راهنمای هنرآموز
پرداخت و سرویس کاری فرش
رشتة صنایع دستی ـ فرش
گروه فرهنگ و هنر

شاخۀ فنی و حرفه ای

پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسطه

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامهریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامهریزی وتألیف:

راهنمای هنرآموز پرداخت و سرویس کاری فرش ـ 211934
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تأليف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای و کاردانش
بشری گل بخش ،عبدالرضا جمالیفرد ،رحیم فروهر،
نصراهلل تسلیمی (عضو هیئت علمی) ـ
ٰ
رضا صفری و سهیال عبدلی (اعضای شورای برنامهریزی)

مدیریت آماده سازی هنری:

شناسه افزوده آماده سازی:
نشانی سازمان:

ناشر :
چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

بشری گلبخش ،یوسف صمدی بهرامی و معصومه یوسفی (اعضای گروه تألیف)
ٰ
ادارۀ ّ
کل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی
جواد صفری (مدیر هنری) ـ مریم وثوقی انباردان (صفحه آرا)
تهران :خيابان ايرانشهر شمالي ـ ساختمان شمارۀ  4آموزش و پرورش (شهيدموسوي)

تلفن   9 :ـ  ،    88831161دورنگار   ، 88309266 :کد پستي   1584747359 :
وب گاه www.chap.sch.ir :و www.irtextbook.ir

شرکتچاپ   و   نشرکتابهاي  درسي ايران :تهرانـکيلومتر17جادۀ مخصوصکرج   ـ خيابان61
(داروپخش) تلفن  5:ـ   ،44985161دورنگار /44985160 :صندوق پستي139 :ـ 37515
شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ايران «  سهامي خاص»
چاپ اول 1397

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن بهصورت چاپی
و الکترونیکی و ارائه در پایگاههای مجازی ،نمایش ،اقتباس ،تلخیص ،تبدیل ،ترجمه،
عکسبرداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع ،بدون کسب مجوز از این
سازمان ،ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
شابک 978 - 964 - 05 - 3035 - 1

ISBN 978 - 964 - 05 - 3035 - 1

دست توانای معلم است که چشم انداز آینده ما را ترسیم می کند.
س سِ ّره ّ
الشریف)
امام خمینی ِّ
(قد َ

فهرست

فصل اول :کلیات 1.............................................................................................................
رویکرد برنامه 2.....................................................................................................................................
اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی ـ یادگیری در شاخة فنی و حرفه ای 6..................
اصول انتخاب راهبردهای یاددهی ـ یادگیری در رشته 16..........................................................
ویژگی های ارزشیابی 18.....................................................................................................................
صالحیت های حرفه ای هنرآموزان 20.............................................................................................
الزامات اجرایی برنامه درسی رشته 20............................................................................................
ویژگی های دانش آموزان ورودی به رشته 21.................................................................................
معرفی ویژگی های درس و واحد یادگیری 22...............................................................................
فصل دوم :جلسات آموزشی 27.......................................................................................
پودمان ( 1جلسة اول تا جلسة هفتم) 28.......................................................................................
پودمان ( 2جلسة هفتم تا جلسة پانزدهم) 54...............................................................................
پودمان ( 3جلسة پانزدهم تا جلسة هجدهم) 81..........................................................................
پودمان ( 4جلسة هجدهم تا جلسة بیست و یکم) 91....................................................................
پودمان ( 5جلسة بیست و یکم تا جلسة سی ام) 100....................................................................
فهرست منابع 126...............................................................................................................................

مقدمه

موضوع اولين هدف عملياتي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش تربيت يافتگاني است كه با
درك مفاهيم اقتصادي در چارچوب نظام معيار اسالمي از طريق كار و تالش و روحيه انقالبي و
جهادي ،كارآفريني ،قناعت و انضباط مالي ،مصرف بهينه و دوري از اسراف و تبذيرو با رعايت
وجدان ،عدالت و انصاف در روابط با ديگران در فعاليت هاي اقتصادي در مقياس خانوادگي ،ملي
و جهاني مشاركت مي نمايند .همچنين سند برنامه ملي درسي جمهوري اسالمي ايران «حوزه
تربيت و يادگيري كار و فناوري» به قلمرو و سازماندهي محتواي اين آموزش ها پرداخته است.
در برنامه هاي درسي فني وحرفه اي عالوه بر اصول دين محوري ،تقويت هويت ملي ،اعتبار
نقش يادگيرنده ،اعتبار نقش مرجعيت هنرآموز ،اعتبار نقش پايه اي خانواده ،جامعيت ،توجه به
تفاوت هاي فردي ،تعادل  ،يادگيري مادام العمر ،جلب مشاركت و تعامل ،يكپارچگي و فراگيري،
اصول تنوع بخشي آموزش ها ،انعطاف پذيري ،آموزش براساس نياز بازار كار ،اخالق حرفه اي،
توسعه پايدار و كاهش فقر و توليد ثروت و شكل گيري تدريجي هويت حرفه اي مورد توجه
قرار مي گيرد.
مطالبات اسناد باالدستي ،تغييرات فناوري و نياز بازار كار داخل كشور و تغيير در استانداردها
و همچنين توصيه هاي بين المللي ،موجب شد تا الگوي مناسب كه پاسخگوي شرايط مطرح
شده باشد طراحي و برنامه هاي درسي براساس آن برنامه ريزي و تدوين شوند .تعيين سطوح
شايستگي و تغيير رويكرد از تحليل شغل به تحليل حرفه و توجه به ويژگي هاي شغل و شاغل
و توجه به نظام صالحيت حرفه اي ملي ،تلفيق شايستگي هاي مشترك و غير فني در تدوين
برنامه ها از ويژگي هاي الگوي مذكور در برنامه هاي درسي است .براساس اين الگو فرايند
برنامه ريزي درسي آموزش هاي فني وحرفه اي و مهارتي در دو بخش دنياي كار و دنياي آموزش
طراحي شد .بخش دنياي كار شامل ده مرحله و بخش دنياي آموزش شامل پانزده مرحله است.
نوع ارتباط و تعامل هر مرحله با مراحل ديگر فرايند به صورت طولي و عرضي است ،با اين
توضيح كه طراحي و تدوين هر مرحله متأثر از اعمال موارد اصالحي مربوط به نتايج اعتبار
بخشي آن مرحله يا مراحل ديگر مي باشد.
توصيه سند تحول بنيادين و برنامه درسي ملي بر تدوين اجزاي بسته آموزشي جهت تسهيل
و تعميق فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري ،كارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت تا محتواهاي
آموزشي را در شبكه اي از اجزاي يادگيري با تأکید بر برنامه درسي رشته ،برنامه ريزي و تدوين
نمايند .كتاب راهنماي هنرآموز از اجزاي شاخص بسته آموزشي است و هدف اصلي آن توجيه

و تبيين برنامه هاي درسي تهيه شده با توجه به چرخش هاي تحولي در آموزش فني وحرفه اي
و توصيه هايي براي اجراي مطلوب آن مي باشد.
كتاب راهنماي هنرآموز در دو بخش تدوين شده است.
بخش نخست مربوط به تبيين جهت گيري ها و رويكرد هاي كالن برنامه درسي است كه كليات
تبيين منطق برنامه درسي ،چگونگي انتخاب و سازماندهي محتوا ،مفاهيم و مهارت هاي اساسي
و چگونگي توسعه آن در دوره ،جدول مواد و منابع آموزشي را شامل مي شود.
بخش دوم مربوط به طراحي واحدهاي يادگيري است و تبيين منطق واحد يادگيري ،پيامدهاي
يادگيري ،ايده هاي كليدي ،طرح پرسش هاي اساسي ،سازماندهي و مرحله بعدي محتوا و
تعيين تكاليف يادگيري و عملكردي با استفاده از راهبردهاي مختلف و در آخر تعيين روش هاي
ارزشيابي را شامل مي شود.
همچنين در قسمت هاي مختلف كتاب راهنماي هنرآموز با توجه به اهميت شايستگي هاي
غير فني به آموزش مديريت منابع  ،ايمني و بهداشت ،يادگيري مادام العمر و مسئوليت پذيري
تأکید شده است.
مسلماً اجراي مطلوب برنامه هاي درسي ،نيازمند مساعدت و توجه ويژه هنرآموزان عزيز و
بهره مندي از صالحيت ها و شايستگي هاي حرفه اي و تخصصي مناسب ايشان مي باشد.
دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني وحرفه اي و كاردانش

پیشگفتار

خداوند متعال را سپاس مى گوییم که در پی جهش به سوی تحول بنیادین و تغییر نگرشها در
قلمرو آموزش و پرورش و نیز توجه به چهارچوب برنامه درسی ملی توانستهایم با تکیه بر مبانی تعلیم
و تربیت اسالمی به نگارش کتاب «پرداخت و سرویسکاری فرش» بپردازیم .امید است آموزش این
كتاب سبب شکوفایی استعدادها ،رشد و بهبود توانمنديها در جهت توسعه پايدار همه جانبه از
جمله سرپرستان کارگاههای فرشبافی ،بافندگان و عرضهکنندگان فرش ایران شود .درس پرداخت
و سرویسکاری فرش یکی از درسهای زیرمجموعه رشته صنایع دستی ـ فرش مى باشد.
محتوای این درس به گونه ای تدوین شده است که هنرجو بتواند عالوه بر کسب شایستگی های
غيرفني در زمينه های بهداشت فردي ،بهداشت محيطي ،ايمني ،محيط زيست ،اخالق حرفه ای
و موارد مشابه آن ،شايستگي های فني متعدد و به هم پيوسته ای مانند پرداخت اولیه فرش،
خاک گیری و کز دادن فرش ،شست وشو ،آبگیری و خشک کردن فرش ،پرداخت نهایی فرش،
دارکشی و سرویس کاری فرش را به دست آورد.
برای تحقق هرچه بهتر و بيشتر مطالب کتاب پرداخت و سرویسکاری فرش ،کتاب راهنماي هنرآموز
(معلم) تهیه و تدوین گرديد تا هنرآموزان با چارچوب کلی کتاب درسي از جمله رویکردهای
برنامهریزی آموزشی و درسی ،مشخصات درس شامل استانداردهای شایستگی و ارزشیابی ،محتوای
کلی کتاب ،فضاهای آموزشی ،بودجهبندی (طرح درس) ،روشهای یاددهی ـ یادگیری ،روشهای
ارزشیابی و مانند آن آشنا شوند.

به طورکلی مى توان مطالب ارائه شده در این کتاب را در فصل های زیر دسته بندی نمود:
فصل اول :رویکرد برنامه و درس ،اهداف ،تعاریف اصطالحات ،شایستگی های فنی و غیر فنی،
راهبردهای یاددهی ـ یادگیری ،استاندارد فضای کارگاهی و به طور کلی به کلیات این درس
پرداخته است.
فصل دوم :تمام محتوای آموزشی به  37جلسه تقسیم بندی شده است که  7جلسه به یادآوری
و آزمون ها اختصاص داده شده است و  30جلسه دیگر به صورت درس درس و به تفکیک آمده
است .هر جلسه آموزشی دارای چند بخش است که عبارت اند از:
جدول عناوین دروس :موضوعاتی که در این درس مبنای آموزش قرار می گیرند به همراه ابزار
و تجهیزات مورد نیاز در قالب یک جدول آورده شده است.
ابزار کمک آموزشی :چنانچه برای هر درس نیاز به ابزار کمک آموزشی باشد در این بخش
نام برده شده است.
اهداف توانمندسازی :هنرآموزان گرامی اهداف توانمندسازی مربوط به این درس به همراه
جدول فعالیت های یادگیری ساخت یافته که در آن نقش شما و نقش هنرجو به تفکیک برای
تسهیل روز یاددهی ـ یادگیری مشخص شده ،تشریح شده است.
دانش افزایی :این بخش به منظور افزایش سطح علمی هنرآموزان و مروری بر پیش آموخته های
ایشان می باشد .همچنین پاسخ پرسش ها ،مسائل و تمرین هایی که در کتاب درسی آمده،
به صورت مشروح در این قسمت بیان شده است.
ارزشیابی :برای ارزشیابی سطح یادگیری هنرجویان در انتهای هر جلسه یک فرم ارزشیابی
فرایندی و در پایان هر واحد شایستگی یک فرم ارزشیابی از آن واحد بایستی به وسیله هنرآموز
گرامی تکمیل شود.

