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آموزش عكـــاسي 
و تغييــرات فناوري 
(تكنولــــــوژي)

مقدمه
تغييرات روزافزون فناوري هاي جديد در حوزه ي آموزش 
به طوري كه  است؛  گذاشته  جاي  بر  بسياري  تأثيرات  نيز 
فني وحرفه اي؛  شاخه ي  تحصيلي  رشته هاي  از  برخي  در 
كتاب هاي درسي، به دليل اين تغييرات، هر ساله بازنگري 

و يا اصالح مي شوند.
ابزار و  اگرچه اين تغييرات عمدتاً در حوزه ي فناوري 
وسايل كار و نرم افزارهاي مرتبط با آن است، اما به هر حال 
با  امر ياددهي و يادگيري  هنرآموزان  و هنرجويان را در 

سختي هايي مواجه ساخته است.
نكته اي كه هنرآموزان بايد به آن توجه داشته باشند 
با  تكنولوژيك  تغييرات  اين  بين  است  دوجانبه اي  ارتباط 
دانش هاي پايه، كه مي تواند آنان را در انتخاب روش هاي 

مؤثر در تدريس ياري رساند.

فناوري،  تغييرات  عكاسي،  آموزش  كليدواژه ها: 
فناوري  فناوري،  و  آموزش  فناوري،  تغييرات  و  عكاسي 

ديجيتال، دانش عكاسي.

ضروري  نيازهاي  براساس  درسي  كتاب هاي  تغيير 
به لحاظ فني و  جامعه و روزآمد شدن محتواي آموزشي 
هنري يك واقعيت غيرقابل انكار در جوامع در حال توسعه 
اكتشافات  و  اختراعات  تحوالت،  موارد،  بسياري  در  است. 
دنياي فناوري سبب ساز اين تغييرات است و تا مرز تغيير 
در  مي رود.  پيش  آموزشي  برنامه ي  يك  سرفصل هاي  در 
با  ارتباط تنگاتنگي  برخي از رشته هاي فني وحرفه اي، كه 
فناوري هاي روز دارند، اين تغييرات در مدت زمان بسيار 
كوتاهي رخ مي دهند و عمًال كار كارشناسان، برنامه ريزان و 
مؤلفان كتاب هاي درسي و در نتيجه تدريس هنرآموزان را 

با سختي هايي روبه رو مي سازند.

بديهـــي است روزآمــــــد نمودن محتواي آموزشي، 
به معني واقعـــي كلمه در اين گونـــه موارد كاري بسيـــار 
در  پرشتاب  تغييــــرات  طاقــــت فرساست.  و  دشوار 
حـــوزه ي فناوري در مـــورد برخي از رشته هاي هنري، 
به ويژه مرتبط با ابزار و وسايل كار، موضوعي قابل توجه 

تاريخچه ي عكاسي نشانگر مسير پر فراز 
ابداعات  دگرگوني ها،  اين  از  نشيبي  و 
با  عكاسي  از  است،  گسترده  تغييرات  و 
شيوه ي  به  ابتدايي  و  ساده  دستگاه هاي 
داگرئوتيپ1 بر صفحه هاي نقره اي تا ظهور 
كاغذهاي  بر روي نخستين  و چاپ عكس 
پيدايش دستگاه هاي  و سرانجام،  عكاسي 
است  شگفت انگيز  بسيار  ديجيتال.  چاپ 
در طول  هنر عكاسي  و  بدانيم صنعت  كه 
بيش از يك و نيم قرن گذشته، در دوره هاي 

گوناگون تحوالت فراواني داشته است

خــديجـــــــه بختيـــــاري
كارشناس دفتر برنامه ريزي و تأليف فني وحرفه اي

بيژن بنى احمد / دوره گرد /1352 



5913
89 

ييز
1/ پا

ه ي
مار

م/  ش
شش

ي 
دوره 

مثال  به طور  است. 
گرافيك،  رشته ي  در 
ارتباط  دليل  به 
رايانه  كه  تنگاتنگي 
و نرم افزارهاي جانبي 
سال هاي  در  آن 
اين  كاربرد  با  اخير 
رشته پيدا كرده، اين 
مراحل  در  تغييرات 
در  و  اثر  اجرايي 
آن  نمودهاي ظاهري 

و هم چنين در طراحي يك اثر گرافيكي، تأثيرات به سزايي 
گذاشته است.

عكاسي از ديگر رشته هاي هنري است كه در رويارويي 
تاريخچه ي  دارد.  قرار  فناوري  دگرگوني هاي  با  آشكار 
عكاسي نشانگر مسير پر فراز و نشيبي از اين دگرگوني ها، 
ابداعات و تغييرات گسترده است، از عكاسي با دستگاه هاي 
صفحه هاي  بر  داگرئوتيپ1  شيوه ي  به  ابتدايي  و  ساده 
نقره اي تا ظهور و چاپ عكس بر روي نخستين كاغذهاي 
ديجيتال.  چاپ  دستگاه هاي  پيدايش  سرانجام،  و  عكاسي 
بسيار شگفت انگيز است كه بدانيم صنعت و هنر عكاسي در 
طول بيش از يك و نيم قرن گذشته، در دوره هاي گوناگون 

تحوالت فراواني داشته است.
اكنون، مراحل عكاسي از گرفتن يك عكس تا تهيه ي 
فايل تصويري و حتي فرستادن آن به دور دست ترين نقاط 
توسط  سريع،  بسيار  عملياتي  با  و  لحظه  چند  در  جهان 
كاربران رايانه انجام مي گيرد. اما آن چه در طول اين سال ها 
و در سازوكار عمل عكس برداري از نظر صوري ثابت مانده، 
دانش عكاسي به معناي نگاه عكاسانه، زيباشناسي تصوير، 
شناخت درست از كادربندي و تركيب بندي مناسب و نيز 
ويرايش تصوير و مواردي از اين دست است كه از سويي با 
شناخت مباني هنرهاي تجسمي و از سوي ديگر با آگاهي 

از فناوري مواد و ابزار در ارتباط است.
در  گرافيك  رشته ي  «عكاسي»  درس  برنامه ريزي  در 
وزارت  كاردانش  و  فني وحرفه اي  آموزش هاي  شاخه ي 
آموزش وپرورش، آن چه در تــــــوليد محتواي آمــــوزشي 
كتــاب عكاسي مورد نظر برنـــامه ريزان و مؤلف بوده، در 
نگاه نخست، آشنايي دادن مخاطبان با «دانش عكاسي» و 
سپس ارائه ي راهكــارهايي براي چگونــــــگي بهره گيري 

از ابزار فناوري روزآمد 
بوده است.

ي  ب ها كتا
همين  با  عكاسي 
مسير  در  و  رويكرد 
وابسته  دگرگوني هاي 
تجهيزات  و  ابزار  به 
محيط هاي  در 
بازار  و  جامعه  واقعي 
مورد  حرفه اي،  كار 
و  اصالحات  بازنگري، 
سرانجام بازنويسي قرار گرفته اند. به طوري كه در سال هاي 
1380 تا 1384، اين كتاب ها با تغييرات كلي روبه رو شد 
كاربرد گسترده ي دوربين هاي  دليل  به  و در سال 1386 
مواد  گران شدن  و  كمياب  و هم چنين  بازار  در  ديجيتال 
فيلم  فيلم هاي سياه و سفيد،  از جمله  نياز  مصرفي مورد 
ليت، محلول هاي ظهور و ثبوت و كاغذهاي چاپ عكس، 

كتاب عكاسي (1) دوباره تأليف شد.
آموزش   زياد،  هزينه هاي  صرف  با  هنوز  اگرچه 
در  هنرستان ها  از  بسياري  در  عكاسي  پيشين  روش هاي 
سراسر كشور رايج است، ولي به زودي و با آهنگي پرشتاب 
و برآمده از تغييرات فناوري در اين فن و هنر، از تبديل 
تاريك خانه هاي ظهور و چاپ و انتقال آن ها به سايت هاي 
و  دانش  برپايه ي  آن ها  كردن  مجهز  نيازمند  و  رايانه اي 

يحيى دهقان پور/ برچسب هاى روى در/1381

دروتيا النگ / مادر مهاجر/1936



60 13
89 

ييز
1/ پا

ه ي
مار

م/  ش
شش

ي 
دوره 

و...)  چاپگر  رايانه،  جديد،  (دوربين هاي  ديجيتال  فناوري 
ناگزير خواهيم بود.

ايـــــن  در 
يــني  ي گز جا

در  گستــــرده 
ابزار،  و  وسايل 
نكتــــــه اي كه 
هنرآموزان درس 
به  بايد  عكاسي 
باشند،  آگاه  آن 
در  كه  است  اين 
«هنر  آمـــوزش 
تغيير  عكاسي»، 
چنداني رخ نداده 
است. آن چه هر هنرجويي در فرايند آموزش عكاسي به آن 
نيازمند است، آگاهي از دانش پايه در به كارگيري و كاربرد 
عكاسي است و مواردي از اين دست كه چگونه با دوربين 
انتخاب  نگاه كند، زاويه ي ديد مناسب  پيرامون  به دنياي 
باشد.  شكيبا  جذاب  موضوعات  جست وجوي  در  و  نمايد 
هم چنين، اصول و مباني كادربندي را بداند و به كار بندد 
و از بازيابي ويژگي ها، موقعيت ، شرايط فني، جغرافيايي و 
مكاني هر عكس آگاهي داشته باشد. به طور خالصه، آن چه 

را براي گرفتن يك عكس خوب الزم دارد بياموزد.
در واقع، كار اصلي، «آموزش عكاسي» است كه نبايد با 
پيچيدگي ها و مشكالت برآمده از تحوالت ابزاري، از مسير 
ارائه ي  براي  اگرچه  هنرجويان،  منحرف شود.  اصلي خود 
آثار خود، از به كارگيري دانش ابزاري جديد ناگزير هستند، 
اما بايد به اين نكته ي قابل اهميت كه «دانش عكاسي» در 

اولويت نخست قرار دارد، توجه داشته باشند.
مؤثر  روش هاي  گزينش  در  نيز  هنرآموزان  بي گمان، 
تدريس، به گذراندن دوره هاي آموزشي تخصصي نياز دارند 
و پيوستگي اين دوره ها براي روزآمد شدن آگاهي ها و دانش 
نظري و عملي آنان در به كارگيري فناوري هاي جديد و رو 
به گسترش ديجيتال، بسيار سودمند خواهد بود. آن چه به 
آنان در اين مسير، ياري بيش تري مي دهد دانش گسترده ي 

ايشان در زمينه ي مباني هنرهاي تجسمي است.
اين  پيوستگي  عكاسي،  آموزش  در  ديگر  نكته ي 
درس با ديگر درس هاي رشته ي گرافيك است؛ موضوعي 
منظور  گرافيك2  رشته ي  درسي  برنامه ي  اهداف  در  كه 

به  مؤثر  گونه اي  به  هنرستان ها  در  آن  اجراي  اما  شده، 
شناساندن  و  هنرجويان  آموزش  است.  نشده  گرفته  كار 
راهكارهايي  ارائه ي  هم چنين  و  آنان  به  پيوستگي ها  اين 
براي كاربست آموخته هاي آنان از درس عكاسي در ديگر 
درس ها كاري الزم و قابل توجه است، كه بايد مورد توجه 
به  عكاسي  محتوايي درس  آموزش  در  محترم  هنرآموزان 

هنرجويان قرار گيرد.
مناسب  عكس هاي  به كارگيري  چگونگي  آموزش 
پوستر،  هم چون  ديگر،  درس هاي  موضوع  با  مرتبط  و 
تصويرسازي، طراحي حروف، صفحه آرايي و كاربرد تصاوير 
عكاسي شده ي خود در دروس ديگر، از جمله نكاتي است 
گيرند. همچنين  قرار  هنرآموزان  توجه  مورد  مي تواند  كه 
و  ويرايشي  نرم افزارهاي  به كارگيري  و  است شناخت  الزم 
اجراي يك محصول گرافيكي  كاربرد گسترده ي آن ها در 
در  مهم  اين صورت، سرفصلي  در  گيرد.  قرار  توجه  مورد 

آموزش گرافيك به شمار خواهد رفت.
با  مي توانند  هنرآموزان  منظور،  اين  به  رسيدن  براي 
جهان،  عكاسان  خوب  عكس هاي  از  نمونه هايي  نمايش 
بازديد از نمايشگاه هاي عكس، معرفي وب سايت هاي مرتبط 
و در ادامه، گفت وگو، بررسي و تحليل يك عكس خوب، در 
ايجاد انگيزه براي پي گيري آموزش عكاسي، هنرجويان را 

در مسيري درست هدايت نمايند.
هم چنين،  با در نظر گرفتن سن هنرجويان، آگاهي هاي 
آن ها در موارد ياد شده و ميزان دسترسي آنان به امكانات 
و منابع تصويري و درك ايشان از مباني هنر، آن ها را در 
درباره ي  گفت وگو  و  عكس  تهيه ي  براي  گروهي  كارهاي 
تجربه هاي خود در انتخاب موضوع، تكنيك و موارد ديگر 

مشاركت دهند.
البته در مسير اين آموزش پويا، هنرآموزان بايد دانش، 
هم چون  رسانه هايي  و  منابع  با  را  خود  ارتباط  و  آگاهي 
اين  از  وب سايت ها، نشريات تخصصي، كتاب ها و مواردي 
دست، به طور پيوسته روزآمد نگاه دارند و در انتقال اين 
آگاهي ها تالشي در خور توجه از خود نشان دهند، زيرا براي 
آماده كردن شرايط بهتر آموزش  و رويارويي با دنياي جديد 

فناوري به كوشش هايي پيوسته و ادامه دار نيازمنديم.

پي نوشت
1. Daguerreotype

2. سند برنامه ي درسي، رشته ي گرافيك، 1388.
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