
ــاسی«  سیرتحوالت آموزش درس »عکـ
در آموزش های فنی وحرفه ای  و کاردانش

چکیده
عکاسی از جمله درس های اصلی رشته های هنری در شاخة فنی وحرفه ای و کاردانش 
و یکی از اســتاندارد مهارت های رشــته های هنری و نیز رشته ای مهارتی در شاخة 
کاردانش است. به هنر و فن عکاسی در آموزش عمومی هنر در حوزة تربیت و یادگیری 
»فرهنگ و هنر« به عنوان یکی از شــیوه های تربیت هنری دانش آموزان توجه شده 
است؛ اما در کنار اهمیت آموزش عکاسی، آنچه این فن و هنر را در کنار سایر درس ها 
برجسته می کند، جنبة فناورانه و تأثیرپذیری شدید آن از تغییرات فناوری در دنیاي 
معاصر است. در این نوشتار به دگرگونی های ناشی از تغییرات فناوري در برنامة درسی 
»آموزش عکاسی« به ویژه در آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش پرداخته خواهد 
شــد. به بیان دیگر، نقش فناوری های نوین در این درس و ارتباط آن با مسیر تحول 

برنامه ریزی درسی بر اساس اسناد تحولی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقدمه
هنر عکاسی یکی از درس های مهم در ساحت تربیت هنری به شمار می رود و نقش 
»عکس« به     عنوان یک رسانة تصویري پویا در جامعه، سبب اهمیت این مهارت هنری 
شــده است. همچنین کاربرد گستردة عکس در عرصه های گوناگون، از عرصه های 
شخصي تا به تصویركشــیدن رویدادهاي خبري - اجتماعي در عرصة عمومي، به 
این رســانه در زیست فردي و جمعي ما جایگاه ویژه ای بخشیده است. ضمن آنكه 
»عكس و عكاسي« تاریخچة مهمي در ایران دارد و از جمله مهارت های فني است 
كه در »دارالفنون« به عنوان اولین مدرسة مدرن در آموزش هاي عالي تاریخ معاصر، 
آموزش داده می شــده، همچنین در همان دوره عكس و عكاسي در علوم، صنایع، 
ثبت مناظر طبیعت و معماري، و ســپس   عکاسخانه ها كاربرد گسترده ای یافت و 
مشاغل مرتبط با آن پدید آمدند. بنابراین از دیرباز این فن هنري بازار كار تخصصي 

خود را یافت و در مشاغل متعددي تعریف و به کار گرفته شد.
از عكاســي براي اوراق هویتي )کارت های شناســایي، شناســنامه و ...( تا عكاسي 
پژوهشــي، علمي و مانند آن، گسترة این هنر و حرفة جدید را به جامعه شناساند. 
امروزه با فراگیرشدن این مهارت در جامعه و ابزارهای در دسترس و فناورانة مرتبط 
با آن، توسعة این هنر و فن بیش از پیش قابل مشاهده است. با توجه به آنچه گفته 

شد، اکنون این پرسش ها مطرح هستند که:

● برنامة درســي آموزش عكاســي در آموزش هاي 
فني وحرفه ای تا چه اندازه روزآمد و متناســب با نیاز 

بازار كار ساماندهي شده است؟
● آیا با تأکید بر اســناد تحولی و برنامة درسی ملی، 
درِس عکاسی و کتاب ها و بسته های تألیفی متناسب 
بــا آن، با توجه به تغییــرات فناورانه و فناوری های 

جدید تدوین شده اند؟
در فراینــد پاســخ به پرســش های مطرح شــده، 
ویژگی های این هنر نیــز مورد مطالعه قرار خواهند 
گرفت. این نوشــتار بر اســاس مشــاهده و مطالعة 
اسناد، صورت جلسات کمیسیون های رشتة گرافیك 
)اطالعات تاریخي و بایگانی شده( و محتواي کتاب ها 
و برنامة درس عكاسي، در طراحی پودمان های رشتة 
فتو-گرافیک در نظام جدید آموزش و پرورش، صورت 

گرفته است.

در مسیر تحول، پاسخ به نیاز دنیای 
واقعی کار و حرفه

. ش، کمیسیون برنامه ریزی  در سال های دهة 80 هـ
درســی رشــتة گرافیک »دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتاب هــای درســی فنی وحرفــه ای و کاردانش«، 
بــا دعوت گروهــی از خبــرگان و صاحب نظران در 
عرصة فعالیت های حرفه ای عکاســی و همچنین با 
مطالعة گزارش های منتشرشــده در مجامع هنری و 
بین المللی به موضوع آموزش عکاسی در سند برنامة 
درســی پرداخت. مطابق اسناد و صورت جلسات این 
کمیسیون، پرسش های اساســی پیرامون تغییرات 
جدی، ســریع و رو به رشــد در فناوری و تجهیزات 
عکاســی مطرح بود. آنچه بیش از همه سبب توجه 
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برنامه ریزان و متخصصان آموزشی شد، یافتن پاسخی 
دقیق و شفاف به این پرسش های اساسی بود:

1. با توجه به تغییراتی که در فناوری های دیجیتال 
و به ویژه در ســاخت و عرضة دوربین های جدید در 
حال رخ دادن است، آموزش عکاسی در هنرستان های 

آموزش و پرورش تا چه حد متأثر خواهد شد؟
2. تا چه زمانی فرصت داریم برنامة درسی را متناسب 
با این تحوالت تغییر دهیم و هنرجویان را برای آموزش 
مهارت های مورد نیاز در جامعه و بازار کار آماده کنیم؟

3. آیا شــیوه های نوین عكاســي مورد اســتقبال 
هنرآموزان قرار خواهد گرفت؟

4. برای تهیة امكانات و ابزارهای جدید آموزش عكاسي 
دیجیتال چه چالش هایی پیش رو خواهیم داشت؟

 زیرا خبرهاي مربوط به تحوالت در عرصة عکاســی 
دیجیتال با شــتاب بی ســابقه ای منتشر می شد، اما 
تجهیزات و امکانات مهیا شــده در هنرســتان های 
آموزش و پــرورش هنوز قدیمی بودنــد. ضمن آنکه 
هزینه هــای ســنگین آموزش عکاســی با شــیوة 
فتوشــیمیایی )آتلیة ظهور و چاپ( نیز خود موضوع 
مهمی در این نوع از آموزش ها بود. اگرچه »همچون 
ظهور هر پدیدة نویني در آغاز، عكاسي دیجیتال نیز 
همراهان و مخالفاني را برانگیخت. عكاسي دیجیتال، 
روش هاي پیشین عکس برداری را تا حد بسیار زیادي 
دگرگون كرد و در مقایسه با روش های پیش از خود، 
برتری هایی را در زمینه هاي گوناگون آشــكار كرده 

است«]طهماسب پور،1389[.
از آنجــا که هدف اصلي آموزش های فنی وحرفه ای و 
كاردانش تربیت هنرجویان به منظور كسب مهارت 
و شایستگی های الزم براي ورود به دنیاي كار و بازار 
حرفه و شغل است، بنابراین به نظر می رسد، بازنگری 
و برنامه ریزی تحولی در برنامة درسي عكاسي پیش 
از تحوالت فراگیر در نظام آموزشــي كشور، به دلیل 
ضرورت هــای اجتماعي و در پیونــد با واقعیت های 
زندگــي روزانــه و تدبیــر برنامه ریزان درســي و 
مســئوالن آموزشي در آن زمان، صورت گرفت. به 
بیان دیگر، برنامة درسي آموزش عكاسي، به دلیل 
ماهیت فناورانة آن، پیش تر در مســیر تحول قرار 
گرفتــه بود و بعدها نیز با رویكردي مشــاركتي و 
واقع گرایانه، با اســناد تحولي همراه و هم گام شد. 
به طوری که مهارت عکاسی با ابزارهای نوین، در 
کنار مهارت های گرافیک، در شــکل گیری رشته 
»فتو-گرافیک« با رویکردی تلفیقی، نقشــی مهم 

ایفا کرد.

اهمیت به کارگیری فناوری های نوین بر اساس اسناد تحولی
در ســند »مبانی نظری تحــول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رســمی و عمومی 
جمهوری اسالمی ایران«، یکی از ساحت های تربیتی، »تربیت اقتصادی و حرفه ای« 
اســت. در این ساحت به تحول مشاغل و حرفه ها توجه ویژه شده و نیز آمده است: 
»توجه به چشم انداز آیندة رشد و توسعة علم و فناوری در زندگی بشر.« همچنین 
راهکار 1-7 »ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش« به: »گسترش و تنوع دادن به 
ِحرف و مهارت های مورد نیاز جامعه و تعلیم متناســب و برنامه ریزی شــدة آن در 
همــة دوره های تحصیلی و برای همة دانش آموزان« اشــاره می کند؛ و در »برنامة 
درســی ملی جمهوری اسالمی« دربارة آموزش مهارت تا پایان دورة متوسطه و نیز 
دورة کاردانی آمده است: »در این گروه دانش آموزان قادر خواهند بود پس از پایان 
دورة متوســطه جذب دنیای کار شوند. حرفه های انتخابی با توجه به زمان آموزش 
و دیگر عوامل در ســطح یک یا دو مهارتی )بر اســاس استانداردهای آموزش های 

فنی و حرفه ای( تعریف می شوند.«
بر اساس این اسناد می توان دو نکتة اساسی و حائز اهمیت را برشمرد: نخست آنکه 
آموزش مهارت برای ورود به دنیای کار امری ضروری اســت. مطلب دیگر اینکه در 
آموزش مهارت الزم است به فناوری های نوین و چشم اندازهای آینده و توسعة علوم 
و فنون توجه شود. از این نکات و دیگر مطالب ارزشمند این اسناد، اهمیت روزآمد 
بودن و ضرورت تحول در آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی آشکار می شود و این 
همان مسیری بوده که در دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای 
و کاردانش از سال 1391 تاکنون طی شده و برنامة درس »عکاسی« در رشتة فتو-

گرافیک یکی از آن ها بوده است.

رویكرد آموزش مهارت های نوین برنامة درس عكاسي در 
رشته های »گرافیك« و »فتو-گرافیك«

بــا رویکرد آموزش مهارت های نوین، تألیف کتاب های عکاســی 1 و 2 در رشــتة 
. ش با حذف تدریجی فرایند ظهور و چاپ عکس انجام  گرافیک در پایان دهة 80 هـ
گرفت. سفارش تألیف كتاب جدید براساس تغییرات فناوري در این حوزة تخصصي، 
به مؤلف و كارگروه مربوطه داده شد و كار تدوین كتاب عكاسي مبتني بر تحوالت 
بازار كار، به اتمام و بهره برداری رســید. به طوری که در سنِد سفارِش تألیِف کتاب 
صراحتًا به: »گذر از عكاسي غیردیجیتال و حذف تاریكخانه« اشاره شده است. پس 
»عکاسی دیجیتال« و دانش به کارگیری دوربین های نوین و نیز کاربرد نرم افزارهای 
ویرایش عکس، در کالس های عکاسی هنرستان ها جایگزین آموزش عکاسی فیلمی 

)آنالوگ( شد.
در این مسیر تحولی، آموزش های مقدماتی نیز با عنوان »دوره های تأمین مدرس« 



براي هنرآموزان برگزار شــد. زیرا بر اســاس گزارش های منتشرشــده در مجالت 
تخصصی، به تدریج فیلم های عکاسی، مواد و داروهای شیمیایی و کاغذهای چاپ 
عکس یا به شــدت گران می شدند که برای آموزش در این دورة تحصیلی به صرفه 
نبود و یا از بازار ابزار و وســایل عکاسی خارج می شدند و جای آن ها را دوربین های 
دیجیتال و نرم افزارهای وابســته می گرفت. پس تحول در برنامة درس عكاسي یك 
ضرورت محســوب می شد. »این تحوالت در بعضي از رشته ها، از جمله در عكاسي 
بســیار سریع تر بوده است؛ هم از حیث دیدگاه ها و مسائل زیبایی شناختی و هم از 
نظر مســائل فني. بنابراین تغییرات كاماًل ضروري بوده است« ]غفوري، 1388[؛ و 

این ها همه قبل از نظام تحولي صورت گرفته بود.   

می توان گفت این دســتاوردها مقدمه ای شدند برای گام های بعدی تحول و تغییر 
كه بر اســاس رویکرد تحولی نظام آموزشی کشور در برنامة درس عکاسی در شرف 
وقوع بودند. از یک ســو، مهارت های مورد نیاز بازار کار و حرفه متحول می شدند و 
از دیگر سو، دامنة این تحوالت تنها شامل به کارگیری ابزارهای نوین نبود، بلکه در 
عرصة معنا و جایگاه شــغلی عکاسان نیز مفاهیم جدیدی ظهور و بروز می کرد. به 
بیان دیگر، انقالب دیجیتال آهنگ پدیدارشــدن رسانه های نوین در دنیای معاصر 
را ســرعت و شتاب می بخشید و گذار از فناوری های پیشین به تحوالِت روز، سبب 
می شــد تا تدوین محتوای آموزشــی نوینی بر اساس ســاختار و کارکرد عکس و 

عکاسی ضرورت یابد.

 رشتة تلفیقی »فتو-گرافیک« هم که ترکیبی از مهارت های پایه در دو عرصة عکاسی 
و گرافیک بود، شــکل گرفت و بر اساس پژوهش های انجام شده در کمیسیون های 
تخصصی، مهارت های نوین در عرصة دانش و فناوری عکاسی تدوین شدند؛ بنابراین 
در کنار آموزش مهارت کار با دوربین های نوین و ابزارهای وابســته و نرم افزارهای 
مرتبط، پودمان های مهارتی با عنوان  های برگرفته از دنیای واقعی شــغل و حرفه و 
متأثر از تغییرات برآمده از فناوری های جدید، با هدف كســب شایســتگی، تدوین 
و تألیف شــدندکه عکاسی پرسنلی، عکاســی معماری و فضاهای شهری، عكاسي 

خبري، عکاسی از مراسم و آیین های رسمی، عکاسی 
طبیعت، مستند و مردم نگاری، عکاسی ورزشی و ... 

از آن جمله هستند.

سخن پایاني
 از آنجایــی که عكاســي هم هنراســت و هم فن، با 
آموزش این هردو مهارت )فني و هنري(، هنرجویان 
شایســتگي الزم براي ورود به دنیاي کار را كســب 
مي كنند؛ به عبارت دیگر، محصول فرایند عكاســي 
با توجه به زمینة خلــق اثر )عكس تبلیغاتي، عكس 
پرتره، عكس از رویدادهاي خبري، عكاسي از مراسم 
و آیین هاي ایراني- اسالمي، گزارش تصویري از خط 
تولیــدي یك كارخانــه و ...(، هــم داراي ارزش های 
زیبایي شناسي هنری است و هم مهارت هاي شغلي را 
در پیوند با زندگي روزانه به نمایش می گذارد. »برنامة 
درس عكاسي« كه مسیر تحول را در سال های پیش از 
تحول در نظام آموزش رسمي طي كرده بود، با واكاوي 
تجربه ها و پژوهش های نوین، اكنون وارد عرصه های 
جدیدتــري در تربیت هنري و شایســتگی های فني 
می شد و هر دو ساحت تربیتي را به موازات یكدیگر، با 

توجه به تغییرات فناوري، ارتقا می بخشید.
مهارت عكاسي با اثرپذیري از تغییرات فناورانه راه های 
جدیدي را در عرصة کسب وکار و شغل می جست كه 
خود به فناوری های جدید دیجیتال وابسته بودند؛ به 
عبارت دیگر، عكس و عكاسي به عنوان رسانه ای پویا، 
همراه با دگرگونی های زمانه، لباس جدیدي بر قامت 
ابزار خود پوشاند، تا بتواند همچنان كارآمد و اثربخش 
بــه حیات فني و هنري خود در بازار کســب وکار و 
حرفه ادامه دهد. از این رهیافت اســت كه »عكس« 
یكي از مؤثرترین بیان های تصویري در فضاي واقعي 
و مجازي به شــمار می رود و هم در فضاي مجازي و 
هــم بر روي اوراق چاپي به کار رفته و پیام خود را به 

مخاطبان منتقل می کند.
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