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فصل 5

مهارت های حّل مسئله
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پس از انتخاب اتود نهایی، نوبت به انتخاب شیوه اجرا می رسد. در هر موضوع کاری، روش اجرا باید متناسب 
با محصول نهایی باشد. برای نمونه، استفاده از روش عکاسی در طراحی پوستر و یا محصوالت بسته بندی شده 
مناسب به نظر می رسد. ممکن است در کار طراحی جلد و یا تصویر سازی، روش های بهتر دیگری نیز وجود 

داشته باشند.

شکل 1ـ5 ـ تصویرسازی برای جشن میالد حضرت ولی عصر ) (

از ایده تا اجرا

1 چگونگی شکل گیری و شکل دهی به ایده ها 

و اجرای آنها
2 ایده پردازی

3 روش های ارائه پروژه :

موضوع سفارش  ← شرایط و پذیرش سفارش ← 
ایده پردازی ← اجرای اتود های متنوع و مرتبط ←  
انتخاب   ← اتود ها  توضیح  و  سفارش دهنده  به  ارائه 
اتود نهایی ← اصالح و اجرای کار نهایی ←  تحویل 

کار به سفارش دهنده طبق قرارداد
از سوی سفارش دهنده  1 هنگامی که یک موضوع 

)به صورت شخصی به طراح( ارائه می شود، می توان از 
راه های گوناگون به آن موضوع پرداخت و برای اجرای 

آن ایده یابی کرد.

طراحان گرافیک تقریباًً راه حل های متناسب با شرایط 
به  آنها  بیشتر  می گیرند.  به کار  ایده یابی  در  را  خود 
سابقه طراحی در این گونه موضوع ها مراجعه می کنند، 
ذخیره شده  فایل های  در  آنها  بیشتر   نمونه،  برای 
سایت های  یا  زمینه  آن  در  چاپ شده  کتاب های  یا 
آن  از  و  می پردازند  جست وجو  به  مرتبط  اینترنتی 
تصاویر ایده می گیرند. طراحان موفق معموالً ایده های 
و  تبادل نظر  و  کردن  فکر  حاصل  که  را  خود  ذهنی 
گوناگون  اتود های  اجرای  و  سفارش دهنده  با  تعامل 
است برای موضوع ها به کار می گیرند و از رونوشت و 

کپی برداری پرهیز می کنند.
ایده گرفتن برای موضوع  از دیدن چند نمونه و  پس 
موردنظر، راه حل مناسب، اجرای اتود های گوناگون است. 

از میان نمونه های طراحی گرافیک با راهنمایی هنرآموز و همراهی دیگر هنرجویان، چند طرح را انتخاب 
کرده و دربارۀ ایده آنها گفت وگو کنید.
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از روش های مذاکره بین طراحان و سفارش دهندگان، تهیه چارت یا جدول است که به آن دستورکار مشتری1 
می گویند. در این روش مذاکره، نکات کلیدی موردنظر مشتری یا سفارش دهنده و توضیح درباره ویژگی های 
مهم محصول، شیوه های تبلیغاتی مرتبط با آن؛ ویژگی مخاطبین اصل محصول، شیوه مصرف و میزان آن، 
اهداف اصلی ارتباطی ـ تبلیغاتی، زمان بندی و هزینه های هر مرحله کاری، و نوع محصول گرافیکی مناسب با 
سفارش و مواردی مانند آن تعیین می شود. طراحان گرافیک معموالً برای رسیدن به نقاط مشترک تأمین کننده 

نظر سفارش دهنده و چهارچوب ها و اصول حرفه ای خود در یک فرایند کاری تالش می کنند.

1- Client Brief

شکل 3ـ5 ـ جلد کتابشکل 2ـ5 ـ پوستر دوساالنه جهانی پوستر

شکل 4ـ5 ـ طراحی جعبه برای صنایع دستی
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به نمونه تصاویر زیر نگاه کنید و جدول را مانند نمونه داده شده، کامل کنید.

شکل 8ـ5 ـ جلد کتابشکل 7ـ5 ـ جلد مجله

نگهدارنده  پایه  و  شکل 5ـ5 ـ طراحی کیف دستی 
برای صنایع دستی

شکل 6ـ5 ـ طراحی کیف دستی

به نظر شما در کدام یک از مراحل مذاکره، سفارش دهنده می تواند در نوع طراحی محصول مداخله کند 
و نظر دهد.

در چه مواردی از دستور مشتری؛ طراحان گرافیک باید مراحل کاری را با همان درخواست مشتری اجرا 
کنند. درباره این موارد با راهنمایی هنرآموز خود با یکدیگر گفت وگو کرده و نتایج را یادداشت کنید.
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موضوع 
کار تصویر گری استفاده از 

عکس
سایر 
موارد

آرم و 
نشانه

طرح 
جلد تصویر سازی بسته بندی پوستر شماره 

تصویر

تاریخی - × - - × × - - ـ 5  7

ـ 5  8

ـ 5  9

ـ 5 10

ـ 5  11

شکل 9ـ5

شکل 11ـ5شکل 10ـ5
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مراحل انجام یک کار، از ایده تا اجرا

پس از انتخاب روش و تکنیک کار، نوبت به اجرای نهایی می رسد. اجرای نهایی باید با مواد و ابزار مناسب انجام 
شود و همچنین توانایی جذب مخاطبان را نیز داشته باشد.

2 ایده پردازی و ارائه پروژه

 پس از مشخص شدن موضوع کار و دیدن منابع تصویری مرتبط با آن موضوع، حتما ایده هایی به ذهن می رسد. 
برای اجرای این ایده ها راه های گوناگونی وجود دارد. یکی از راه های سادۀ اجرای ایده و انتقال آن روی کاغذ 
یا هر زمینه دیگری، ساده  سازی ایده ها به شکل های ساده هندسی است. این کار کمک می کند تا ایده های 
ذهنی ما به آسانی قابل اجرا و ارائه باشند. برخی از طراحان در ایده پردازی خود، از شیوه های طراحی ساده، 

حجم سازی، مشابه سازی و عکاسی بهره می گیرند.

شکل 12ـ5
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خط نشانه »موزه رضا عباسی« که توسط استاد مرتضی ممیز1 طراحی شده است یکی از نمونه هایی است که در 
آن با ایده یابی یک نشانه می توان آشنا شد. با این خط نشانه که بسیار اصولی و زیبا طراحی شده، آشنا شویم 

و مراحل طراحی آن را دنبال کنیم.

شکل 13ـ5

در آغاز، عنوان »موزۀ رضا عباسی« توسط استاد محمد احصایی2 خوش نویسی شده است.

به ترکیب دو کلمه »ضا« و »عبا« در این نشانه نوشته توجه کنید. همچنین ترکیب آن با اسلیمی و نوع اتصال 
»سی« به »اسلیمی«.

1ـ طراح گرافیک و پدر گرافیک نوین ایران.
2ـ طراح گرافیک و استاد خوش نویسی.

فعالیت 
در همین مرحله در این عنوان جست وجو کنید و ببینید فرم کلی آن در کدام شکل های هندسی جای کالسی

می گیرد.

شکل 14ـ5
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شکل 15ـ5

شکل 16ـ5

( اثر مسعود نجابتی شکل 17ـ5ـ نمونه ای از ایده یابی تا اجرای جلد کتاب: زندگی حضرت زهرا )

در گروه های 4 نفره با همکاری و هم فکری یکدیگر یکی از نمونه های ایده تا اجرا را بررسی و در کالس 
ارائه کنید و یک نفر از گروه درباره آن به هنرجویان دیگر توضیح دهد.

)3(

)4( )5(

)1( )2(

به اتصاالت و نوع ترکیب مفردات )مانند »ر« و »  ا«( و کلمه های »   عبا، ضا، سی« توجه کنید.
و در پایان آرِم نوشتاری »خط نشانه« موزۀ رضا عباسی به شکل زیر:
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شکل 18ـ5ـ طراحی عنوان »یا امام الرئوف« در 6 مرحله

)3( )4(

)1( )2(

)5( )6(
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( ضامن آهو شکل 19ـ5ـ عنوان: » یا امام الرئوف«،اثر: مسعود نجابتی، برای میالد حضرت امام رضا )
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حوادث شغلی
 حوادث مربوط به گونه های مختلف عکاسی، مانند خبری، طبیعت، صنعتی، تبلیغاتی، استودیویی،  جنگ   و  ...

 خطرات ناشی از ناآگاهی در مورد رنگ های شیمیایی و پودر چاپگر ها
 کار با وسایل برقی و خطرات ناشی از آن 

 انفجار المپ و فالش های نورپردازی
 عکاسی در شرایط خاص و پیش بینی  نشده

و  تبلیغاتی  ـ  و طبیعی، عکاسی صنعتی  اجتماعی  مانند خبری، مستند های  گونه های عکاسی  از  برخی  در 
معماری، عکاسان با موارد پیش بینی نشده ای روبه رو  می شوند. عکاسان حرفه ای باید با تدابیری از این پیشامدها 
از دست دادن جان عکاسان خبری در میدان های جنگ،  جلو گیری کنند. اخبار مربوط به مجروح شدن و 
خیابان ها، حوادث معماری و ... آمار نگران کننده ای دارد اما رخداد ها و حوادث در عکاسی فقط به میدان جنگ، 
خیابان ها و مراسم آیینی و جشن ها محدود نمی شود، حتی یک عکاس استودیویی نیز ممکن است با رعایت 
نکردن و کوتاهی در رعایت مسائل ایمنی)مانند گیرکردن پای عکاس در انبوه کابل ها و سیم های برق و انفجار 

المپ و فالش های نورپردازی و ...(. دچار آسیب شود.
همچنین ممکن است در محیط کار نیز دچار ضرر های مالی و آسیب های جانی شود که البته احتمال آن کمتر 
است. حمل و نقل و جابه جایی وسایل و تجهیزات سنگین به تنهایی، عامل مهمی در بروز حوادث است. رعایت 

نکات ایمنی و همراه داشتن تجهیزات مناسب نخستین گام در پیشگیری از حوادث   است.
از روش های مناسب پیشگیری از بروز حوادث شغلی در حرفۀ عکاسی؛ جایگیری مناسب عکاس در مکانی دور از 
ازدحام جمعیت است. این گونه عکاس در هنگام عکاسی در برابر حوادث غیرقابل پیش بینی امکان انتخاب شرایط 
بهتر را خواهد داشت. آشنایی با حقوق قانونی، وظایف شغلی و صنفی و اخالق حرفه ای نیز از راهکار هایی است 

که گاه در رویارویی با برخی از رخداد ها به عکاس کمک  می کند.
 در عکاسی خیابانی و یا عکاسی از صحنه های پرخطر)جنگ، زلزله، سیل و ...( داشتن تجهیزات مناسب مانند 
کاله، جلیقۀ ضدگلوله، ماسک و یک کیسۀ کوچک کمک های اولیه و حفظ روحیه و خونسردی، داشتن تمرکز 
از نکته های مهم در  انتظامی، مدد کاران و امدادگران  و  ...   با مأموران  و درست اندیشی، صداقت و همکاری 
پیشگیری از بروز حوادث است. برای تهیه عکس خبری از یک رخداد یا رویداد خبری، ورزشی، هنری، اجتماعی 

و ... رعایت موارد زیر پیش از رفتن به آن محل ها بسیار الزم است:
 نوع لباس، پوشش و کفش مناسب به گونه ای که جلوی تحرک و فعالیت عکاس را نگیرد.

 به همراه داشتن کارت و مدارک شناسایی معتبر و مجوز عکاسی.
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شکل 21ـ5ـ تصویر یك استودیو یا پانتوگراف سقفی 
)ایمن از حوادث(

شکل 23ـ5

شکل 22ـ5

شکل 25ـ5

شکل 20ـ5ـ تصویر یك استودیو با سیم ها و کابل های روی زمین 
)احتمال بروز حوادث(

برای  مناسب  و  کامل  تجهیزات  داشتن  همراه  به   
شرایط گوناگون.

دستمال،  مانند  جانبی  وسایل  داشتن  همراه  به   
ماسک، آب آشامیدنی، کیسه کوچک کمک های اولیه، 

وسایل جهت یابی و ....
هنگام تعویض لنز ها باید مراقب تنه زدن های ناگهانی 
آنها  به  احتمالی  آسیب های  و  لنز  افتادن  و  دیگران 

باشید.
برخورد  مراقب  باید  به ویژه  ورزشی  میدان های  در 
ضربه های ناگهانی توپ با لنز و دیگر وسایل حساس 

عکس برداری باشید.
روش های درست استقرار در محل های گوناگون برای 
عکس برداری به ویژه برای مدت زیاد و روش های درست 
نگاه داشتن دوربین در دست، شما را در عکس برداری 

در شرایط سخت تواناتر  می سازد. 
آشکار است که عکاسی در شرایط دشوار و نامتعارف، 

نیازمند توجه بیشتری به موارد یاد شده است.

شکل 24ـ5
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رطوبت می تواند به تجهیزات الکترونیکی و دوربین های 
عکاسی آسیب شدید وارد کند. برای جلوگیری از این 
آسیب، می توانید یک کیسه کوچک از مواد جذب کننده 
وسایل  دهید.  قرار  خود  عکاسی  کیف  در  را  رطوبت 
الکترونیکی و دوربین خود را از میدان های مغناطیسی 
قوی(  فشار  برق  کابل های  تا  آهن ربا گرفته  )از  قوی 

دور نگه دارید. 
چگونگی درست در دست گرفتن دوربین می تواند آن 
را از افتادن های ناگهانی در اثر تنه زدن افراد به ویژه 
در مکان های شلوغ محافظت کند. در صورت شکستن 
کریستال  تا  کنید  دقت  دوربین،  ال سی دی  صفحه 
هنگام  نریزد.  شما  پوست  روی  بر  شده،  خارج  مایع 
بدنه  وارد  غبار  و  گرد  باشید  مراقب  لنزها  تعویض 
داخلی دوربین نشود. از گذاشتن دوربین و تجهیزات 
آفتاب  زیر  و  در داخل خودرو  حساس عکس برداری 

شدید خودداری کنید.
تیز بر ها  مثل  پر خطر  وسایل  از  استفاده  هنگام 
شیمیایی  رنگ های  اّره،  برش،  دستگاه های  )کاتر(، 
... به نکات ایمنی  ابزار آالت و  و دستگاه های برقی و 

توجه داشته باشید.
کاتر ها بعد از استفاده حتماً بسته شود و تیغ در جای 

خود )غالف( قرار گیرد. اّره ها را در جعبه یا تابلو های 
دیواری قرار دهید.

دیوار  روی  یا  جعبه  در  پیچ گوشتی ها  و  آچار  انواع 
کارگاه  یا آتلیه  قرار داده شوند.

ماسک،  از  شیمیایی  رنگ های  از  استفاده  هنگام 
دستکش، روپوش، عینک و ... استفاده شود. رنگ های 
تینری را در فضای باز مورد استفاده قرار دهید. در 
از  می کنید  رنگ آمیزی  بسته   فضای  در  که  صورتی 
هواکش های قوی استفاده کرده و در این مکان ها از 
کنید.  پرهیز   )... و  فندک  )کبریت،  شعله دار  وسایل 
رنگ های شیمیایی را در قفسه های مخصوص و دور 
دستگاه های  از  استفاده  برای  نگه دارید.  دسترس  از 
برقی از سالم بودن آن و کابل های برقی آن مطمئن 
شوید. استودیو ، کارگاه ، آتلیه  و هر مکان دیگری را 
که در آن کار می کنید پاکیزه و تمیز نگه دارید، زیرا 
به بهره وری و کیفیت کار انجام گرفته کمک  می کند. 
با  کار  ویژه  به  کار  میز  پشت  درست  نشستن  روش 
رایانه را بیاموزید و از نشستن و کار طوالنی مدت با 
رایانه پرهیز کنید. رعایت نکردن این موارد می تواند 
شما  چشمان  و  فقرات  ستون  به  جدی  آسیب های 

وارد  کند.

 یکی از نمونه های محصوالت بسته بندی مواد غذایی یا شوینده ها را انتخاب کرده با خود به کالس 
درس بیاورید. و دربارۀ ایدۀ طراحی بسته یا برچسب و یا فرم جعبه آن با هنرجویان دیگر گفت وگو کنید.

 با جست وجو در منابع نوشتاری و یا اینترنت چند موقعیت حساس و پرخطر عکاسی را شناسایی و 
درباره آنها در کالس گفت وگو کنید.
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ارزشیابی پایانی فصل 5

عنوان 
فصل

تکالیف عملکردی 
)واحدهای 
یادگیری(

استاندارد 
عملکرد 
)کیفیت(

نتایج مورد 
انتظار

شاخص
 تحقق

نمره

فصل 5: 
مهارت های 

حل مسئله و 
حوادث شغلی

کنترل خطرهای 
شغلی در محیط کار 
و به کارگیری ایمنی و 

بهداشت

ایده پردازی و اجرای 
پروژه

تحلیل  و  بررسی 
آفرینش  چگونگی 
یک ایده و راه های 
ارائه و اجرای آن با 
رعایت نکات ایمنی

باالتر از حد 
انتظار

کاربرد ایده پردازی در حل مسائل 
3دیداری )بصری(

در 
2تحلیل ایده تا محصولحدانتظار

پایین تر از 
1تحلیل حوادث شغلیحد انتظار

نمره مستمر از 1

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 20

زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که 2 نمره از 3 نمره هر واحد یادگیری را دریافت کند.
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