دیافراگم در یك جهت كاماًل باز می شود و به نور امكان 
ورود بیشتر می دهد. هنگامی كه این حلقه در جهت عكس چرخانده شود، دیافراگم 
تنگ تر شده و نور كمتری وارد دوربین خواهد شد. دیافراگم را می توان به عنبیه و 

گشادگی آن را به مردمك چشم تشبیه كرد.
اندازه های دیافراگم را با یك مقیاس قراردادی موسوم به عدد f مشخص می كنند. 
آن  معمول ترین  می شود،  اشاره  آنها  به   f حرف  با  كه  دیافراگم  قراردادی  اعداد 

عبارت اند از:
f: 22, f: 16, f: 11, f: 8, f: 5/6, f: 4, f: 2/8, f: 2, f: 1,4, f: 1

وقتی گفته می شود دیافراگم را یك درجه بازكنید، یا یك درجه بیشتر نور بدهید 
یعنی دیافراگم را روی عدد پایین تر f تنظیم كنید و در واقع گشادگی دیافراگم را 

به دو برابر افزایش دهید.

مدت باز بودن شاتر را كه معموالً كسری از ثانیه است، عكاس به صورت دستی نكته
تنظیم می كند یا نورسنج آن  را معین كرده و به صورت خودكار اعمال می كند.

سرعت شاتر را با اعدادی مشخص می كنند كه هر عدد نسبت به عدد بعدی و 
یا قبلی، نصف یا دو برابر است. رایج ترین سرعت ها براساس الگویی از گذشته، 

بدین ترتیب است:
1 )یعنی یك ثانیه(، 2 )یعنی یك دوم ثانیه(، 4 )یعنی یك چهارم ثانیه( و بدین 
البته  ترتیب 8، 15، 30، 60، 125، 250، 500، 1000، 2000 و تا آخر. 

دوربین ها سرعت های طوالنی تر و معموالً تا 30 ثانیه هم دارند.
حرف B نیز نشانگر آن است كه وقتی دكمة عكس برداری فشار داده می شود، 
پردة شاتر باز می ماند تا انگشت را از روی دكمه بردارند. بعضی از دوربین ها نیز 
دارای نشانة T هستند. وقتی در این حالت دكمة عكس برداری فشار داده شود 

شاتر باز می شود. برای بستن، دكمه دوباره باید فشار داده شود.
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عمق میدان 
از  آن،  در  واقع  موضوع های  كه همة  دوربین  تصویردر  انتهای  و  ابتدا  بین  فاصلة 
وضوح رضایت بخشی برخوردار است را عمق  میدان می نامند. به  عبارتی؛ هرگاه 
عدسی دوربین روی موضوعی تنظیم شود، تصویِر بخشی از پشت سر و پیش روی 
موضوع نیز از وضوح برخوردار خواهد شد، به این محدوده »عمق میدان« می گویند. 

افزایش یا كاهش عمق میدان به سه عامل بستگی دارد:
1  گشادگی دیافراگم: با تنگ تر كردن دیافراگم عمق میدان، افزایش و با گشادتر 

كردن آن كاهش می یابد.
فاصله كانونی عدسی؛ كاهش  افزایش  با  2  فاصلة كانونی عدسی: عمق میدان 
می یابد و هر چقدر فاصلة كانونی عدسی كم شود عمق میدان افزایش خواهد یافت. 
به طور مثال عدسی تله عمق میدان كم و عدسی واید، عمق میدان بیشتری دارد.
تا موضوع،  افزایش فاصلة عدسی  با  3  فاصلة عدسی تا موضوع: عمق میدان 

افزایش می یابد و با كاهش آن كاهش می یابد.

نكته یادمان باشد كه با »افزایش« رقم دیافراگم و رقم سرعت شاتر، نور ورودی به 
دوربین »كاهش« می یابد و برعكس.

تغییر دادن سرعت شاتر یا اندازة دیافراگم نه تنها بر روی مقدار نور ورودی، بلكه 
بر روی چگونگی ثبت تصویر تأثیر می گذارد. برخی از این تغییرات عبارت اند از:

1  افزایش سرعت شاتر، تصویر موضوع متحرك را به اصطالح منجمد می كند.
2  كاهش دادن سرعت شاتر، موجب كشیدگی و محو شدن تصویر موضوع متحرك 

می شود.
3  افزایش عدد دیافراگم، یعنی كوچك تر شدن دریچة دیافراگم، عمق میدان 

تصویر را افزایش می دهد.
دیافراگم، عمق  میدان  دریچة  بازتر شدن  یعنی  دیافراگم،  عدد  از  4  كاستن 

می دهد. كاهش  را  تصویر 
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عدسی مركب
ذره بین یا عدسی ساده هم تصویر ایجاد می كند اما چنین تصویری از نظر كیفیت 
در حد دلخواه نیست. بدین سبب از عدسی ساده برای دوربین استفاده نمی كنند. 
از  آن  و در ساختمان  است   )compound lens( دوربین، عدسی مركب  عدسی 
چندین عدسی ساده با طرح های گوناگون استفاده شده است. هدف از این تلفیق و 
تركیب، از بین بردن یا دست كم، كاستن از خطاهای عدسی است. عدسی مركب 

نیز از همان قوانین عدسی ساده پیروی می كند.

فاصلة كانونی
هر عدسی سادة كوژ )محدب(، پرتوهای دریافتی از دوردست را در نقطه ای به نام 
كانون )focal point( گرد هم می آورد. فاصلة عدسی تا محل تشكیل تصویر یا 
همان كانون را »فاصلةكانونی« )focal distance( می نامند. عدسی های دوربین 
را براساس فاصلة كانونی شناسایی می كنند، مانند عدسی 24 میلی متری، عدسی 
50 میلی متری، عدسی 300 میلی متری. البته می شود آنها را به طور نسبی هم 
نام گذاری كرد، مانند عدسی كوتاه، عدسی نرمال و عدسی بلند. برای آنكه بتوان 
از عدسی های گوناگون استفاده كرد، طراحی دوربین های نیمه حرفه ای و حرفه ای 
عكاسی طوری است كه می شود عدسی را از دوربین جدا كرد و عدسی دیگری به 

جای آن بست. البته دوربین های ساده و یكپارچه )كامپكت( این امكان را ندارد.

1  روی بدنة بیشتر عدسی های دوربین های عكاسی، مقیاسی وجود دارد كه نكته
ابتدا و انتهای عمق میدان عدسی را روی گشادگی های مختلف دیافراگم 

می كند. مشخص 
2  عدسی جزء بسیار مهم دوربین عكاسی است و وظیفة گردآوری پرتوهای 
نور و ایجاد تصویر را برعهده دارد. این پرتوها از موضوع به سمت دوربین 
از  استفاده  با  دید كه چگونه می توان  این بخش خواهیم  در  باز می تابند. 
عدسی های گوناگون، گشادگی های متفاوت دیافراگم و تغییر دادن فاصله، 

گرفت. متفاوتی  تصاویر 

قابلیت تعویض عدسی نباید موجب شود كیف وسایل خودمان را از عدسی هایی نكته
پركنیم كه گمان می بریم ممكن است روزی به كارمان بیاید. همیشه براساس 

نیازمان وسیله بخریم و نه بیشتر.
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انواع عدسی
حسگر  كادر  قطر  با  دوربینی  عدسی  كانونی  فاصلة  كه  هنگامی  نرمال؛  عدسی 
یا صفحة فیلم یكی باشد، می گوییم آن عدسی برای آن دوربین نرمال است. در 
دوربین های فیلمی 35 میلی متری این اندازه تقریباً برابر است با 50 میلی متر. بنا 
تك  رایج  دوربین های  استاندارد  یا  نرمال  میلی متری، عدسی  این عدسی 50  بر 

عدسی بازتابی دیجیتال است.
منظره یاب  از  هرگاه  رو  این  از  است.  انسان  مانند چشم  نرمال  دید عدسی  زاویة 
دوربینی كه عدسی آن نرمال است به صحنه ای نگاه كنیم و سپس دوربین را كنار 
برده و با چشم عادی به همان صحنه نگاه كنیم، اندازة دو تصویر، تقریباً یكسان 

به نظر خواهد رسید.
عدسی ممكن است برای دوربینی نرمال و برای دوربین دیگر عدسی بلند محسوب 
شود. نرمال بودن عدسی، همان طور كه اشاره شد، در مقایسه با اندازة  كادر تصویر 
كادر  با  متوسط  قطع  دوربین  نرمال  عدسی  می شود.  مشخص  عكاسی  دوربین 
6×8 سانتی متر، 85 میلی متر است. )اگر چه به دالیل فنی ساخت لنز ها، این عدد 

ممكن است متغیر باشد.(

نكته رواج دوربین های تك عدسی بازتابی دیجیتال مشابه دوربین های 35 میلی متری 
فیلمی، موجب شده است كه فاصلة كانونی عدسی نرمال، 50 میلی متر فرض 

و پذیرفته شود.

عدسی های كوتاه )عدسی واید(؛ اگر عكاس با عدسی نرمال نتواند تمام گستردگی 
موضوع را در كادر تصویر جا دهد و عقب تر رفتن هم ناممكن باشد، می تواند با استفاده 
با  كوتاه  كانونی  فاصله  عدسی های  اصوالً  كند.  حل  را  مشكل  این  واید  عدسی  از 
كوچك تر كردن تصویر )نسبت به عدسی نرمال(، قسمت های بیشتری از موضوع را 

ثبت می كنند.
نرمال، دارای فاصلة كانونی كوتاه تر، زاویة دید  با عدسی  عدسی واید در مقایسه 
گسترده تر و عمق  میدان بیشتر است. به دلیل عمق میدان زیاد آن، در عكاسی 

خبری و خیابانی از این عدسی استفاده می شود.
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عدسی های فاصله كانونی بلند)عدسی تله(؛ در برابر عدسی واید، عدسی تله 
قرار دارد كه فاصلة كانونی آن بلند تر از عدسی نرمال است. عدسی تله از موضوع 
دوردست تصویری به نسبت درشت به دست می دهد. از این رو هرگاه عكاس به 
دالیلی نتواند به موضوع نزدیك شود، می تواند از عدسی تله استفاده كند. زاویة 
دید عدسی تله باریك تر، عمق میدان آن كمتر و قدرت درشت نمایی آن بیشتر از 
عدسی نرمال است. گشادترین دیافراگم عدسی بلند در مقایسه با عدسی های دیگر 
به نسبت كمتر است. این عدسی پرسپكتیو را تغییر می دهد و برعكس عدسی واید، 
فاصله ها را كمتر از آنچه كه به چشم می آید، نشان می دهد، طوری كه گاه موضوع 
را تخت و فاقد بعد جلوه می دهد. )عدسی تله با فاصلة كانونی 85 تا 135 میلی متر، 

عدسی مناسبی برای تهیة عكس پرتره است.(

واید  عدسی  را  میلی متر   40 از  كمتر  كانونی  فاصلة  با  عدسی هایی  معموالً 
می نامند. زاویة دید این عدسی ها حداقل یك ونیم برابر زاویة دید عدسی نرمال 
است. عدسی واید پرسپكتیو را تغییر می دهد یعنی فاصله ها را بیشتر از آنچه 
كه چشم ما می بیند، نشان می دهد. انحنا در این عدسی زیاد است به همین 
واید در  نیست. گزینة  مناسبی  پرتره عدسی  متعارف  تهیة عكس  برای  سبب 

با نشانه سه درخت مشخص شده است. دوربین های یكپارچه 

نكته

از لرزش نكته ناواضحی ناشی  عدسی های بلند به دلیل درشت نمایی زیاد، هر نوع 
دوربین را افزایش می دهند از این رو برای پیشگیری از لرزش دوربین باید آنها 
البته شماری از دوربین ها به ساز و كار لرزش گیر،  را روی سه پایه نصب كرد. 
گزینة  با  كه  هستند.  مجهز  نرم افزاری  نوع  از  هم  و  سخت افزاری  نوع  از  هم 

فعال كرد. را  روشن /   خاموش می توان آن 

گزینة تله در بسیاری از دوربین های یكپارچه )كامپكت( با نشانه تك درخت مشخص 
شده است.

مقایسه ویژگی های عدسی های كوتاه، عادی و بلند

عدسی بلندعدسی عادیعدسی كوتاه

زیادمتوسطكمفاصلةكانونی

بسته )باریك تر(مطابق چشمباز )گسترده(زاویة دید

كمعادیزیادعمق میدان

كاهش فاصله و بعدعادیافزایش فاصله و بعدپرسپكتیو
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عدسی زوم: اگر بخواهید به جای داشتن یك عدسی نرمال و چندین عدسی واید 
و تله، تنها یك عدسی داشته باشید، می توانید عدسی زوم را جایگزین آنها كنید. 
ساختمان این عدسی طوری است كه می توان آن را پیوسته روی فواصل كانونی 
متعدد تنظیم كرد. با تعییر دادن فاصلة كانونی عدسی، كادر عكس نیز تغییر پیدا 
می كند و به جای آنكه عكاس تغییر محل دهد، یا از عدسی های گوناگون استفاده 
دهد.  قرار  كادر  در  می خواهد،  كه  را  موضوع  تصویر  از  مقدار  هر  می تواند  كند، 
به عبارتی می تواند زاویة دید خود را افزایش یا كاهش دهد و درشت نمایی را بیشتر 

یا كمتر كند.

نكته این عدسی برای كادربندی دلخواه به هنگام عكس برداری بسیار مناسب است. 
امروزه بیشتر كارخانه های ساخت دوربین، به جای عدسی نرمال یك عدسی 

زوم استاندارد )واید به تله در محدودة 35 تا 70 میلی متر( عرضه می كنند.

عدسی های زوم را براساس دامنة فاصلةكانونی می توان این گونه نام گذاری كرد.
1  واید زوم یا زوم واید: اگر دامنة تغییر در محدودة عدسی واید باشد )از واید 

شروع و به واید ختم می شود(.
2  تله زوم یا زوم تله )زوم استاندارد(: اگر دامنة تعییر در محدودة عدسی تله 

باشد )از تله شروع و به تله ختم می شود(.
تا تله باشد )از واید  3  زوم تله واید: اگر دامنة تغییر در محدودة عدسی واید 

شروع و به تله ختم می شود.

نکات ایمنی و بهداشت
و  ایمنی  موارد  كامل  رعایت  با  خبر  مكان  در  یا  و  كارگاهی  فعالیت های  انجام 

بهداشت، ضروری است.
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شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازی
ارزشیابی به صورت مشاهده عملكرد در فرایند انجام تكالیف، ارائه گزارش به صورت 
تصویر و متن، پرسش و پاسخ شفاهی كالسی، ارائه كارپوشه در رایانه از نمونه كارها 

و ژوژمان پایانی.

ارزشیابی شایستگی عكاسی خبری

شرح كار:
تهیه عكس در محل خبر و رویداد و ارائه آن به مطبوعات برای اطالع رسانی با رعایت اصول و نكات فنی عكاسی و 

اخالق حرفه ای

استاندارد عملكرد:
تهیة عكس با توجه به موضوع گزارش به وسیله دوربین و ابزارهای حرفه ای عكاسی خبری در محل وقوع خبر، با توجه 
به استانداردهای حرفه ای، عكاسی مطبوعاتی شامل: ثبت فایل با فرمت R.A.W پوشش كامل خبر، رعایت حریم 

شخصی، رعایت اصول زیبایی شناسی و كادربندی.
شاخص ها:

1 پوشش كامل خبر
2 تنوع كادر و رعایت كیفیت و جزئیات

3 به حریم شخصی و كرامت انسانی پایبند باشد

شرایط انجام كار ابزار و تجهیزات:
زمان: با توجه به نوع گزارش 60 تا 90 دقیقه

مكان: محل وقوع خبر
تجهیزات: لوازم حرفه ای عكاسی خبری 

ابزار و تجهیزات: دوربین SLR لنزهای Zoom ـ فالش های الكترونیكی قابل حمل، تك پایه

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله كارردیف

1برررسی خبر1

1حضور به موقع در محل وقوع خبر برای عكاسی2

2عكس برداری3

1تحویل فایل به دبیر سرویس4

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: 

اخالق حرفه ای، كاربرد فناوری یادیگری مادام العمر و كسب اطالعات
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندی: عكاسی مستند اجتماعی و مناظر شهری

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

عكاسی مستند اجتماعی و جلسه 1
4مناظر شهری

تاریخ عكاسی مستند، گفت وگوی  نمونه های  نمایش  تعریف عكاسی مستند، 
كالسی درباره این نوع از عكاسی و شاخه های آن، جست وجوی عكس های مستند 

با موضوع مشخص شده در اینترنت و یا كتابخانه و...
44

عكاسی مستند اجتماعی و جلسه 2
بررسی نمونه عكس هایی كه هنرجویان به كارگاه آورده اند و نمایش آنها و 4مناظر شهری

با مشاركت هنرجویان  44گفت وگو درباره نوع مستند ها 

عكاسی مستند اجتماعی و جلسه 3
)فعالیت های 4مناظر شهری كتاب  در  شده  خواسته  موضوعات  با  مستند  عكاسی  تمرین 

8ـكارگاهی(

راهنمایی 4ارزشیابیجلسه 4 با  ارائه عكس ها در كارگاه، گفت وگوی كالسی، و اصالح عكس ها 
8هنرآموز و ژوژمان در كارگاه

فصل
چهارم عكاسی مستند اجتماعی و مناظر شهری

واحد یادگیری 1
عکاسی مستند اجتماعی و مناظر شهری
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مقدمه
عكاسی در اوایل قرن نوزدهم اختراع و به طور شگفت آوری وارد تمام عرصه های 
زندگی بشر شد. »ژوزف نیسفور نیئپس« اولین عكس تاریخ را از ایوان خانه اش 
گرفت بی آنكه خود بداند چشم اندازی را كه هر روز می دید، برای آیندگان به یادگار 
نهاده است. ثبت دنیای پیرامون اولین دل مشغولی عكاسان بود و به همین دلیل 

شاید بتوان گفت كه عكاسی مستند عمری به اندازه خود عكاسی دارد.
از  به تدریج رشد كرد، متحول شد و به یكی  تاریخ عكاسی  این گرایش در طول 
مهم ترین شاخه های عكاسی تبدیل گردید. عكس های مستند »تاریخی تصویری« 
را  ما  گاه  این عكس ها  ارائه می كنند،  را  انسان  زندگی  به دویست سال  نزیك  از 
شگفت زده كرده، گاه به وجد آورده و گاه می گریانند. این عكس ها ما را به فكر 
بود  ما  پیرامون  كه  آنچه  هر  و  زمین  و  با خود  كه  یادآوری می كنند  و  برده  فرو 
چه كرده ایم و می توان گفت مارا بهتر به خودمان می شناسانند. به یاد داشته باشیم 
كه هرآنچه كه امروز ساده از كنار آن می گذریم ارزش ثبت كردن دارد و سندی 

برای آیندگان است.

مواد و تجهیزات
دوربین عكاسی، سه پایه، عكس و اسالید و ویدئو پروژكتور برای نمایش فیلم و 

عكس و... .

دانش افزایی و شیوه تدریس
»نادار1« عكاس فرانسوی در قرن نوزدهم به وسیلة بالون، عكس های هوایی شهر 

پاریس را تهیه كرد.
»اوژن اَتژه2« عكاس فرانسوی عكس های فراوانی از شهر پاریس تهیه كرد.

لوئیس هاین با عكاسی از كودكانی كه در كارخانه ها و در شرایط بسیار سخت كار 
می كردند و استثمار می شدند و ارائه این عكس ها موفق شد قانون كار كودكان را تغییر 

دهد.
پس از جنگ جهانی آژانس عكس مگنوم به وسیله چند تن از عكاسان مهم از جمله 

ِهنری كارتیه برسون تأسیس شد.
در دهة پنجاه میالدی عكاسی به نام رابرت فرانك، به امریكا رفت و سراسر امریكا 
را عكاسی كرد، فرانك با لحنی كنایه آمیز جامعة پرهیاهو و مصرفی امریكا را زیر 
سؤال برد. عكس های او در سال 1958 در كتابی به نام امریكایی ها به چاپ رسید 

كه تأثیر فراوانی در عكاسی مستند بعد از دهة 60 گذاشت.
Nadar ـ1
Eugene Atget ـ2
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مجله های مصور محل خوبی برای انتشار عكس های مستند بود، برای نمونه مجلة 
»الیف« به عكاسی به نام یوجین اسمیت مأموریت داد كه از یكی از شهر های ژاپن 
به نام میناماتا گزارش تصویری تهیه كند. فاضالب های صنعتی به دریا سرازیر شده 
و باعث آلودگی فاجعه بار محیط زیست می شدند و نسلی از مردم آن شهر را دچار 
بیماری ها و ناهنجاری های شدید جسمی كرده بودند، اعتراض های محلی به نتیجه 
نرسیده بود، یوجین اسمیت، طی 18 ماه كار، عكس های فراوانی از آنجا تهیه كرد. 
انتشار این عكس ها در مجلة الیف افكار عمومی جهان را چنان جریحه دار كرد كه 

باعث تعطیلی كارخانه ها و بهبود شرایط آنجا شد.
امریكا« در  اجتماعی  نمایشگاهی تحت عنوان: »دوازده چشم انداز  در آن سال ها 
یكی از دانشگاه ها برپا شد، كمی بعد نمایشگاهی تحت عنوان اسناد جدید در موزة 
این نمایشگاه لی فرید  افتتاح گردید. چهره های شاخص  نیویورك  هنرهای مدرن 

لندر، گری رینوگراند و دایان آربس بودند.
فرید لندر با نمایش انعكاس ها، خطوط، روی هم افتادن سطوح و... شهر و جامعة 
می كرد  عكاسی  گفتة خودش  به  رینوگراند  گری  می گذاشت،  نمایش  به  را  خود 
خیابانی  عكس های  با  آربس  دایان  كند.  كشف  عكس  در  را  جامعه اش  و  دنیا  تا 
می خواست چهرة ناقصی را كه از شهر و آدم ها در ذهن داشت به نمایش بگذارد، 
آثار این گروه تحت عنوان »مستندات جدید« نام گذاری شد. به طور كلی در آثار این 
دوره دیگر مسائلی مانند فقر، بیماری، بهره كشی و موضوعات قابل رؤیت همگان، 
موضوع عكس ها نبود. عكاسان بعد از دهه 60 سعی می كردند كه اكتشافات ذهن 

خود را از فرهنگ حاكم بر جامعه به نمایش عمومی بگذارند.
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»سنت  بین  چیزی  آثارشان  گفت  بتوان  شاید  كه  بودند  هم  دیگری  گروه  البته 
گذشته« عكاسی مستند و این نگاه جدید قرار می گرفت.

ژوزف كودلكا عكاسی بود كه با بیانی شاعرانه و گاه فراواقع گرایانه مسائل اجتماعی 
را عكاسی می كرد.

مارتین پَر عكاس انگلیسی جامعة مصرفی، تن پرور و تنبل انگلستان را به تصویر 
كشید. مردمی كه مدام به فكر خوردن و تفریح كردن و لذت بردن بودند. 

و  خود  زندگی  معموالً  كه  كرد  اشاره  نَن ُگلدین1  آثار  به  می توان  مثال  عنوان  به 
دوستانش را موضوع كار قرار می داد و از روابط و مناسبات بخشی از جامعه پرده 

برمی داشت.

نکات ایمنی و بهداشت
و  ایمنی  موارد  كامل  رعایت  با  عكاسی  مكان  در  و  كارگاهی  فعالیت های  انجام 

بهداشت، ضروری است.

Nan Goldin ـ1
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شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
ارزشیابی به صورت مشاهده عملكرد در فرایند انجام تكالیف، ارائه گزارش به صورت 
تصویر و متن، پرسش و پاسخ شفاهی كالسی، ارائه كارپوشه در رایانه از نمونه كارها 

و ژوژمان پایانی.

ارزشیابی عكاسی مستند اجتماعی شهری

شرح كار:
عكاسی از موضوعات اجتماعی و فرهنگی در جامعه به منظور ثبت وقایع و تهیه عكس مستند با رعایت اصول و نكات فنی عكاسی

استاندارد عملكرد:
تهیه عكس از موضوع های اجتماعی با توجه به سفارش دهنده كار و اهداف پروژه در محل مشخص شده موضوع و ابزارهای حرفه ای 

و تخصصی عكاسی براساس استانداردهای حرفه ای.
عكس مستند اجتماعی شامل: انتقال كامل مفاهیم گزارش از طریق تصویر، ثبت فایل با فرمت WAR، تنوع در كادر با توجه به 

سفارش مشتری، رضایت مشتری
شاخص ها:

1 بررسی و تحلیل موضوع عكاسی
2 اجرای پروژه )عكس از موضوع(

3 دسته بندی و ویرایش تصاویر
4 رعایت اصول كیفی عكاسی

شرایط انجام كار ابزار و تجهیزات:
زمان: برای بررسی آثار 30 دقیقه، برای پرسش شفاهی 30 دقیقه

مكان: آتلیه گرافیك
تجهیزات: رایانه

ابزار و تجهیزات: ابزار دوربین دیجیتال، كارت حافظه فالش لنزهای مختلف، سه پایه

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله كارردیف

1پذیرش سفارش1

1آماده سازی مقدمات پروژه عكاسی2

2تهیه عكس3

1تحویل فایل4

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: 

اخالق حرفه ای، كاربرد فناوری، یادگیری مادام العمر و كسب اطالعات، ارتباط 
مؤثر و كار تیمی

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندی: عكاسی مستند مردم نگاری

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

4عكاسی مردم نگاریجلسه 1

این  تاریخ  نمونه های  نمایش  مردم نگاری،  عكاسی  تعریف 
نوع از عكاسی، گفت وگوی كالسی درباره آن، جست وجوی 
اینترنت  و  مجالت  و  كتاب ها  در  نگاری  مردم  عكس های 

و...( كتابخانه  به  )مراجعه 
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4عكاسی مردم نگاریجلسه 2
بررسی نمونه عكس هایی كه هنرجویان به كارگاه آورده اند 
در  خودنگاری  تمرین  درباره  گفت وگو  و  آنها  نمایش  و 
عكاسی )مشاركت هنرجویان( و روش كار مردم نگاران و...

8

4عكاسی مردم نگاریجلسه 3
در  موضوعات خواسته شده  با  مردم نگاری  عكاسی  تمرین 
گروه های  و  اقوام  )عكاسی  پیشنهادی  موضوعات  و  كتاب 

و...( شده  تعیین  اجتماعی 
8ـ

اصالح 4ارزشیابیجلسه 4 و  كالسی،  گفت وگوی  كارگاه،  در  عكس ها  ارائه 
كارگاه در  ژوژمان  و  هنرآموز  راهنمایی  با  8ـعكس ها 

فصل
عكاسی مستندچهارم

واحد یادگیری 2
عکاسی مردم نگاری
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مقدمه
دقیق  ضبط  و  ثبت  در  مردم نگاری  ابزارهای  از  یكی  عنوان  به  عكاسی  دوربین 
مشاهدات عینی نقش بسیار مهمی ایفا می كند. عكس برای محققان علوم اجتماعی، 
مردم شناسان، خبرنگاران و پژوهشگران سایر حوزه های علوم در فرایند مطالعه و 
ابزاری مفید، دقیق و قابل استناد است. مردم نگاران از عكس به عنوان  پژوهش، 
یك سند و عاملی برای به حافظه سپردن و بازخوانی اطالعات گوناگون فرهنگی، 

اقتصادی و اجتماعی استفاده می كنند.

مواد و تجهیزات
دوربین عكاسی و تجهیزات وابسته، سه پایه، عكس و اسالید و ویدئو پروژكتور برای 

نمایش فیلم و عكس و...

دانش افزایی و شیوه تدریس
عكاس ممكن است پروژه هایی را برای خود معین كند و در زمانی طوالنی تر آن 
را انجام دهد. مثاًل عكاس ممكن است در مورد كوچ عشایر و مسائل و مشكالت 
چنین كوچ هایی یا در مورد كمبود آب و علت های آن عكس هایی تهیه كند. عكاِس 
چنین پروژه هایی باید پیشاپیش تحقیق های گسترده ای انجام دهد، عشایر ایران، 
مسیر كوچ و زمان آنها را شناسایی كند. این كوچ ها اغلب بدون وسایل نقلیه و به 
كمك حیوانات باربر و در مسیر های دشوار انجام می گیرد. عكاس باید خود را برای 
طی چنین مسیر هایی آماده و از سوی دیگر رابطة دوستانه و مطمئنی را با افراد 
آن قوم برقرار كرده باشد كه به او اجازه داده شود تا از زندگی آنان عكس بگیرد. او 
باید اطالعات مربوط به شرح عكس هایش را به دقت در محل تهیه كند زیرا فرصت 

دیگری در اختیار او نخواهد بود.
  عكاسان این حوزه خبری پیش از ورود به این حرفه باید به مسائل فنی دوربین 

مسلط شده باشد. او باید آشنا به زیبایی شناسی تصویر و تركیب بندی باشد.
  هنرآموز یك آرشیو از عكس های مستند مطرح جهان همراه خود به كارگاه بیاورد.

را  خود  مستند  آرشیو  عكس های  نیز  هنرآموزان  كارگاهی،  فعالیت  با    هم زمان 
به كارگاه آورده و به نمایش بگذارند تا هنرجویان نیز شاهد عكاسی آنها باشند.

  هنرآموز نتایج عكاسی خود را به كارگاه آورده و در كنار هنرجویان عكس های 
قدیمی را مشاهده و بررسی كنند.

  هنرآموزان می توانند در مورد عكاسی مستند اطالعات جامع و كامل را كه قباًل 
كسب و جمع آوری كرده اند و اسامی عكاسان مطرح این حوزه از عكاسی را به 

كارگاه آورده و در اختیار هنرجویان قرار دهند.
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برای انجام فعالیت كارگاهی صفحه 145، می توان از ساعات اولیه شروع كالس نكته
در هنرستان تا پایان آن دوربین  را روی سه پایه قرار داده و عكاسی كنید و در 

جلسه بعد، عكس ها را در كارگاه مشاهده و بررسی كنید.
  برگزاری نمایشگاه از آثار هنرجویان در پایان هر فعالیت.

  هر هنرجو در پایان هر پودمان یك مجموعه قابل ارائه داشته باشد.

  می توان فیلم های مستند و تاریخی را در كارگاه با هنرجویان به نمایش گذاشت.

نکات ایمنی و بهداشت
انجام فعالیت های كارگاهی با رعایت كامل موارد ایمنی و بهداشت، ضروری است.

  سایت ها، كتاب ها و مجله های مناسب برای پژوهش به هنرجویان معرفی شود.
  هنرآموز درصورت امكان با هنرجویان به مكان های تاریخی برای عكاسی بروند 

)مثاًل شهرك سینمایی، ابنیه تاریخی، آثار باستانی و...(
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شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
ارزشیابی به صورت مشاهده عملكرد در فرایند انجام تكالیف، ارائه گزارش به صورت 
تصویر و متن، پرسش و پاسخ شفاهی كالسی، ارائه كارپوشه در رایانه از نمونه كارها 

و ژوژمان پایانی.

ارزشیابی شایستگی عكاسی مستند

شرح كار:
عكاسی از موضوعات اجتماعی و فرهنگی در شهرها به منظور ثبت وقایع و تهیه عكس مستند با رعایت اصول و نكات فنی عكاسی

استاندارد عملكرد:
شناخت و معرفی قومیت های مختلف و گروه های مردمی از طریق عكس با توجه به سفارش دهنده كار و اهداف پروژه در محل 

مشخص شده موضوع و كاربرد ابزارهای حرفه ای و تخصصی عكاسی براساس استانداردهای حرفه ای
شاخص ها:

1 نمایش ویژگی های قومی و شاخصه های فرهنگی مردم در عكس
2 نمایش وضعیت زندگی مردم در مناطق گوناگون شهری و روستایی

3 تهیة عكس براساس استانداردهای عكاسی

شرایط انجام كار ابزار و تجهیزات:
زمان: برای آماده شدن، جای گیری و كادربندی و تهیه عكس 30 دقیقه و برای بررسی نمونه كار 30 دقیقه

مكان: در محیط شهر، روستا یا فضاهای عشایری
تجهیزات: دوربین دیجیتال DSLR و لنزهای مربوطه

ابزار و تجهیزات: دوربین دیجیتال و وسایل مربوطه )نور و لنزهای مختلف(

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله كارردیف

1پذیرش سفارش1

1آماده سازی مقدمات پروژه2

2تهیة عكس3

1تحویل فایل4

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش: 

اخالق حرفه ای، كاربرد فناوری یادگیری مادام العمر و كسب اطالعات، ارتباط 
مؤثر و كار تیمی

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.


