
فصل 2

عکاسی ورزشی
فصل 5

یکی از عرصه های فعالیت عکاسان، حضور در میدان ها و سالن ها و محل مسابقات ورزشی است.عکاسی 
از رویدادهای ورزشی، مهارتی است که الزامات ویژه ای دارد و هنرجویان با کسب این مهارت می توانند در 
آینده شغلی خود عکس های مورد نیاز مطبوعات ورزشی را تهیه کرده و در جهت فرهنگ و تقویت روحیه 

ورزشی گام های موثری بردارند.



192

1

عکاسی ورزشی

برای عکاسی ورزشی ، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

هنرجویــان در ایــن واحــد یادگیــري بــا اســتفاده از ابزارهــای فنــی )دوربیــن، لنــز و ...( و حضــور در فضاهــای 
ورزشــی هنرســتان یــا ســالن هــای ورزشــی، تجربــه عکاســی ورزشــی را  بــه دســت می آورنــد و نیــز مــی تواننــد 

بــرای نشــریات ورزشــی، عکاســی کنند.

تهیــة عکــس ورزشــي از مســابقات و رخدادهــاي ورزشــي بــا وســایل حرفــه اي عــکاس ورزشــي بــا توجــه بــه 
اســتانداردهاي حرفــه اي. عکــس ورزشــي: پوشــش کامــل مســابقات و رخدادهــا، تهیــه عکــس از صحنه هــاي 
خــاص، تهیــة عکــس از چهــره ورزشــکاران، رعایــت اصــول خبــري و کادربنــدي متناســب بــا ورزش خــاص، 

R.A.W ثبــت فایــل بــا فرمــت
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انســان بعــد از اختــراع عکاســی و همــه گیــر شــدن آن در عرصــه جهانــی همیشــه بــه دنبــال راهــی بــرای 
ــف  ــبک های مختل ــاخه ها و س ــدگاه ش ــن دی ــه همی ــه ب ــت.با توج ــوده اس ــوع در آن ب ــاد تن ــرفت و ایج پیش
عکاســی شــکل گرفــت. عکاســی خبــری یکــی از آن شاخه هاســت کــه بــه دلیــل میــل انســان بــرای دیــدن 

واقعیــت بــه واســطه عکــس از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

عکاسی ورزشی

عکاســی ورزشــی یکــي از شــاخه هاي عکاســی خبــری اســت و در آن از رویدادهــای ورزشــی عکاســي می شــود. 
ــرا ســوژه ها متحــرک هســتند و عــکاس  ــد زی ــوع عکاســی، تجهیــزات و ابزارهــا نقــش مهمــی دارن در ایــن ن
بعضــاً از صحنــه مســابقه دور اســت بنابرایــن داشــتن ابزارهــای قدرتمنــدی همچــون دوربیــن ســریع و لنزهــاي 

تلــه الزم اســت. 

لیت  فعا
آیا فقط عکس می تواند به عنوان ســند واقعیت محســوب شــود؟ در این باره با همکالســی های خود گروهی

گفت و گو کنید. 

پژوهش کنید

 تحقیق کنید ویژگی دوربین های عکاســی مختص ورزشــی چیست؟ 

در اوایل قرن نوزدهم اولین عکس ورزشي گرفته شده  و عکاسي ورزشي متولد شد.)تصویر 1(

 تصویر 2 تصویر 1
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دومین عکس تاریخ عکاسی ورزشی نیز اولین صعود به قله کوه »مونت بالنت« است، برای ثبت این عکس 25 نفر با 
250 کیلو از ورقه های امولسیون دار و چادری برای تاریک خانه همکاری کرده اند.) تصویر 2(

به فاصلة بیست سال بعد از این عکس، فیلم های عکاسی روانه بازار شدند، عکاسی ورزشی متحول شد. و امروزه 
عکاسی دیجیتال سبب تحولی شگرف در حوزه عکاسی خبری شده است.

برای شروع عکاسی ورزشی نیاز به مقدماتی است که قبل از ورود به آن اشاره به بخش های مختلف عکاسی ورزشی 
ضروري است.

1- کنش  ورزشی

2- ویژگي  ورزشی) جنبه ها، چهره ها، حاشیه ها ، نگاه ژرف و چشمگیر در ورزش(

در این بخش عکاس لحظات ناب ورزشی را ثبت مي کند که در رسانه هاي مختلف منتشر مي شود. به عنوان مثال 
عکاسی از مسابقات ورزشی همچون فوتبال و والیبال و کشتي.

مقدمات عکاسی ورزشی در بخش کنش ورزشی

1- مطالعه عکس ورزشی و تصویرسازی ذهنی
2- یادگیری نسبي قوانین هر رشته ورزشی
3- تهیة تجهیزات مناسب و تسلط بر آن ها

4- داشتن اطالعات و اخبار به روز ورزشی                                                                                                                                       

لیت  فعا
 دربارة روش ثبت عکس بر روي شیشــه که در ســال هاي دور متداول بود، پژوهش کنید و نتایج را گروهی

در کارگاه ارایه دهید.

)Action of sport(فعاليت يا عمل ورزشی

ــازی  ــد، تصویر س ــام دهی ــن انج ــن دوربی ــت گرفت ــه دس ــل از ب ــد قب ــه می توانی ــی ک ــن کارهای ــی از بهتری یک
ذهنــی اســت.

مهم تریــن عامــل در ثبــت عکــس خبــری ورزشــی، خلــق عکــس در ذهــن اســت، ایــن بــدان معنــی اســت کــه 
بــرای هــر مســابقه بایــد بــا تصویرســازی ذهنــي و برنامه ریــزی آمــاده شــوید کــه ایــن کار بــا تمرینــات پیوســته 

1- مطالعه عکس ورزشی و تصويرسازی ذهنی
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در عکاســي و دیــدن دیگــر عکس هــای ورزشــی محقــق می شــود، هــدف ایــن نیســت کــه شــما کپی بــرداری 
ــي بازگــو کــردن چــه  ــق شــده و عــکاس آن در پ ــه خل ــن عکــس چطــور و چگون ــد کــه ای ــد بلکــه بدانی کنی

موضوعــي بــوده اســت.

پژوهش کنید

براي دیدن عکس هاي خوب ورزشــي به چــه منابعي مراجعه کنیم؟

ــن  ــان قوانی ــق هم ــابقات طب ــدگان مس ــه برن ــتند ک ــی هس ــع قوانین ــی تاب ــته های ورزش ــه رش از آنجایی ک
ــراز و  ــخیص ف ــدرت تش ــکاس ق ــی، ع ــتة ورزش ــر رش ــن ه ــناخت قوانی ــا ش ــن ب ــوند بنابرای ــخص می ش مش
ــای  ــش و واکنش ه ــم از کن ــابقه اع ــج مس ــات مهی ــد لحظ ــت و می توان ــد داش ــابقه را خواه ــای مس فروده

ــد.  ــت کن ــع الزم ثب ــا را در موق ــادی ها و غم ه ــاص، ش خ

2- يادگيری قوانين هر رشتة ورزشی

مهمي  نقش  تجهیزات  ورزشی  کنش  بخش  در 
دارد. به صورتی که در دوربین ها و لنزهای جدید 
دور  به  عکاسان  چشم  از  اتفاقی  کمتر  عکاسی، 
نیازمند  رویداد  یک  ناب  لحظات  ثبت  می ماند 
داشتن وسایل مناسب و تخصصي است. عالوه بر 
است  مهم  نیز  آن ها  بر  تسلط  مناسب  تجهیزات 

3- تجهيزات مناسب و تسلط کامل بر آن

لیت  فعا
دربارة قوانین کلي یکي از رشته هاي ورزشي با دوستان خود گفت و گو کنید.گروهی

سایت  به  رجوع  و  اینترنت  منبع  بهترین  ورزشی  مختلف  رشته های  قوانین  با  بیشتر  اطالعات  برای 
فدراسیون هاي ورزشي همان رشته است.

لیت  فعا
از یک مسابقة ورزشي چند عکس که قوانین آن رشته در آن ها رعایت شده، در اینترنت جست وجو کنید گروهی

و برای هفته بعد همراه بیاورید. 

 تصویر 3
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چراکه با ورود به عصر دیجیتال، امکاناتي مهیا شده که تسلط بر آن ها باعث ثبت مناسب عکس آن رویداد مي شود. 
در این زمینه داشتن تسلط بر کارکرد شاتر، دیافراگم، حساسیت و دیگر منوهای دوربین، الزامیست.

  تصویر4  تک پایه

  تصویر5

  تصویر6
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پژوهش کنید

مهم ترین عوامل در تجهیزات مناســب عکاســی ورزشی چیست؟ 

تجهیزات اولیه عکاسی ورزشی شامل یک یا دو عدد دوربین حرفه ای ، لنزهای زوم واید و  زوم تله فوتو های 
کوتاه و تله فوتوهای بلند به همراه تک پایه ، رایانه ، کارت حافظه سرعت باال  است.

تجهیزات تکمیلی عکاسی ورزشی شامل دوربین های اضافی، ملحقات رباتیک و زیر آب، لنزهای سوپر واید و تله 
فوتو  بلند و بازویی، گیره و ریموت کنترل و سه پایه ای کوچک می باشند. 

1- بازویی های عکاسی برای نصب دوربین در باال و پایین ورزشگاهها
2- پایه مسطح  برای نصب دوربین ریموت بر روی سطح زمین

3- پیچ تکمیلی نصب گیره ها به بازوها
4- گیره 

5- گیره تکمیلی برای نصب همزمان چند دوربین و ملحقات دیگر مانند فالش
6- ریموت کنترل

7- قالب حائل دوربین و بازویی ها
8- کابل ایمنی

9- کاغذ و یا پالستیک مشکی برای نصب ریموت پشت شیشه بسکتبال
10- چسب برق

11- کابل ریموت کنترل

  تصویر7
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تصویر9
دوربین های کارگذاشته شده در پشت دروازه های فوتبال

  تصویر 8  نصب دوربین عکاسی در پشت پنجره حلقه بسکتبال

  تصویر 10  دوربین های رباتیک نصب شده در زیر استخر شنا

  تصویر 9  دوربین های کار گذاشته شده در پشت 
دروازه های فوتبال
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در عکاسی ورزشی استفاده از سرعت های شاتر و دیافراگم های مختلف كاربرد هاي گوناگون دارد. برای اینکه 
تصاویری فریز شده با كیفیت باال داشته باشیم باید از سرعت های باال و دیافراگم های باز استفاده كنیم. باید 
توجه داشته باشیم كه از سرعت های پایین و دیافراگم های بسته نیز در خلق عکس هایی زیبا و منحصر بفرد 

استفاده مي شود.

  تصویر11

  تصویر12
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به کارت های شناسایی  از آن جمله میتوان  قوانین است که  تابع یکسری  حضور عکاسان در میادین ورزشی 
مخصوص بازیها و کاور مخصوص و مجوز ورود به جایگاه اشاره کرد. 

  تصویر13

  تصویر14
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  تصویر15

  تصویر16
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هر عکاس بعد از عکاسي باید عکس هایش را به رسانه مربوط ارسال کند. در رسانه هایي مانند خبرگزاری ها 
بدلیل اطالع رسانی ثانیه ای، بخش انتخاب،  ارسال و ویرایش عکس بشکل متفاوت تری از دیگر رسانه ها انجام 
زیراخبرگزاری هایي  تامین می کنند،  از خبرگزاری ها  را  نشریات مکتوب در حال حاضر عکس هایشان  می شود. 
هستند که وظیفه ارسال عکس را در اسرع وقت بعهده دارند. هرخبرگزاری بر اساس میزان شهرت و مخاطبینش 
سیستم تحویل خاص خود را دارد. بعنوان مثال یک نشریه ورزشی و یا خبرگزاری محلی، انتخاب، ویرایش اولیه 
و ارسال عکس را بعهده عکاس می گذارد تا بعد از ارسال عکس، آنها را منتشر کند، ولی خبرگزاری های بزرگ 
دنیا که وظیفه تامین عکس اکثر نشریات و بنگاه های خبری را دارند انتخاب و ویرایش به عهده عکاس نبوده و 

حتی در بعضی موارد ارسال عکس را هم برای او تسهیل می کنند. 

انتخاب، ويرايش عکس و ارسال

ملزومات عکاسی  از  ورزشی  اخبار  بر  تسلط  بنابراین  است.  به وسیلة عکس  نوشتن خبر  عکاس خبری، همان 
ورزشی است. یک عکاس ورزشی حرفه ای همیشه در جریان اخبار روز بوده تا بتواند در اولویت بندي کارش موفق 

عمل کند. به تعبیر دیگر عکس هاي خوب ورزشي از ارزش خبري باالیي برخوردار هستند.

4- داشتن اطالعات و اخبار به روز ورزشی

نکته
عکاسان ورزشي بعد از دریافت مجوز های ورورد به ورزشگاهها در جاهایی که برای آنها درنظر گرفته شده 

است مي نشینند زیراجایگاه عکاسان امنیت ویژه اي دارد.

پژوهش کنید

یــک عکاس ورزشــی برای آگاهي از اخبار به کــدام منابع خبری رجوع می کند ؟یــک عکاس ورزشــی برای آگاهي از اخبار به کــدام منابع خبری رجوع می کند ؟

نکته
به طور کلی اولویت اخبار بر اساس نیاز و سیاست هر واحد خبری )خبرگزاری ها، آژانس های عکس، 
در  زیر  موارد  که  می شود  تعیین  ورزشی(  نشریات  و  ورزشی  اخبار  سایت های  اجتماعی،  فضاهای 

تمامی آن ها مشترک است:
- اخبار مربوط به هر تیم و جایگاهش در جدول مسابقات

- اخبار مربوط به ویژگي  رفتار بازیکنان و کادر مربی گری )رابطه با سرمربی(
- اخبارمربوط به ویژگي  رفتار تماشاگران و هواداران 
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خبرگزاري ها خبر هاي مهم و اصلي را منتشر 
مي کنند ولی در روزنامه ها و فضاهای اجتماعی 
تا  مي شود  توجه  مسابقات  حواشی  به  بیشتر 
به  به خرید روزنامه و رجوع  وادار  را  مخاطب 
ترتیب در گرفتن  به همین  اخبار خود کنند. 
عکس هاي ورزشي نیز موضوعات اصلي و حواشي 

به ترتیب ذیل موررد توجه قرار مي گیرد.
1- عکس هایی از مسابقه و رویداد برگزار شده

2- عکس شادی و یا ناراحتی عوامل تیم شامل 
بازیکنان و کادر فنی تیم ها

3- عکس از ستارگان یا ستاره مسابقه و چهره هاي 
شاخص

نیازهای یک خبرگزاری بسیار متفاوت تر از یک آژانس عکس ورزشی است چون ساختار آژانس های عکس بر 
اساس فروش بوده و عکس فردي بازیکنان از اهمیت باالیی برخوردار است. همچنین نیاز یک روزنامه ورزشی 
با خبرگزاری ها و رسانه اجتماعی متفاوت است. روزنامه ها عالوه بر عکس های عام پسند که شامل شادی و یا 
ناراحتی ناشي از جریان مسابقه است از عکس های حاشیه ای بسیار بهره می گیرند تا بتوانند فروش بیشتری در 
باجه فروش داشته باشند و همچنین فضای اجتماعی و سایت های ورزشی، امروزه با تمامی رویداد های رخ داده 
در مسابقه به روز می شوند تا بتواند مخاطب عام خود را همچنان مشتاق نگه دارد. بنابراین یک عکاس ورزشی، 

می بایست متناسب با در خواست رسانه شاغل در آن عکس خود را اولویت بندی نماید.

  تصویر17

  تصویر18
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لیت  فعا
چند خبر که مرتبط با اخبار ورزشی است را لیست کرده و بر اساس نیاز خبرگزاری ، روزنامه و فضای گروهی

نمایش  به  کارگاه  در  و  کرده  دسته بندي  را  گروه  هر  عکس هاي  سپس  کنید.  اولویت بندی  اجتماعی 
بگذارید و دربارة آن ها با یکدیگر گفت وگو کنید.

نکته
 از موارد بسیار مهم برای یک عکاس خبری همیشه آماده بودن وسایل عکاسی از نظر شارژ باطری ها، خالی 
بودن کارت های حافظه و تمیزی وسایل عکاسی است و همان طورکه یک نقاش در نگهداری و پاکیزگی 

قلم موهایش دقت نظر دارد، یک عکاس نیز نیازمند آماده سازی و نظافت وسایلش است.

  تصویر19
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نکات ایمنی
یک عکاس ورزشی بعد از تمرین و تسلط بر مقدمات آن برای شروع به کار باید موارد زیر را 

رعایت کند:

- آماده سازی یا چینش کیف وسایل
- گرفتن اطالعات الزم از مکان برگزاری مسابقه
- انتخاب پیش زمینه مناسب با شناخت از نور

- آمادگی و حدس زدن پیش از وقوع لحظه ورزشی
- تجربه و یادگیری تاخیر شاتر

- نحوه مهار چند دوربین
- شناخت ورزشکار ستاره مسابقه

- فوکوس کردن و پیش فوکوس گرفتن
- استفاده صحیح از لنزهای واید و تله

آماده سازی یا چینش کیف حمل وسایل

داشتن کیف مناسب برای چینش خوب وسایل بسیار 
الزامی است و همچنین حمل وسایل عکاسی که بعضاً 

سنگین می باشد از اهمیت باالیی برخوردار است.
موارد زیر نکاتی است که یک عکاس ورزشی باید در 

زمان حمل وسایل، آن ها را رعایت کند.
1- انداختن دو بند کوله های عکاسی بر روی شانه ها 

و تقسیم مساوی سنگینی بر روی بدن
2- انداختن بند دوربین بر روی گردن و استفاده از 

روش انداختن صحیح دوربین بر روی شانه ها به طوری که لنز دوربین سمت بدن باشد.
3- حائل کردن بازوی یک دست به دور تک پایه  لنزهای تله فوتو 

4- استفاده از کیف هاي کوچک کمری و یا جلیقه عکاسی برای جا دادن ابزارهاي جانبي عکاسی مانند 
کارت های حافظه، باطری ها و فالش اکسترنال)خارج از دوربین و مانند آن(

گرفتن اطالعات از مکان برگزاری مسابقه از مواردی است که به عکاس کمک می کند تا بتواند:
1- بر طبق شناخت محل برگزاری مسابقه، زمان حضور به موقع را تنظیم نماید.

2- مکان های مورد نظر برای جایگاه عکاسان را شناسایی کند 
3- شناسایی بهترین پس زمینه و یا پیش زمینه براي تولید عکس هایی با رعایت اصول زیبایی شناسی در عکاسی

گرفتن اطالعات الزم از مکان برگزاری مسابقه

  تصویر20
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لیت  فعا
 فهرست استادیوم های مطرح کشور ایران را با ذکر محل و رشته های ورزشی برگزار شده در آن ها،  تهیه گروهی

کنید. از هر رشته ورزشی چند عکس را جستجو و در کارگاه ارایه دهید.

عکاسي )Photography( در اصل به معنی نوشتن با نور است پس شناخت نور مهم ترین بخش در عکاسی 
است، که وجه تمایز اصلی یک عکاس حرفه ای از مبتدي )آماتور( به حساب می آید. انتخاب پیش زمینه مناسب 
هم از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در عکاسی ورزشی است که عکاس با جست وجو در مکان مسابقه می تواند جایگاه 

مناسب را انتخاب نماید که معموالً نماهای از پایین و باال سهم به سزایی در یک دست شدن پیش زمینه دارد.

انتخاب پيش زمينه مناسب با شناخت از نور

  تصویر21

  تصویر22
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یک عکاس ورزشی حرفه ای با شناخت از ورزش می تواند لحظه های مهم مسابقه را پیش بینی کند. او هر لحظه 
آماده است. جدا از لحظات پیش بینی شده، ورزش سرشار از لحظات غیر منتظر ه اي است که یک عکاس آماده 
ثبت به موقع آنهاست. پس مطمئن باشید اگر شما لحظه ای ورزشی را ببینید برای همیشه از ثبت آن غافل مانده اید.

آمادگی و حدس زدن پيش از وقوع لحظه ورزشی

یکی از اولویت های عکاسی ورزشی زمان بندی براي ثبت لحظاتی است که اتفاق می افتد. این زمان بندی با تسلط 
بر ورزش، قوانین مسابقه و بازیکنان امکان پذیر است، ولی در ابتدا باید دانست از زمانی که انسان  چیزی را می بیند 
و تا زمانی که آن را درک می کند زمان بسیار کوتاهي می گذرد، همچنین از زمانی که مغز سیگنال های مورد نظر 
را به دست ارسال می کند و تا هنگامي که دست دکمه شاتر را مي فشارد تا دوربین عکس را ثبت کند نیز باز 
هم زمان بسیار کوتاهي گذشته است که در انواع دوربین ها محاسبة این زمان مختلف است. به عنوان مثال: این 
تأخیر در دوربین کانن 1DX حدود 55 میلی ثانیه است به بیان دیگر شما همواره کسري از ثانیه از زمان وقوع 

یک حرکت عقب هستید! 
حال با توجه به تاخیر علمی و مکانیکی می باید با تسلط بر فنون ورزش، قوانین مسابقه و بازیکنان به یک ریتم 

و زمان بندی خاص رسید.
در کل هر ورزشی ریتم و زمان بندی خاص خودش را دارد که بر اساس سرعت حرکات ورزشی متمایز می شوند.

تجربه و يادگيری تأخير شاتر

  تصویر23
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هر عکاس ورزشی حرفه ای می تواند در یک مسابقه با چند 
دوربین و لنز متفاوت عکاسی کند که این خود با تجربه و 
تمرین هاي مداوم در کار حاصل می شود لذا هر عکاس به 
عنوان مثال در یک مسابقه فوتبال می تواند از پنج دوربین 
تکنولوژی  از  بهره گیری  با  همزمان  طور  به  بیشتر  یا  و 

ریموت کنترل استفاده کند.

چگونگي مهار چند دوربين

رشته های  در  مسابقه  ستاره  ورزشکاران  از  عکس  گرفتن 
بر  باید  پس  می آورد  ارمغان  به  را  عالی  تصاویر  تیمی، 
بازی و چه در زمان های  ستاره هاي مسابقه چه در زمان 
غیر از بازی تمرکز داشت و اخبار این افراد را در فضاهای 
و  روزنامه ها  سایت ها،  خبرگزاری ها،  از  اعم  رایج  خبری 

فضاهای اجتماعی مطالعه کرد.

شناخت ورزشکار ستاره مسابقه

  تصویر25  تصویر24

  تصویر26
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برای داشتن لحظه صحیح و مناسب در عکاسی ورزشی پیش فوکوس کردن  نیز ذکر شد که  در موارد قبلی 
ضروري است تا بتوان لحظه قطعی را ثبت و انتخاب کرد. با کسب تجربه نسبت به زمان بندی و ریتم مسابقات 
می توان از تعداد عکاسی پیاپی کم کرده و با خونسردی کامل عکاسی کرد که این امر محقق نمی شود مگر با 

تسلط به نوع ورزش، درک قوانین بازی، شناخت ورزشکاران و از همه مهمتر کسب تجربه در عکاسي ورزشي.

فوکوس کردن و پيش فوکوس گرفتن

با آشنایی از میدان دید لنزهای مختلف می توانید برای 
هر مکانی از انواع مختلف لنزها برای نشان دادن مکان، 
معموالً  که  کنید،  استفاده  وسعت  و  قدرت  هیجان، 
عکاسان ورزشی با استفاده از چند لنز و دوربین همواره 
در یک رویداد ورزشی تمامی زوایا را به تصویر می کشند 
یک  در  متفاوت  لنزهای  تصاویر  ترکیب  با  بتوانند  تا 

گزارش تصویری دیدی کامل به مخاطب ارائه کنند.

استفاده صحيح از لنزهای وايد و تله

  تصویر27

  تصویر28
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لیت  فعا
در محل هاي بازی که در بوستان ها تعبیه شده و یا در استادیوم هاي ورزشي شهر خود و یا در حیاط گروهی

هنرستان و سالن هاي ورزشي منطقه که دارای فضاهای مختص فوتبال، بسکتبال و تنیس روی میز است 
حضور پیدا کنید و مواردی همچون فوکوس ممتد، شاتر پیاپی، تأخیر شاتر، پیش زمینه و نور مناسب، 
لحظه ورزشی استاندارد و لنزهای مختلف را که نیاز به تجربه دارد را بیازمایید. و عکس هاي تهیه شده 

خود را به کارگاه آورده و دربارة محل عکاسي و چگونگي انجام آن گفت وگو کنید.

  تصویر31
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فعالیت 
با توجه به آنچه در بخش کنش ورزشی آموخته اید به عکس های زیر نگاه کنید و بگویید هر عکسکارگاهی

 دارای چه خصوصیاتی است؟

  تصویر32

  تصویر34  تصویر33

  تصویر36  تصویر35
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عکاسی ورزشی در بخش ُکنش ورزشی نیازمند اندوختن تجربه است که شما می توانید در قدم های اولیه برای 
یادگیری فوکوس ممتد و شاترهای پیاپی از پرندگان در حال پرواز شروع کنید و تا جایی پیشرفت کنید که 
بتوانید مگسی را در هوا واضح و فریز شده عکاسی کنید. می توانید از ماشین های در حال حرکت در اتوبان ها هم 
عکاسی کنید. به یاد داشته باشید که تصویرسازی ذهني و مشاهدة عکس هاي این چنین است که می تواند باعث 
انگیزه و ترغیب شما در عکاسی شود. پس، از آن غافل نشوید و خود را محک بزنید، یک راننده خوب با مهارت در 

  تصویر38  تصویر37

  تصویر39
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رانندگی، نیاز به تسلط اولیه به مکانیک ماشین دارد پس عکاسان نیز باید دوربین را کامل بشناسد. یک عکاس 
ورزشکار همیشه در ورزش مورد عالقة خود عکاس بهتری است چون او از فراز و فرودهای آن ورزش به خوبی 
اطالع دارد پس اگر به صورت حرفه اي ورزش نمی کنید ورزش ها را خوب ببینید و بشناسید. بهترین عکاس ها با 
شناخت از ورزش لحظه ها را قبل از وقوع حدس می زنند و تمرین و تجربه در کار و تمرین کردن عامل اساسی 

این شناخت است.

ورزش سبب سالمتي و شادابي یک عکاس هنگام عکاسي خواهد شد.
سالمت

فعالیت 
1- با مطالعه و تحقیق بر روي ویژگي هاي فردي یک ورزشکار سعي کنید از مراحل زندگي حرفه اي و کارگاهی

شخصي او در گذر زمان عکس هاي متفاوتي جمع آوري کنید و نتیجه را در کارگاه به نمایش گذاشته 
و دربارة آن گزارش دهید.  

2- با یک دوربین و لنز ساده و حاضر شدن در جایگاه تماشاگران یک سالن ورزشي یا در جمع هواداران 
هنرستان شما  در  )اگر  کنید.  عکاسي  آن  دیگر حواشي  و  تماشاچیان  نیز  و  مسابقه  یک  برگزاري  از 

مسابقات ورزشي برگزار مي شود، از فرصت استفاده کنید.(

زمانی که واژة عکاسی ورزشی بر زبان می آید در ذهن مخاطبان عکس هایی متفاوت از لحظات ناب رشته های 
ورزشی نقش می بندد. که عکاس لحظه ای خاص از هیجان، شادی و غم را ثبت کرده است اکنون به ابعاد گسترده 

بخش ویژگي ورزشی در عکاسي می پردازیم.
در بخش ویژگي  ورزشی عکاس  به دنبال ثبت هرگونه فعالیت در زمینه ورزش در قالب های مستند اجتماعی، 
مسائل معاصر، پرتره، ورزش های همگانی، بومی و مهیج و یا ثبت روایتی خاص است که شامل جزییات در مورد 
بوده که  با مسابقه، سیاست، روابط اجتماعی، زندگی خانوادگی، سرگرمی ها و خرافات  ورزشکاران در مواجهه 
مي تواند در زندگي افراد یک جامعه تاثیر گذار باشد. به بیان دیگر ویژگي ورزشی نگاه عمیقی دارد به آنچه که 
در وراي اخبار ورزشی اتفاق افتاده است و چرایي و چگونگي پیشرفت مراحل یک مسابقه را توضیح می دهد، به 
حوادث یا اخبار آنی معموالً نمی پردازد، اما می تواند از دل مسابقات ورزشی بروز کند و مختص یک شخص یا 

یک گروه باشد.

Feature of sportويژگي ورزشی)ويژگی ها، جنبه ها و حاشيه ها(  
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نیازمند  عام  معنای  به  ورزشی  عکاسی  سوال1- آیا 
سوال  این  جواب  است؟  حرفه ای  تجهیزات  داشتن 

هم بلی است و هم خیر.
بله زیرا اگر عکاس بخواهد به صورت حرفه ای درعکاسی 
ورزشی حضور یابد نیازمند داشتن قرارداد با رسانه ای 
انتشار  برای  بنابراین  است  عکس هایش  انتشار  جهت 
تجهیزات  باید  حرفه  این  از  درآمد  کسب  و  عکس ها 
در  قدرتمند  دوربین های  شامل  که  عکاسی  حرفه ای 
تا  باشد  داشته  را  است  ممتد  فوکوس  و  شاتر  سرعت 
بتواند هم از عکاسی ورزشی در بخش کنش ورزشی لذت

استفاده  زندگی  گذران  برای  حرفه  این  از  هم  و  ببرد 
کند. براي دستیابي به نتایج بهتر شرایط کار نیز باید 

فراهم باشد.
به تجهیزات حرفه اي و  نیاز  در بخش ویژگی ورزشی، 
گران قیمت عکاسي نیست حتی موبایل هم برای بیان 
داستان در این بخش کفایت می کند در این جا اساس 
و پایة کار بر داستان و ایده اي است که شما می خواهید 
روایت کنید پس ابزار نقش تعیین کننده ای در عکاسی 
شما نخواهد داشت و به دلیل اینکه به صورت محدودتر و
در رسانه هاي کمتري امکان چاپ عکس هاي شما وجود

دارد بنابراین درآمد حاصل از آن ها هم کاهش مي یابد. در واقع عکاس در این گونه موارد هزینة دغدغه هاي شخصي 
و عالیق خود را مي پردازد.

سوال دوم اینکه آیا یک عکاس که در یک رویداد در حال گرفتن عکس است و عماًل در بخش کنش ورزشی 
فعالیت می کند می تواند در همان زمان تمرکز بر بخش هاي دیگر و حاشیه هاي ورزشی داشته باشد؟ و یا به تعبیر 

دیگر آیا در بخش کنش ورزشی امکان تولید عکس هایی با مختصات بخش ویژگي ورزشی وجود دارد یا خیر؟
بله  زیرا برای درک بهتر این سوال به یک مثال اشاره می کنیم تصور کنید در حال عکاسی از مسابقه دو ومیدانی 
محلی هستید قوانین برگزاری مسابقات رسمی در این مسابقه رعایت نمي شود شما عکسی از دونده ای در حال 
دویدن در جمعیت می گیرید که آن شخص هم با تلفن همراه در حال عکاسي از خود است! این عکس در کدام 
بخش جاي مي گیرد؟ جواب بخش ویژگی ورزشی است. پس توجه داشته باشید که در زمان عکاسی در بخش 
کنش های ورزشی می توانید بر روی سوژه های بخش ویژگی ورزشی نیز تمرکز داشته باشید. پس هر گونه 
عملی که سوژه را از شرایط رایج مسابقه خارج نموده است، تصویرش در بخش ویژگي هاي ورزشی می گنجد. 
گستردگی این بخش در هر رشته ورزشی به قدری است که عکاس در هر لحظه از مسابقه با مدیریت کردن زمان 
می تواند بر روی سوژه های این بخش تمرکز و تمرین کند. بعد از این مرحله یک عکاس حرفه ای که تسلط کامل 

پرسش هاي چالشي
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بر رشته ورزشی و همچنین مدیریت زمان دارد می تواند بر روی سوژه هایی در بخش ویژه گی ورزشی تمرکز کند 
و داستانش را برای مخاطب بیرون بکشد و عکاسي مجموعه نگاری را انجام دهد. پس در طول زمان برگزاری 
مسابقات یک عکاس ورزشی طبیعتاً نمی تواند بیکار بنشیند چون در کسری از ثانیه اتفاق ورزشی رخ مي دهد. 
همچنین در زمان توقف بازی عکاس می تواند روی سوژه های ویژه ورزشی کار کنند مثال عکاسی از تماشاگران، 
عکاسی از اتفاق هایی که در زمان انتظار ادامه مسابقه مي افتد و ... . با این تعاریف همیشه و هر زمان، لحظه  هاي 

ثبت عکس وجود دارد. پس هیچ وقت نباید دست از کار کشید.

حال سوال سوم مطرح می شود که آیا توقف در مسابقه 
را بصورت ذهنی هم می توان دنبال کرد یا خیر؟ و یا به 
تعبیری دیگر آیا باید واقعا بازی توسط داور متوقف شود 
تا عکاس نگاه گیرا در عکاسي  داشته باشد و تمرکز ذهنی 
یک ورزشکار در زمان رایج بازی هم می تواند در بخش 

سوژه هاي جذاب ورزشي جاي گیرد و یا خیر؟ 
جواب بلی است چون زمانی که سپری می شود تا ورزشکار 
حرکتي را انجام دهد بعنوان مثال کرنر و یا سرویس زده 
شود عکسهای این زمان قبل از اجرای عمل ورزشی نیز 
در بخش ویژگی ورزشی به کار می آید پس به یاد داشته 
باشید هر گونه واکنش ورزشکار قبل از شروع عمل ورزشی
 نیز در بخش ویژه گی ورزشی قرار میگیرد مثالً  استرسی که

بازیکنان والیبال در چهره شان قبل از زدن سرویس دارند.
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با جداسازی این بخش بطور كامل از بخش كنش ورزشی برای عکاس الزاماتی تعیین می شود كه عکاس باید با 
شناخت و آگاهي كامل بر آنها در این بخش اقدام به تهیة عکس كند.

- ورزش های هدف در بخش ویژگي هاي ورزشی 
- انتخاب سوژهای داستان محور

- ابزار عکاسی
ورزش های هدف این بخش در كشورمان شامل ورزش های همگانی ، بومی و محلی هستند.

ورزش های همگانی در كشورمان فارغ از دسترسی آسان، محیطی سرشار از انرژی است كه با حضور در آن ها 
عکاس می تواند از فواید این گونه ورزش ها هم بهرمند شود چون یک عکاس خوب فارغ از تمامی عوامل فنی 
ذكر شده باید به وسیلة ورزش به تندرستي خود نیز اهمیت دهد. به عنوان مثال ورزش های صبح گاهی پارک ها 

می تواند هم بهانه ای برای ورزش و تندرستی شما باشد و هم محلی خوب برای تمرین عکاسی ورزشی است.
به ویژه در استان های كشورمان ورزش های بومی- محلی برگزار می شوند كه دانش آموزان ساكن استان ها می توانند 

براي تهیة عکس های ورزشی این بخش استفاده كنند.

ملزومات عکاسی در بخش ويژگي ورزشی

لیت  فعا
1- چند ورزش همگانی، بومی و محلی را در محل زندگي خود شناسایي كنید و با گروه بندی برای گروهی

عکاسی از آن ها برنامة زمان بندي داشته  باشید. 
2- عکس هاي خود را كه از این نوع ورزش هاست در كارگاه به نمایش بگذارید.

لیت  فعا
از ورزش صبح گاهی در مدرسه و زنگ ورزش عکاسی كنید و هفته بعد سر كالس بیاورید. گروهی

برای ماندگاری و تاثیر بیشتر عکس ها می توانید برای آن ها داستان ساخت این بدان معنی است كه فارغ از 
عکاسی از موارد ذكر شدة باال برای هر عکس و یا مجموعه عکس بدنبال گفتن داستانی باشید تا بتوانید كمبود 

ابزار مناسب را با موارد همچون بکر بودن سوژه و بهره مندی از داستان جبران كنید. 
به عکس های زیر نگاه كنید و عکس هایی را كه مربوط به بخش ویژگي ورزشي است جدا كنید.

انتخاب سوژه های داستان محور
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عکاسی ورزشی در بخش خصیصه ورزشی فارغ از یادگیری اصول عکاسی نیازمند تحصیل در زمینه های اجتماعی، 
فلسفی و سیاسی است زیرا برای داستان گویی شما نیاز به یک شناخت کلی از محیط پیرامونتان دارید. که این 
شناخت یا از طریق دانش افزایی صورت می پذیرد و یا از طریق گفت وگو با سوژه و افراد ساکن آن جغرافیا دارد. 
برای دانش افزایی می توانید از به کتاب ها و سایت های مرتبط مراجعه کنید و در زمان عکاسی نیز می توانید با 
افرادی که در شهر یا در روستا زندگی می کنند گفت وگو کنید و از آن ها جویای تاریخچة ورزش مورد نظر شده 
و از خود سوژه جویای نظرش در مورد ورزش شوید. مطمئن باشید از طریق گفت وگو می توانید به داستانی برای 

عکس هایتان برسید.
نگران ابزارتان نباشید شروع کنید اول ببینید و بعد تحقیق کنید تا داستانتان شکل بگیرد، می توانید از محله 
یا روستا و یا شهر خود شروع کنید. قطعاً رویدادهای مرتبط با ورزش در شاخص های بومی، محلی، همگانی 
کنید  پرس و جو  خودتان  مادر  و  پدر  از  حتی  کافیست  می شود  انجام  زندگیتان  محل  نزدیکی  در  قهرمانی  و 
با  تعطیالت  و  تفریح  زمان های  در  از خانواده خودتان  یا حتی می توانید  و  آورید  بدست  را  اولیه  اطالعات  تا 
موضوع خانواده و ورزش عکاسی را شروع کنید، ولی به یاد داشته باشید حتماً از تصویرسازی و بهره گیری از 
داستان های دیگران غافل نشوید تا با تمرین در عکاسی بتوانید فارغ از داستان محوری عکس هایی با رعایت 

اصول زیبایی شناسی بگیرید.
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                 
عکاسي از یک رویداد ورزشي در محل مسابقه و ارایه آن به نشریات 

 

استاندارد عملکرد: 

تهیــة عکــس ورزشــي از مســابقات و رخدادهــاي ورزشــي بــا وســایل حرفــه اي عــکاس ورزشــي بــا توجــه بــه اســتانداردهاي حرفــه اي. عکــس ورزشــي: پوشــش كامــل مســابقات و 
R.A.W رخدادهــا، تهیــه عکــس از صحنه هــاي خــاص، تهیــة عکــس از چهــره ورزشــکاران، رعایــت اصــول خبــري و كادربنــدي متناســب بــا ورزش خــاص، ثبــت فایــل بــا فرمــت

شاخص ها:
1. پوشش كامل مسابقه

2.  تنوع كار
3.  وضوح و  كیفیت در جزئیات

4. رعایت اصول خبري و حفظ- واقع نگري اثر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : براي گرفتن یک عکس در فضاي ورزشي 20 دقیقه

مکان: استادیوم یا سالن یا مکان ورزش مورد نظر 
تجهیزات: دوربین عکاسي وسایل نورسنجي، لنزهاي تخصصي، سه پایه، تک پایه، فالش الکتروني

ابزار و تجهیزات: دوربین SLR، لنزهاي Zoom ، سه پایه و تک پایه، فالش الکترونیکي قابل حمل           

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی عکاسي ورزشي  

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كارردیف

                1بررسي خبر ورزشي 1

                2حضور به موقع در محل وقوع خبر براي عکاسي2

                2تهیة عکس3

                1تحویل فایل به دبیر سرویس4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
اخالق حرفه اي،  كاربرد فناوري، یادگیري مادام العمر و كسب اطالعات

2                

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

کرمان محبوبه ارومیه ای10گلستان مریم ذهبی1

مازندران سیما سلیمانی11شهرستان های تهران مهتا شریعتي2

اردبیل حسین ملکی12فارس مهدیه زارعی3

بوشهر نجمه پرویزی مقدم13قزوین فاطمه لشکری4

آذربایجان شرقي نرمین جودت نیا14خوزستانکورش سنائی5

اردبیل جاوید خدمتی15قزوین فاطمه گرامی پور6

مرکزي مریم زمان احمدی16آذربایجان شرقيماریه حسینی7

گیالن سمیه سعیدیان17شهرستان های تهرانآزاده سفیدگران8

آذربایجان غربیالمیرا پزدان پناه9

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه 
درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در 
اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارة کتاب های 
درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در 
انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانة راهبری دروس 
و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، 
اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب 

یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.




