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آموزش پودمانی )مدوالر(

در سال هاي اخير در كنار توسعه روش هاي سنتي آموزشي در مراكز آموزشي و 
و  تعاملي  الكترونيكي،  آموزش هاي  خودآموز،  و  دور  راه  از  آموزش هاي  گسترش 
انعطاف پذيري بيشتردر آموزش  با هدف فراهم كردن تسهيالت و  بازخورد محور 
چنين  تحقق  به دنبال  كه  آموزشي  شيوه هاي  جمله  از  است.  گرفته  قرار  مدنظر 
اهدافي است آموزش پودماني است كه در علوم تربيتی پيمانه كردن، بخش كردن، 
واحد كردن يا آموزش گام به گام معنی می شود. اين رويكرد پس از جنگ جهاني 
دوم با توجه به شرايط پس از جنگ كه تقريباً بيش از نيمي  از صنايع و كارخانجات 
براي  نيز  مناسبي  ديده  آموزش  و  كارآمد  انساني  نيروهاي  و  رفت  بين  از  اروپا 
بازسازي و احيای آنها وجود نداشت، مسئوالن را برآن داشت تا با استفاده از يك 
رويكرد آموزش مناسب تر بتوانند نيروهاي انساني زيادي را با وقت و هزينه پايين و 
كارآمدي باال تربيت كنند. به عبارت ديگر تعدادي از مشاغل براي سرعت و شتاب 
بخشيدن در جريان توليد نياز به هدايت دقيق پرسنل ها و ارائه دانش فني و تخصصي 
رويكرد  اساس  و  پايه  پودماني گرديد.  نظام  باعث گسترش  عوامل  اين  و  داشتند 
پودماني، آموزش برنامه اي بود كه توسط اسكينر در دهه 1950 مطرح گرديد. در 
آموزش برنامه اي، مفاهيم آموزش به گام هاي كوچك تقسيم مي شد و باعث مي شد 
كه فراگيران به صورت فعاالنه در جريان يادگيري حضور داشته و با دريافت بازخورد 
با  كه  مي شد،  تقويت  بعدي  گام هاي  طي  براي  آنها  در  پيشرفت  انگيزه  فوري، 
 پيشرفت صنعت و تكنولوژي از اين موارد براي آموزش هاي مهارتي استفاده گرديد.
وزيران  هيئت  مصوب  توسعه  سوم  برنامه  قانون   150 ماده  اجرايي  آئين نامه  در 

»پودمان آموزشي« چنين تعريف شده است:
»مجموعه اي از دانش، معلومات و مهارت هايي است كه با استفاده از آنها اجراي 
يك مرحله مفيد از كار يا انجام بخشي از وظايف شغل به طور مستقل امكان پذير 

مي گردد.« )مصوبه هيئت وزيران در تاريخ 1379/7/19(
اما مرز مشترک همه تعاريف در آن است كه مدول، واحدی مستقل و مجزاست. 
عملكرد اين واحد در چارچوب خود، كامل و دارای شخصيت است و نيازمند عوامل 
و عناصر بيرون از خود نيست. نظام يا سيستم مدوالر متشكل از واحدها و يا ابعاد 
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استاندارد است كه قابليت انعطاف و سازگاری دارند. در آموزش های فنی و حرفه ای، 
مدول عبارت است از مجموعه ای از معلومات و مهارت هايی كه به مدد آنها اجرای 

يك مرحله مفيد از كار به طور مستقل ممكن شود.
از آنجايي كه داشتن شرايط ويژه براي انتخاب ورودي ها در شيوه پودماني الزامي 
نمي باشد و ورودي هاي با سطوح سواد متفاوت و سنين مختلف پس از گذراندن يك 
دوره نسبتاً كوتاه مدت در يك يا چند مهارت مورد نياز از توانمندي الزم برخوردار 
مي شوند لذا آماده سازي نيروي انساني از طريق شيوه پودماني براي صاحبان صنايع از 

محدوديت كمتري برخوردار بوده و به عنوان يك مزيت تلقي مي گردد.
اصول و ویژگی های مدول

برخالف طراحی سنتی برنامه درسی، رويكرد مدوالر از مدول به عنوان يك مجموعه 
يا  واحد  موضوع،  يك  براساس  محتوا  تنظيم  به جای  آموزشی  ساختمان  اصلی 
درس استفاده می كند. در واقع مدول آموزشی، طراحی يك بسته آموزشی شامل 
مجموعه ای از تجارب يادگيری برنامه ريزی شده است كه به فراگيران در تسلط بر 
هدف های يادگيری كمك می كند. از مهم ترين اصول آموزش پودمانی می توان اين 

موارد را نام برد:
1  استقالل، اين اصل بيانگر اين مفهوم است كه پودمان های آموزشی مربوط 
به يك شغل، هيچ گونه ارتباط تقدم و تأخری با همديگر نداشته و آموزش هايی كه 
در يك پودمان مطرح می گردد هيچ پيوندی با ديگر آموزش ها ندارد و اين اصل 
باعث می شود كه فراگيران بتوانند با توجه به نيازهای شغلی - آموزشی خود هر يك 

از پودمان های مورد نياز را طی كنند.
ماهيت  به لحاظ  پودمان ها   ،)learning  self - pace( بودن  خودآموز   2
ـ  كاربردی بيشتر به صورت خودآموز طراحی و اجرا می شوند. يعنی محتوای  انگيزش   
آموزشی طوری تنظيم می شود كه فراگير بتواند بدون راهنمايی معلم و با تكيه بر 

فعاليت شخص خود مهارت مورد نياز را فراگيرد.
3  ارتباط تنگاتنگ با نیازهای مهارتی شغل، در آموزش پودمانی مشاغل تا 
سطح مهارت های مورد نياز هر فعاليت در يك شغل ويژه تجزيه و تحليل می شود 
و  كاماًل مستقل  به صورت  فعاليت  نياز هر  مورد  مهارت های  براساس  پودمان ها  و 

مرتبط تهيه و تدوين می شوند.
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4  توجه به تفاوت های فردی، منظور از تفاوت های فردی، تفاوت های شخصيتی 
نيست بلكه تفاوت های شغلی و مهارتی است كه افراد شاغل ممكن است با همديگر 
داشته باشند. هر فرد شاغل با توجه به نيازهای مهارتی خود كه براساس تكنيك های 
مختلف نيازسنجی شناسايی شده، آموزش های مربوطه را می گذراند. در آموزش 
آموزش  جريان  می آيد.  به عمل  كافی  توجه  فردی  به تفاوت های  اساساً  پودمانی، 
تقويت  به سرعت  فراگيران  مثبت  پاسخ های  و  است  برخوردار  قوی  بازخوردی  از 

می شود. فراگيران در جريان آموزش، مشاركت فعال دارند.
5  خودارزیابی، در هر مدول مكانيسمی  برای ارزيابی طراحی شده كه تعيين 
می كند فراگير تا چه اندازه به هدف های مدول دست يافته است. اين امر ارتباط 

بسيار نزديكی به بازخورد و تسلط فراگير دارد.
6  ویژگي هاي اساسي آموزش پودماني،

ـ به حداقل رساندن زمان ارائه آموزش
ـ به حداقل رساندن هزينه های آموزش

ـ ايجاد مكانيسم دقيق و واقعی در برآورد نيازهای آموزش هنرجويان
ـ پرهيز از زيادآموزی يا كم آموزی

ـ افزايش انگيزه برای يادگيری هنرجويان
ـ افزايش كارايی و اثربخشی در عملكرد شغلی هنرجويان

ـ مدول بايد دارای راهنمای ساده و روشنی باشد كه به فراگير بگويد چه كاری بايد 
انجام دهد، چگونه حركت كند و از چه منابع و موادی استفاده كند. منابع مواد 
آموزشی معموالً در داخل مدول تعبيه شده يا به طور امانی در دسترس قرارمی گيرد.

7  طراحی وتدوین پودمان های آموزشی، در تدوين يك مدول بايد تمهيداتی 
به شرح  اين تمهيدات  پاسخ داده شود.  فراگيران  به نيازهای فردی  انجام شود كه 

زير می باشند:
ـ به هر فراگير فرصت داده می شود كه از مجموع مدول ها يا هر تجربه  يادگيری 

ديگری كه داشته است »آزمون«1 شود.
ـ فراگير از عملكرد خود در هر تجربه يادگيری و در پايان مدول بازخورد دريافت 

می كند.
نمی شود.  تحميل  به فراگير  خاصی  زمانی  محدوديت  هيچ  مدول  تكميل  برای  ـ 

آموزش خود سرعت است )متناسب با سرعت يادگيری فرد است(.
ـ هيچ پرسشی درباره اينكه فراگير چه بايد انجام دهد تا نشان دهد كه به وضعيت 

تسلط در مدول رسيده است نمی شود.
ـ در بعضی موارد، قسمت معينی از مدول شامل بخش مدرسين يا راهنما می شود. 
اگر احساس شود كه فراگيران نبايد از كليدهای ارزشيابی استفاده كنند، كليدها 

 Test out ـ1
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ممكن است در بخش راهنمای مدرس گنجانيده شود. همچنين، اگر يك آزمون 
عملكرد به كار رود، جزييات آن برای اداره مربوطه تهيه خواهد شد.

به طور كلی تدوين يك مدول آموزشی شامل مراحل زير است:
ابزار  به عنوان  پودمان  كه چگونه  می شود  گفته  به فراگير  بخش،  اين  در  مقدمه: 
)اگر  نيازهای مشخص  نگرش معينی عمل كند. پيش  و  توسعه مهارت ها، دانش 
وجود داشته باشد( تشريح می شود و راهنمای حركت به سوی پودمان تهيه می شود. 

همچنين صفحه روی جلد و فهرست مطالب هم ارائه می گردد.
هدف ها: در اين قسمت هدف های تدوين شده بيان ويژه از عملكردی است كه 
نشان دهد.  از خود  آن  تكميل  موقع  و  اجرای مدول  بتواند در حين  بايد  فراگير 
هدف های نهايی، فعاليت هايی را كه بايد انجام شود، شرايطی كه تحت آن فعاليت ها 

انجام می شود و سطح قابل قبول عملكرد را تعيين می كند.
تعيين عملكرد ورودی  برای  اين قسمت  پیش آزمون )ارزشیابی تشخیصی(: 
بتواند  فراگير  به شرطی كه  آزمون خروجی مدول مفيد است  ابزار  تهيه  و  فراگير 
تسلط خودش را نشان دهد. فرم ارزشيابی و آموزش با معيارهای روشن در اينجا 
قرار می گيرد تا اطمينان حاصل شود كه هيچ سؤالی دربارۀ شرايط تسلط مدول 

وجود ندارد.
تجارب یادگیری: تجارب يادگيری و ارتباط آن با هريك از هدف های تواناسازی 
به تفصيل شرح داده می شود. اين تجربيات به گونه ای طراحی می شوند كه برای هر 
فراگير بهترين ابزار تسلط بر هدف های مدول را فراهم كنند. هر تجربه  يادگيری 
شامل يك فعاليت يا بيشتر است كه با ارزشيابی و بازخورد به فراگير همراه می شود. 
برگه های  رايانه،  مانند  آموزشی  مواد  منابع  شامل  است  ممكن  يادگيری  تجارب 
اطالعاتی، مرجع ها، صفحه ويديو و از اين قبيل باشند كه به ارتقای فرايند يادگيری 

و آموزش فردی كمك می كنند.
منبع مواد: اين قسمت به عنوان مرجع برای همه منابع مواد آموزشی مورد استفاده 
در تجارب آموزشی مختلف به كار می رود. بنابراين، هم مدرس و هم فراگير می توانند 
به سرعت آنها را در جای خود قرار دهند. فهرست منبع مواد به مدرس در واگذاری آن 
به فراگيران و اطمينان از اينكه همه مواد در موقع نياز موجود هستند كمك می كند.

پس آزمون )ارزشیابی پایانی(: اين قسمت كاماًل شبيه پيش آزمون است و در 
نهايی و  بر هدف های  باشد. پس آزمون  عين آن  اغلب موارد، ممكن است دقيقاً 
فرم ارزشيابی تأكيد دارد و برای تشخيص رسيدن يا نرسيدن به  آنها به كار می رود.
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آموزش مبتنی بر شایستگی1
بر  مبتنی  تربيت،آموزش  و  تعليم  متخصصين  حمايت  مورد  رويكردهای  از  يكی 
شايستگی )CBE( است. همان طور كه می دانيد در آموزش سنتی واحدگذر فرد از 
مقاطع تحصيلی زمان است، اين امر با يافته های روانشناسی تربيتی و تفاوت های 
فردی سازگار نيست و مسائلی را به همراه دارد زيرا همه افراد با سرعت يكسان ياد 
نمی گيرند، و چون سطح متوسط جامعه برای برنامه ريزی درنظر گرفته می شود 
برای  امر  اين  می شوند،  گرفته  ناديده  تقريباً  متوسط  پايين حد  يا  باال  گروه های 
اما درآموزش  باشد  قابل جبران  با شيوه های مختلف  آموزش نظری ممكن است 
فنی و حرفه ای تفاوت های فردی بايد درنظر گرفته شود وآموزش منطبق با استعداد 
و توان تك تك افراد ارائه گردد،آموزش مبتنی بر شايستگی با توجه به تفاوت های 
فردی، واحد پيشرفت افراد را به كسب مقدار دانش و مهارت مورد نياز برای انجام 
واحد  يك  از  گذر  برای  فرد  مجوز  كه  معنی  بدين  كرده،  تعريف  خاص  فعاليتی 
آموزش به واحد ديگر مهارت و دانش مشخص شده در اهداف آموزشی است كه او 
را برای انجام فعاليتی خاص آماده می كند يا دانش و مهارت پيش نياز برای كسب 

دانش و مهارت جديد است.
آموزش مبتنی بر شايستگی از نظر اهداف تفاوتی با ساير سبك های آموزشی ندارد. 
بلكه CBE از نظر فرض ها و رويكردهايی كه آن را از ديگر سبك ها متمايز می كند 

يگانه است.

 1- Competency Based Education (CBE) 
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ـ توانايی انجام كار برابر استاندارد.

ـ انجام دادن درست كار در زمان درست يا روش درست در موقعيت پيچيده 
ابزارها، تجهيزات،  با  و  و نگرش  تركيب درست دانش، مهارت  از  استفاده  با 

شرايط اجرا، مواد و استانداردها.

و  توانمندی ها  صفات،  از  تركيبی  مجموعه ای  شايستگی  از  منظور  ـ 
مهارت های ناظر به همۀ جنبه های هويت )عقالنی، عاطفی، ارادی و عملی( 
است، كه متربيان در جهت درک و عمل برای بهبود مستمر موقعيت خود 

كنند. را »كسب«  آنها  بايد  طيبه(  مراتب حيات  به  دستيابی  )برای 
                                                                        )مبانی نظری سندتحول(

کار(
دنیای 

ت )
 استاندارد صنع

برخی از تعاریف شایستگی

شایستگی حرفه ای

ترکیب و مجموعه  ای از عناصر

آموزش سنتی در مقابل آموزش براساس شایستگی 

CBE )تقاضامحور( سنتی )عرضه محور( 

تعيين شده توسط دنيای كار تعيين شده توسط سازمان های آموزشیبرنامه درسی 

تأكيد بر كار عملی براساس كار آموزش نظری و تأكيد بر كالس فرايند آموزش 
در كارگاه يا دنيای كار 

فراگير محور هنرآموز محور بازيگران آموزش 

ارزشيابی تكوينی براساس ارزشيابی تراكمی آزمون 
شايستگی

با مشاركت دنيای كارمدرسه ای ارائه آموزش 
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معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی شایستگی
كه  باشد  داشته  اختيار  در  ويژه ای  معيارهای  بايد  مدرس  شايستگی،  ارزيابی  در 
هريك از شايستگی ها را تعريف كند. به عنوان مثال، هر فراگير بايد در يك برنامه 
درسی خاص بتواند يك فرم درخواست را تكميل نمايد. برای داوری دقيق در مورد 
شايستگی فراگير در اين حوزه، بايد بداند يك فرم تكميل شده از چه استانداردی 
برخوردار است و در چارچوب آن چه شرايطی برای تكميل كردن فرم وجود دارد. 
معيار مربوط به هر شايستگی بايد منعكس كننده دو موضوع باشد، يكی سطح قابل 
با شايستگی ها،  ارتباط  قبول عملكرد و ديگری شرايط مربوط به اين عملكرد. در 
باقی  سؤالی  هيچ  بنابراين  می گيرند،  قرار  فراگيران  همه  دسترس  در  معيارها 

نمی ماند كه چه چيزی مهارت كامل را تشكيل می دهد.
ارزشیابی در نظام شایستگی

 ارزشيابی از كار باشد نه محتوا
 سؤال بايد شايسته محور باشد

 مطابق نياز بازار باشد
 سؤال بايد برای سنجش شايستگی كفايت كند

 سطح سؤال و شاخص آن برای هنرجو مشخص باشد
 در پايان ارزشيابی مشخص شود آيا هنرجو مهارت مورد نظر را

كسب نموده است يا خير
 ارزشيابی به دو صورت انجام می شود:

ارزشیابی مرحله ای
 حين آموزش

 می تواند برای تعيين نمرات مستمر استفاده شود.
ارزشيابی پايانی

 در پايان هر واحد يادگيری )شايستگی( انجام می شود.
نمره هر واحد يادگيری از ميانگين نمرات مراحل آن واحد محاسبه می شود

 اگر عدد به دست آمده اعشاری باشد گرد می شود
_______________ = نمره واحد يادگيری   مجموع نمرات مراحل 

    تعداد مراحل

نمره هر پودمان از ميانگين نمرات دو واحد يادگيری به دست می آيد.
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جدول ارزشیابی پایانی

هر پودمان دارای پنج نمره مستمر و پانزده نمره شايستگی است. نمره هر پودمان 
به صورت جداگانه در سيستم ثبت می شود.

نمره مستمر هر پودمان از صفر تا پنج می باشد:
 دو نمره از پنج نمره مستمر مربوط به خودارزيابی هنرجو می باشد.

 نمره مستمر هر پودمان از ميانگين نمرات مستمر دو واحد يادگيری به دست می آيد
نمره شايستگی برای هر پودمان به صورت يك يا دو و يا سه می باشد:

 )1؛ كمتر از حد انتظار(، )٢؛ در حد انتظار(، )3؛ بيشتر از حد انتظار(
حداقل نمره قبولی در هر پودمان٢ يا 1٢ )از بيست( می باشد.

كسب نمره ٢ در شايستگی غيرفنی الزامی می باشد:
 نمره شايستگی غيرفنی به صورت )٢؛ قبول( و يا )1؛ مردود( می باشد.

كسب نمره قبولی در مراحل بحرانی ضروری می باشد.
نتیجه : اگر هنرجو نمره قبولی را در مراحل بحرانی و يا شايستگی غيرفنی در يك 
پودمان كسب نكند بدون توجه به نمره شايستگی فنی، در آن پودمان مردود است.

روش ها وفنون تدریس درکارگاه تخصصی طراحی  ودوخت لباس محلی
به درون  تكرار شود بخصوص زمانی كه  ارزش هيچ گاه نمی تواند دوبار  با  تدريس 
هنرجو نفوذ كنيم و در او جرقه روحی ايجاد نماييم. تن صدا، ريتم، توالی وترتيب 
كلمات، زمان و مكان و همچنين حالت هنرجويان و تمام محيط و شرايطی ديگر 
كه اتمسفر و جو بخصوصی را به وجود می آورند، هيچ وقت نمی تواند دوباره به وجود 
بيايد. دانستن اينكه چه چيزی جو خالقيت را به وجود می آورد كاری مشكل است 
تدريس خوب تدريسی است كه در آن كشف و درک مستقيم رل اصلی را بازی 
می كند و احساس هنرآموز در وی قدرتی ايجاد می كند كه هنرجويان را واداركند 
تا ياد بگيرند. تدريس خودانگيز و فی البداهه نقطه مخالف تدريس از پيش تهيه 
شده است و در اين ميان بهترين هنرجويان كسانی خواهند بود كه خودشان از 
طريق درک مستقيم راه های جديدی را كشف كردند. تقليد ظاهری و تكرار روش 
با وجود اين خوب می دانيم كه  ايجاد نمی كند  هنرآموز كاری است كه خالقيت 
تدريس هنرآموز هميشه چيز تازه ای را مجسم نمی كند. بلكه احيای آن چيزهايی 

هست كه هنرمندان گذشته آنها را به عنوان اصول شناخته اند.
بياورند  به وجود  اصيل  می توانند طراحی هايی  در سادگی طبيعی شان  هنرجويان 
به شرط آنكه ما معلمين باانتقاد و غلط گيری استقالل آنان را نابود نكنيم و از بين 
نبريم در حالی كه اميد و شناخت بيشتر رشد خالقيت را افزايش می دهد وچه بسا 
از بين رفتن تمام  غلط گيری جدی معلم هم چون شوكی بر ذوق هنرجو سبب 

جرئت و اعتماد به نفس هنرجو شود.
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اهداف کلی از طراحی ودوخت لباس محلی بانوان اقوام ایران
1 قدرت خالقه و استعداد هنری شاگردان بايستی شكوفا شود و تجارب و درک 
خودشان بايستی آنها را به طرف ايجاد كارهای اصيل سوق دهد. آنها بايستی خود را 
از شر قواعد مرده رها ساخته و نسبت به كارهای خودشان احساس اطمينان كنند.

ابزار  و كاربرد  انتخاب سبك كار و روش  بايستی كاری كرد كه شاگردان در   2
و وسايل آزاد باشند. جهت رسيدن به اين هدف تمرين با مواد مختلف و تكسچر 
نتيجه بسيار با ارزشی است و در مدتی بسيار كم هر شاگردی پی می برد كه كار با 

كدام مواد و ابزار مورد عالقه اوست.
3 بايستی به شاگردان اصول و اساس طراحی مد تفهيم بشود تا شاگردان بتوانند 
اندام  وفيگور  اندام  با  آشنايی  نمايند.  انتخاب  را  خود  آينده  حرفه  آن  به كمك  
استاندارد و متناسب سازی اندام اقوام ايرانی و انتخاب سبك طراحی اندام و كاربرد 
قوانين رنگ و فرم دنيای عينی را به روی آنها می گشايد. در تدريس عناصر طراحی 
لباس متوسل شدن به استعدادها و طبيعت های مختلف فردی اهميت بسزايی دارد 
و اين تنها راهی است كه منتهی به خالقيت هنری اصيل می شود. كار طراحی لباس 
بايستی اصالت داشته باشد. هنرجويان بايد به طورطبيعی نسبت به كار خود اعتماد 
پيدا كرده تا به تدريج بتوانند طراحی های بديع و مناسب برای شرايط مختلف را 
ارائه نمايند. استعدادهای مختلف نسبت به  انواع لباس ها از قبيل لباس شب، لباس 
عروس، روز، كار و تشريفات و غيره عكس العمل های مختلفی نشان می دهد. بدين 

صورت هست كه هر كسی در مسير بخصوصی پيشرفت می نمايد.

یادگیری در هنرجویان 
تعریف یادگیری: ساخت دانش، خلق معنا در ذهن و......... )كسب شايستگی در 

جهت درک و اصالح موقعيت خود و ديگران(
و  تلفيقی  موقعيت محور،  فطرت گرايی،  ياددهی(  ـ  )يادگيری  رویکرد تدریس: 

خوديادگيری
راهبردهای تدریس: اكتشافی، مشاركتی، انتقالی

رویکرد ارزشیابی: خودارزيابی ـ عملكردی
راهبردهای ارزشیابی: فرايندی و نتيجه محور

مبانی نظری براساس سندتحول
یادگیرنده: توانايی شناخت دارد )عقل(.

یادگیرنده: ذاتاً اجتماعی است.
یادگیرنده: از استعدادهای متنوع برخوردار است.
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یادگیرنده: فطرتاً كنجكاو و خالق است.
یادگیرنده: ازعواطف و هيجانات متنوع برخوردار است.

طراحی آموزشی درکارگاه درس
اهداف يادگيری- ارزشيابی آغازين- تدارک فرصت های يادگيری- مديريت فرايند 

يادگيری- ياددهی
ارزشيابی نتيجه محور )با تأكيد برارزشيابی عملكرد(

نقش معلم )تسهیل گري( محورها 

فعال سازي تفكر )كاوشگري( و انگيزه 
تعامل و هم انديشي

دست ورزي و به كارگيري فناوري
خودارزيابي

برقراري ارتباط با موقعيت هاي طبيعي و اجتماعي 
توضيح و تبيين

تكاليف تمريني و توسعه اي 

دانش آموزان چگونه بهتر ياد می گيرند 

1ـ تفکر کردن 
خودارزیابیدست ورزی تعامل و هم اندیشی)اندیشه ورزی( 

مصاديق: 
سؤال 

پژوهش 
استدالل 

تحليل 
ارزيابی 

قضاوت و…

مصاديق: 
مباحثه، 
گفتگو، 

زمينه ساز خالقيت 
همكاری، 
همياری، 
همدلی، 

تضاد مثبت، چالش 
خالقيت )مشاركت 

زمينه ساز خالقيت است(

مصاديق: 
كار با دست، توليد

و ساخت، 
به كارگيری 

فناوری، 
كارگاه و …

تجزيه و تحليل
عملكرد خود

براساس شواهد 
و ارائه ادله برای آنها



12

ویژه دختران

روش سنجش در طراحی ودوخت لباس محلی
آزمون های كتبی عمدتاً برای اندازه گيری هدف های آموزشی و بازده های يادگيری 
و  تركيب  تحليل،  به كاربستن،  فهميدن،  دانش،  هدف های  يعنی  شناختی  حوزه 

ارزشيابی مناسب اند و به لحاظ اهميتی كه دارد، شهرت زيادی يافته است.
اما اين نوع آزمون ها در حوزه يادگيری غيرشناختی به تنهايی كافی نيستند و برای 
آزمون های  جمله  از  مختلفی  روش های  روانی  و  عاطفی  آموزش  اهداف  سنجش 
عملكردی، سنجش مشاهده ای و روش های ويژه سنجش هدف های عاطفی وجود دارد.
در محتوای اين قسمت بيشتر به آزمون های عملكردی با تأكيد بركارپوشه خواهيم 
پرداخت. در سال های اخير استفاده از اين شيوه های سنجش و اندازه گيری به دليل 
است.  قرارگرفته  توجه  مورد  پرورش  و  آموزش  برجريان های  آنها  تأثير چشمگير 
و همان مقدار كه از شهرت آزمون های عينی كاسته شده است رواج آزمون های 

عملكردی افزايش يافته است.
ویژگی های آزمون های عملکردی

1 كاربست دانش
2 سنجش مستقيم

3 استفاده از مسائل واقعی 
باز يعنی هدايت هنرجويان به پيدا كردن راه حل های  4 ترغيب و تشويق تفكر 

مختلف
برای مسائل و تشويق آنان به درگير شدن با مسائل به طورگروهی و كاركردن برروی 

آنها برای مدتی طوالنی .
کارپوشه

نوع ديگری از آزمون های عملكردی كه به تازگی شهرت يافته است و هنرآموزان 
تغيير  شيوه ها  جديدترين  براساس  را  خود  تدريس  روش  هرلحظه  كه  حرفه ای 

می دهند بر آن عالقه مند شده اند.
كارپوشه بر وزن كارنامه نوعاً مجموعۀ هدفمندی از كارهای يك دانش آموز است كه 
كوشش پيشرفت و موفقيت تحصيلی او را در يك يا چند زمينه خاص نشان می دهد.
در برگيرنده مشاركت هنرجويان در انتخاب محتوای كارپوشه دستورالعمل انتخاب 

معيار قضاوت درباره شايستگی و شواهد مربوط به فعاليت فكری هنرجو می باشد.
در روش كارپوشه، يادگيرنده برای نشان دادن توانايی ها و پيشرفت خود نمونه هايی 
از كارها را كه در طول يك مدت معين )ثلث نيمسال يا سال تحصيلی( انجام داده 
اختيار هنرآموز می گذارد.  در  ارزشيابی  برای  و  به كالس می آورد  باخودش  است. 
جنبه  و  مرتبط اند  هم  بر  سؤال  يك  به صورت  كارپوشه  در  موجود  محتواهای 
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تراكمی  دارند كه در طول يك دوره زمانی تعيين شده انجام گرفته است.
همانطور كه می دانيد در سريال تلويزيونی همه چيز نمايش داده نمی شود و در 
كارپوشه نيز كارهايی كه بهتر از بقيه هدف كارپوشه را برآورده می سازد گنجانده 
كارهای  مجموعۀ  كه  می شوند  انتخاب  دقيق طوری  و  عمد  به طور  مواد  می شود 

انتخابی در كل هدف انتخابی موردنظر را تحقق بخشد.
دو هدف عمده دركارپوشه:

1 ارائه بهترين كارهای يادگيرنده 
2 نشان دادن رشد تحصيلی يادگيرنده

از  بيشتر  يا  يك  به تعداد  موضوع  يك  مورد  در  هنرجو  است  ممكن  اول  نوع  در 
كارهای خودرا به نمايش بگذارد مانند كارپوشه آزمايش های درس شيمی كه هنرجو 
می تواند گزارشی از بهترين شرايط آزمايشی خود را كه در هر آزمايش تجربه  نموده 

است در آن قرار دهد.
و  تحصيلی  رشد  دادن  نشان  برای  كه  كارپوشه ای  يعنی  كارپوشه  دوم  نوع  در 
تأكيد  نهايی  برتوليد  تنها  می گيرد  قرار  استفاده  مورد  هنرجو  يادگيری  پيشرفت 
نمی كند و در عوض اينكار پوشه برای هدايت و يادگيری و تفكر هنرجو، تشخيص 
قرار  استفاده  مورد  جديد  تفكر  و  يادگيری  هدايت  و  تفكر  و  يادگيری  مشكالت 
می گيرد. هنرجو در اين تصميم كه چه چيزی در اين كارپوشه قرار داده شود نقش 
مهمی  ايفا می كند و ياد می گيرد كه از كارپوشه برای درک و ارزشيابی پيشرفت 
خود استفاده نمايد.پيشرفت های مرحله به مرحله خود را در آن قرار می دهد، اين 
امتياز مهمی است كه هنرجو با انديشيدن درباره نمونه كارهای خود، ارزشيابی از 

خود را می آموزد.
خود  به  گزارشات  نسبت  می كرد  شيمی كار  آزمايشگاه  در  كه  هنرجويی   : مثال 
اين گونه اظهار نموده است: به نظر خودم همان طور كه نوشته هايم نشان می دهد 
با وسايل را مشكل داشتم ولی  ابتدا در اجرای آزمايشات كند بودم و كار كردن 
سعی می نمودم ايمنی كار را به نحو احسن رعايت نمايم ولی در مراحل بعدی ميزان 
سرعت كارم افزايش يافت و عملكردم نسبت به قبل پيشرفت قابل مالحظه ای يافته 
بيشتر مطالعه و تحقيق  آزمايشگاه  نيستم، می خواهم در  از خودم راضی  و  است 

نمايم و به تجربه های جديدی دست يابم.
راهنمای استفاده از کارپوشه

1 نمونه های هنرجويان را با اختيار خود هنرجو جمع آوری كنيد.
منظور  بدين  و  كنند  شركت  پوشه كار  تشكيل  فرايند  در  تا  بخواهيد  اوليا  از   2
به آنها  و  بگذارند  درميان  والدين شان  با  را  خود  نوشته های  می توانند  هنرجويان 

كمك نمايند تا متوجه شوند كه چه نوع مطالبی در كالس بحث می شود.
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3 درباره ايجاد كارپوشه بحث كالسی انجام دهيد. به هنرجويان توضيح دهيد كه 
آنها بايد قسمت هايی از كارهای خود را كه معرف قوت عالقۀ تنوع و كوشش آنان 

است انتخاب كنند.
4 درباره عناصر مختلفی كه هنرجويان می توانند در كارپوشه های خود قرار دهند 

بحث كنيد.
5 به هنرجويان در انتخاب كارها برای درج در كارپوشه كمك كنيد.

كنند  ذكر  كارپوشه  در  كار  هر  درج  برای  را  خود  داليل  تا  بخواهيد  آنها  از   6
همچنين از آنان بخواهيد تا تاريخ انجام هر قسمت از كار را يادداشت كنند.

7 شما )هنرآموز( كارپوشه ها را به دقت مرور كنيد. نظر خود را درباره نقاط قوت 
و ضعف هر يك از كارها در كنار آن بنويسيد. از فهرست وارسی برای ثبت مراحل 

پيشرفت هر هنرجو استفاده كنيد.
8 به طور مرتب محتوای كارپوشه ها را نوكنيد )به روز درآوريد(

را  خود  كارپوشه های  درس  كالس  جلسات  در  تا  بدهيد  اجازه  به هنرجويان   9
به هنرجويان ديگر و در خانه به پدران و مادرانشان نشان دهند.

10 از كارپوشه هنرجو برای بحث درباره جنبه های كار او با والدينش استفاده كنيد.

نمره گذاری کارپوشه
روش های  و  می كنند  شركت  هردو  هنرجو  و  هنرآموز  كارپوشه  نمره گذاری  در 
مختلفی از جمله فهرست وارسی مقياس درجه بندی و روش تحليلی يا كلی به كار 
به كار  ارزشيابی  معيارهای  از  مجموعه ای  نمره گذاری  تحليلی  روش  در  می روند. 
می روند كه برای هريك از آنها نمره ای جداگانه درنظر گرفته می شود. در روش كلی 

معيارهای مختلف درهم می آميزند و يك نمره واحد گزارش می شود.

نمونه جدول ارزشیابی کارپوشه ترکیبی از روش تحلیلی ومقیاس درجه بندی

نام هنرجو ................نام هنرآموز ارزشیاب ...............تاریخ...................
براساس مقیاس 1 تا 5 مشخص کنید که مطالب گزارش شده در این کار پوشه چگونه 

با معیار های زیر مطابق اند.

1٢345شاخص

1- نشان دهنده خالقيت است.

٢- مجموعه ای از كارهای متنوع است.

3- دارای سبك نوشتاری درست است.
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4- دارای سازمان بندی خوب است. 

5- مطالب به روشنی بيان شده است.

6- تصوير های الزم پيوست می باشد.

7- مطالب ترغيب كننده است.

8- گزارش آراسته وحرفه ای جلوه می كند.

خودتان  به نوبه   وجدان كاری  و  مسئوليت  احساس  درصورت  عزيز  هنرآموز  شما 
می توانيد اين روش را به كار بريد و باز تأكيد می نماييم از قبل اهداف آموزشی و 
مالک ها و معيارهای روايی و پايايی شده ارزشيابی مربوط به درس خودرا به صورت 
جدول ارزيابی تعيين نماييد. درصورت تمايل به استفاده از كارپوشه به طور روشن 

و واضح كارهای زير را به ترتيب انجام دهيد.
1 به علت نوبودن اين روش آموزشی و ارزيابی تا موقع توسعه فرهنگ آن در جامعه 
را جهت  اوليا، هنرجو  و  آموزشی مدرسه  و گروه  آموزشی  معاون  مدير،  آموزشی 

هماهنگی عملكرد و اهداف در جريان بگذاريد.
2 قبل از شروع سال تحصيلی كارهايی را كه قرار است به هنرجويان ارائه دهيد 

به طور روشن مشخص نموده و بنويسيد.
3 اهميت و ضرورت و اهداف هركار را به طور واضح بيان نماييد.

4 برای هركار چه اقداماتی از طرف شما و چه فعاليت هايی از طرف هنرجويان 
انجام خواهد گرفت را مشخص نموده و بنويسيد.

موقع  تا  كنيد  انتخاب  متنوع  عناوين  گرفت  خواهد  انجام  كه  هركاری  برای   5
پيشنهاد به كالس هنرجويان يك يا دومورد از آنها را به اختيار انتخاب نماييد.

6 جهت هريك از كارها جدول مالک و معيارهای ارزيابی با توجه به  نمونه ارائه 
كار به صورت كتبی دراختيار هنرجويان و اوليا قرار دهيد تا ضمن راهنمايی كار 

مورد نظر خودارزيابی نيز انجام گيرد.
به شما  انجام كاری كه هنرجو درپايان هرمرحله  نماييد موقع  ايجاد  7 شرايطی 
به همراه كار مراجعه نمايد. حسن اين كار اين است كه به شما از فعاليت هنرجو و 
هدفدار كاركردن او اطمينان می دهد و همچنين شما می توانيد هنرجو را با تقدير 

كالمی  و توصيف كار به ادامه فعاليت تشويق نماييد.
مخصوص  فايل  می توانيد  كنترل  و  ارزيابی  زمان  مديريت  نظم  ايجاد  برای   8
كارپوشه های هنرجويان را روی ميز قراردهيد و از هنرجويان بخواهيد پوشه های 
خود را به ترتيب شماره داخل آن قرار دهند سپس در موقع مناسب نظر و راهنمايی 
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خود را به صورت كتبی جهت ادامه كار روی آن بنويسيد.
9 سعی كنيد موقع مراجعه اوليا به جای ارائه چندنمره نمونه كارهای هنرجو را 

به آنها ارائه نماييد تا آنها شناخت كافی از فرزندشان داشته باشند 
10 عناوين كارهايی كه می توانيد در پوشه كار قرار دهيد عبارتند از اوراق امتحانی، 
گزارش های بازديد، تمرين های كالسی، تحقيق های اينترنتی يا كتابخانه ای ..........

كه معلم ارزياب حرفه ای بنابر خالقيت خود می تواند به آن تنوع بخشد.

سازماندهي محتوا
تكاليف  ابتدا  يعني  پودمان مستقل خطي سازماندهي مي شود   5 قالب  در  درس 
و  فني  شايستگي هاي  )شامل  بختياری  و  لر  كرد،  لباس  طراحی  پودمان  كاري 
غيرفني، نگرش، ايمني و شايستگي هاي پايه( تدريس شده و سپس پودمان ترسيم 
طراحی  اردبيل،  و  آذربايجان  لباس  طراحی  بختياری،  و  لر  كرد،  لباس  طراحی 
لباس گيالن و مازندران، طراحی لباس ابيانه، طراحی لباس قشقايی، طراحی لباس 
جنوب و بندری، طراحی لباس خراسان، طراحی لباس سيستان و بلوچستان، در 

نهايت دوخت های لباس محلی ايرانی تدريس مي شود.

استاندارد تجهیزات ابزار و  مواد آموزشی رشته طراحی الگو و لباس

تعداد مشخصات فنی نام تجهیزات ردیف

6 عدد طبق 
استاندارد

 150cm*300cm در اندازۀ
)دارای كشو با صفحه( ميز برش پارچه 1

به تعداد هنرجويان 70cm*100cm در اندازه ميز رسم الگوی هنرجويان ٢

به تعداد هنرجويان - صندلی متحرک هنرجويان 3

به تعداد كالس ها 70cm*100cm در اندازه ميز مخصوص هنرآموز 4

به تعداد كالس ها
متناسب با اندازۀ استاندارد 
كالس و كارگاه های دوخت، 

الگو و طراحی لباس
وايت برد 5

به تعداد كالس ها
متناسب با اندازه استاندارد 
كالس و كارگاه ها در اندازۀ 

٢00cm*100cm
برد يا پانل 6
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در هر كارگاه 15 
دستگاه

ماشين های صنعتی با 
مارک های ژوكی، فاف، سينگر، 

...

ماشين دوخت صنعتی 
)راسته دوز( 7

در هر كارگاه 9 
دستگاه

ماشين های صنعتی با 
مارک های ژوكی، فاف، سينگر، 

...

ماشين دوخت صنعتی 
)اورلوک »  سردوز«( 8

به تعداد هنرجويان
ماشين های صنعتی با 

مارک های ژوكی، فاف، سينگر، 
...

ماشين دوخت همه كاره 
خانگی 9

به تعداد هنرجويان هر هنرجو يك قفسه )6 خانه( كمد مخصوص هنرجويان 10

در هر كالس و 
كارگاه 3 دستگاه با سرعت و حافظه باال كامپيوتر 11

به تعداد كامپيوتر - ميز مخصوص كامپيوتر 1٢

در هر كالس و 
كارگاه يك دستگاه - DVD وتلويزيون 13

در اندازۀ متوسط استاندارد با 
شيشه مات ميز نور 14

٢ عدد بغل دار، طبق استاندارد آيينه های اتاق پرو 15

هر كدام،٢ عدد
اندازه های استاندارد با 

سايزهای 38،40، 4٢، 44 
و 46

مانكن )زنانه( 16

هر كارگاه دوخت 
1 عدد

متناسب با كارگاه )گرد يا 
مستطيلی شكل( رگال 17

10 عدد پا صاف كن )به صورت خط كش 
يا پودری( دستگاه اندازه گيری لبۀ دامن 18

يك بسته 70cm*100cm در اندازه كاغذ سفيد )برش( 19

70cm*100cm در اندازه كاغذ پوستی ٢0
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به تعداد هنرجويان از 
هر كدام يك عدد خط كش مخصوص ـ دامن انواع خط كش منحنی ٢1

به تعداد هنرجويان 100cm*50cm در اندازه گونيا ٢٢

هر كدام يك بسته مخصوص پارچه و كاغذ كاربن رنگی ٢3

به تعداد هنرجويان مخصوص كاغذ رولت خطی ـ خياطی ٢4

به تعداد ماشين های 
دوخت

دوک در رنگ های متفاوت ـ 
نمره نخ مناسب باشد ـ به ثبات 

و استحكام رنگ دقت شود. 
)مخصوص همه كاره خانگی ـ 

سردوز(

انواع نخ ماشين های دوخت ٢5

به تعداد هنرجويان 100cm*50cm در اندازه خط كش بلند ٢6

در هر كارگاه الگو 
و دوخت به تعداد 

هنرجويان
- پيستوله خياطی ٢7

به تعداد هنرجويان از هر كدام يك عدد چسب نواری- ماتيكی ومايع ٢8

به تعداد هنرجويان ٢5cm*35cm در اندازۀ سلفون )برای نگهداری الگوها( ٢9

به تعداد هنرجويان
در سايزهای مختلف )از هر 

كدام يك عدد مخصوص پارچه 
و كاغذ(

انواع قيچی 30

به تعداد هنرجويان 6 تايی مداد رنگی معمولی )برای 
ترسيم الگو( 31

به تعداد هنرجويان با اندازه های متفاوت هر كدام خط كش ماری )برای ترسيم 
الگو( 3٢

هر كدام يك بسته معمولی )مخصوص كاغذ و بلند 
آن مخصوص پارچه( سنجاق ـ سوزن ته گرد بلند 33

به تعداد هنرجويان دارای آهن ربا جاسنجاقی )جا سوزن ته گرد( 34
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٢0 بسته
نوع شارپ ـ جادويی )در 

شماره های مختلف( از هر نوع 
يك بسته

انواع سوزن بلند مخصوص 
دوخت دستی 35

- در اندازه ها و فرم های مختلف 
صاف مخصوص دامن انواع دكمه 36

3 بسته از هر شماره دنده های شماره 3 و 5 )از هر 
نوع مخصوص دامن( انواع زيپ 37

10 عدد
بالشتك در فرم های گرد و 
بيضی )هر كدام از مدل های 

بالشتك(

انواع بالشتك های اتو با پارچه 
مخصوص 38

٢0 دستگاه مارک های معتبر و استاندارد اتو بخار 39

6دستگاه مارک های معتبر و استاندارد اتو پرس 40

15 عدد با ژانت ميز اتو متحرک 41

15 عدد ساخت صنايع آموزشی ميز اتو ثابت 4٢

4 توپ
چلوار سفيد با عرض 
1٢0سانتی متر يا 

150 سانتی متر
پارچه مخصوص پاترون 43

9 عدد قيچی رولتی يا گردبر با انواع 
دنده های پهن و باريك قيچی رولتی 44

10 عدد 50cm اندازه خط كش مخصوص قيچی 
رولتی 45

10 عدد 100cm*50cm در اندازۀ تخته صفحه برش قيچی 
رولتی 46

9 عدد گردبر مخصوص برش پارچه 
)به قيچی رولتی وصل می شود( گردبر 47

از هر كدام ٢ عدد در ابعاد واقعی موالژ انسان 48

هر كالس و كارگاه 
1 عدد ٢00cm*300cm در اندازه ويترين )نگهداری نمونه های 

كار هنرجويان( 49
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به تعداد هنرجويان - بشكاف 50

٢متر
جنس مرغوب )مخصوص 

تكه دوزی و سرويس خواب 
كودک( ـ زانفيكس

اليی چسب 51

هر كدام از 
ماشين های دوخت

پايه های: نواردوزی- جا دكمه 
ـ دكمه ـ زيپ ـ زيپ دوزی ـ 

لول و ...

انواع پايه های مخصوص 
ماشين دوخت 5٢

1 عدد وسيله ای برای برش يك اندازه 
درزها راهنمای برش پارچه 53

هر كدام يك حلقه

اليی بی بافت نواری مخصوص 
كمر دامن

نواری زانفيكس در اندازه های 
1سانتی متر و ٢ سانتی متر

اليی چسب 54

1بسته 68تايی جنس مرغوب و 
مارک های معتبر مداد 55

5 عدد با كيفيت خوب انواع پاک كن )معمولی ـ 
مدادی ـ گوشتی ـ خميری( 56

به تعداد هنرجويان A4, A3 اندازۀ تخته شاسی طراحی 57

5 عدد با دسته مخصوص كاتر يا تيغ جراحی 58

از هر كدام ٢ عدد HB-B6-BH-B٢-H10-H مداد سياه طراحی 59

٢ عدد مخصوص محو كردن مداد 
طراحی محو كن 60

سفيد تحريری در اندازه A3 و 
A4 ـ 40 يا 65 گرمی كاغذ طراحی 61

ريزبافت )صاف( ـ بافت متوسط 
ـ بافت درشت مقوا طراحی 6٢

٢ عدد با شماره های 0/7 - 0/10 مداد اتود طراحی 63
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1 عدد
سنباده های نرم )برای ساييدن 
و تميز كردن نوک محو كن يا 

گرد كردن نوک مداد(
سنباده 64

به تعداد هنرجويان پارچه مخصوص لباس های 
زنان اقوام ايران پارچه لباس های محلی 65

به تعداد هنرجويان انواع سوزن دوزی سنتی های 
مختلف ايران، بلوچ دوزی، 
ابريشم دوزی، تركمن دوزی

گلدوزی سنتی ايران 66

به تعداد هنرجويان ارگانزا در رنگ های متنوع برای 
دوخت لباس های اقوام ايرانی پارچه ارگانزا 67

به تعداد هنرجويان تور مژگان در رنگ های 
متنوع  متناسب برای دوخت 

لباس های اقوام ايرانی
تور مژگان 68

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

با استفاده از فرم های 1ـ   8 و 1ـ  9 و فرايندهای موجود به صورت تركيبی
ابزار ارزشیابی 

 پرسش 
 نمونه كار 

 فهرست وارسی 
 كارپوشه 

 كسب حداقل نمره ٢ از مراحل فنی 
توجهات  ايمنی،  غيرفنی،  شايستگی های  بخش  از   1٢ نمره  حداقل  كسب   

زيست محيطی و نگرشی
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استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 
درس »طراحی و دوخت لباس های محلی بانوان 

ايران....................................«

رشته تحصيلی: طراحی و دوخت                        پايه: دوازدهم                                   سال تحصيلی:98 ـ 1397 
كد رشته:                                                 كد درس:                                        كد كتاب:

نام فصل/پودمان1: خیاطی لباس های سنتی اقوام شمال و شمال غرب ایران 

کدواحد یادگیری دوم: لباس لری و بختیاریکدواحد یادگیری اول: پوشاک کردی

حداقل مراحل کاری ردیف
حداقل نمره مراحل کاریردیف نمرهنمره قبولی

نمرهقبولی

لری 11ترسيم مانكن متناسب با اندام كردی1 اقوام  اندام  با  متناسب  مانكن  ترسيم 
1و بختياری

1هماهنگی طراحی فيگور و پز با نوع لباس1٢هماهنگی طراحی فيگور و پز با نوع لباس٢

طراحی شيشه ای لباس محلی بر روی 3
٢طراحی شيشه ای لباس محلی بر روی اندام ٢3اندام 

طراحی تزيينات و نقوش  و جنس پارچه 4
طراحی تزيينات و نقوش  و جنس پارچه 34لباس محلی

3لباس محلی

كاربرد تكنيك رنگ آميزی متناسب با 5
كاربرد تكنيك رنگ آميزی متناسب با ٢5جنس و مدل لباس

٢جنس و مدل لباس

طراحی لباس جديد با الهام از لباس های 6
طراحی لباس جديد با الهام از لباس های 36سورانی، اردالنی، كلهر

3لری و بختياری

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و  
ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و  ٢توجهات زيست محيطی*

٢توجهات زيست محيطی*

  ميانگين مراحل   ميانگين مراحل 

  نمره شایستگي واحد یادگیري از 3   نمره شایستگي واحد یادگیري از 3 

     نمره مستمر از 5 

     نمره شایستگي پودمان از 3 

    نمره پودمان از 20 
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نام فصل/پودمان2: خیاطی لباس های محلی اقوام شمال و شمال غرب ایران 

کدواحد یادگیری: گیالن، مازندران، ترکمنکدواحد یادگیری :آذربایجان و اردبیل

حداقل مراحل کاری ردیف
حداقل نمره مراحل کاریردیف نمرهنمره قبولی

نمرهقبولی

ترسيم مانكن متناسب با اندام اقوام 1
ترسيم مانكن متناسب با اندام اقوام گيالن، 11آذربايجان واردبيل

1مازندران، تركمن

1هماهنگی طراحی فيگور و پز با نوع لباس1٢هماهنگی طراحی فيگور و پز با نوع لباس٢

طراحی شيشه ای اجزای لباس محلی بر ٢3طراحی شيشه ای لباس محلی بر روی اندام 3
٢روی اندام 

طراحی تزيينات و نقوش و جنس پارچه 4
طراحی تزيينات و نقوش و جنس پارچه لباس ٢4لباس محلی آذربايجان و اردبيل

٢گيالن، مازندران، تركمن

كاربرد تكنيك رنگ آميزی متناسب با جنس 5
كاربرد تكنيك رنگ آميزی متناسب با ٢5و مدل لباس

٢جنس و مدل لباس

طراحی لباس جديد با الهام از لباس های 6
طراحی لباس جديد با الهام از لباس های ٢6آذربايجان، شاهسون، قره پاپاق

٢گيالن، مازندران، تركمن

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و  
ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و  ٢توجهات زيست محيطی*

 ٢توجهات زيست محيطی*

  ميانگين مراحل   ميانگين مراحل 

  نمره شایستگي واحد یادگیري از 3   نمره شایستگي واحد یادگیري از 3 

     نمره مستمر از 5 

     نمره شایستگي پودمان از 3 

    نمره پودمان از 20 
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نام فصل/پودمان3: خیاطی لباس های سنتی اقوام مرکزی و جنوب ایران 

واحد یادگیری: هرمزگان و کدواحد یادگیری :قشقایی واوز
کدواحد یادگیری: ابیانهکدخوزستان

حداقل نمره مراحل کاریردیف
حداقل نمره مراحل کاریردیف نمرهقبولی

حداقل نمره مراحل کاریردیفنمرهقبولی
نمرهقبولی

1
ترسيم مانكن متناسب 
با اندام اقوام قشقايی 

واوز
11

ترسيم مانكن متناسب 
با اندام اقوام هرمزگان و 

خوزستان
11

ترسيم مانكن 
متناسب با اندام 

اقوام ابيانه
1

هماهنگی طراحی ٢
1٢فيگور و پز بانوع لباس

هماهنگی طراحی 
فيگور و پز با نوع 

لباس
1٢

هماهنگی طراحی 
فيگور و پز با نوع 

لباس
1

3
طراحی شيشه ای  
اجزای لباس محلی 

برروی اندام 
٢3

طراحی شيشه ای 
اجزای لباس محلی 

برروی اندام 
٢3

طراحی شيشه ای 
اجزای لباس محلی 

برروی اندام
٢

4
طراحی تزيينات و 

نقوش  و جنس پارچه 
لباس قشقايی واوز

٢4

طراحی تزيينات و 
نقوش  و جنس پارچه 

لباس هرمزگان و 
خوزستان

٢4
طراحی تزيينات 
و نقوش  و جنس 
پارچه لباس ابيانه

٢

5
كاربرد تكنيك 

رنگ آميزی متناسب با 
جنس و مدل لباس

٢5
كاربرد تكنيك 

رنگ آميزی متناسب با 
جنس و مدل لباس

٢5

كاربرد تكنيك 
رنگ آميزی 

متناسب با جنس و 
مدل لباس

٢

6
طراحی لباس جديد 
با الهام از لباس های 

قشقايی واوز
٢6

طراحی لباس جديد 
با الهام از لباس های 
هرمزگان و خوزستان

٢6
طراحی لباس 

جديد با الهام از 
لباس های ابيانه

٢

 

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 

و توجهات 
زيست محيطی*

٢ 

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 

و توجهات 
زيست محيطی*

٢

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 

و توجهات 
زيست محيطی*

٢

ميانگين مراحل ميانگين مراحل   ميانگين مراحل 

نمره شایستگي  
نمره شایستگي    واحد یادگیري از 3

 واحد یادگیري از 3
نمره شایستگي 
واحد یادگیري 

از 3

     نمره مستمر از 5 

     نمره شایستگي پودمان از 3 

    نمره پودمان از 20 
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نام فصل/پودمان4: خیاط لباس های سنتی اقوام شرق ایران

کدواحد یادگیری: افشاریکدواحد یادگیری: خراسانی
واحد یادگیری: سیستان و 

بلوچستان
کد

مراحل کاری ردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیف نمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاریردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
ترسيم مانكن 

متناسب با اندام 
اقوام خراسانی

11
ترسيم مانكن 

متناسب با اندام اقوام 
افشاری

11
ترسيم مانكن متناسب 
با اندام اقوام سيستان و 

بلوچستان
1

٢
هماهنگی طراحی 
فيگور و پز با نوع 

لباس
1٢

هماهنگی طراحی 
فيگور و پز با نوع 

لباس
1٢

هماهنگی طراحی 
فيگور و پز با نوع لباس

1

3
طراحی شيشه ای  
اجزای لباس محلی 

برروی اندام 
٢3

طراحی شيشه ای 
اجزای لباس محلی 

برروی اندام 
٢3

طراحی شيشه ای 
اجزای لباس محلی 

برروی اندام
٢

4

طراحی تزيينات 
و نقوش و جنس 

پارچه لباس 
خراسانی

٢4
طراحی تزيينات و 

نقوش و جنس پارچه 
لباس افشاری

٢4
طراحی تزيينات و نقوش  

و جنس پارچه لباس 
سيستان و بلوچستان

٢

5

كاربرد تكنيك 
رنگ آميزی 

متناسب با جنس و 
مدل لباس

٢5

كاربرد تكنيك 
رنگ آميزی 

متناسب با جنس و 
مدل لباس

٢5
كاربرد تكنيك 

رنگ آميزی متناسب با 
جنس و مدل لباس

٢

6
طراحی لباس 

جديد با الهام از 
لباس های خراسانی

٢6
طراحی لباس جديد 
با الهام از لباس های 

افشاری
٢6

طراحی لباس جديد 
با الهام از لباس های 
سيستان و بلوچستان

3

 

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 

و توجهات 
زيست محيطی*

٢  

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 

و توجهات 
زيست محيطی*

٢ 

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 

و توجهات 
زيست محيطی*

٢

ميانگين مراحل  ميانگين مراحل   ميانگين مراحل 

 
نمره شایستگي 
واحد یادگیري 

از 3
   

نمره شایستگي 
واحد یادگیري 

از 3
  

نمره شایستگي واحد 
یادگیري از 3

     نمره مستمر از 5 

     نمره شایستگي پودمان از 3 

    نمره پودمان از 20 
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نام فصل/پودمان5: دوزنده لباس محلی

کدواحد یادگیری دوم: دوخت لباس محلی ایرانکدواحد یادگیری اول :الگوی لباس محلی ایران

حداقل مراحل کاری ردیف
حداقل نمره مراحل کاریردیف نمرهنمره قبولی

نمرهقبولی

انتخاب پارچه با طرح و رنگ و جنس متناسب با ٢1اندازه گيری اندام1
1لباس محلی منطقه

چيدمان تكه های مختلف لباس محلی برروی ٢٢ترسيم الگوی اساس انواع لباس ايران٢
٢پارچه و برش آن

تبديل الگوی اساس به طرح لباس محلی 3
آماده نمودن تزيينات مربوط به لباس محلی ٢3منطقه

1منطقه

٢روش مناسب وصل قسمت های مختلف لباس٢4تهيه پاترون الگوی انواع لباس4

دوخت لباس محلی منطقه به اندازه سايز ٢5دوخت پاترون الگوی انواع لباس5
٢عروسك

پرو پاترون برروی اندام و متناسب سازی 6
٢تهيه ماكت لباس محلی منطقه٢6الگو

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و  
ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و  ٢توجهات زيست محيطی*

 ٢توجهات زيست محيطی*

  ميانگين مراحل   ميانگين مراحل 

  نمره شایستگي واحد یادگیري از 3   نمره شایستگي واحد یادگیري از 3 

     نمره مستمر از 5 

     نمره شایستگي پودمان از 3 

    نمره پودمان از 20 

اصول کلی طراحی مد و لباس 

طراحی مد و لباس چیست؟
و  پوشاک  خلق  برای  طبيعی  زيبايی  يا  زيبايی شناسی  طراحی،  از  استفاده  هنر 
جوامع  و  فرهنگ ها  اجتماعی،  نگرش های  از  متأثر  مد  طراحی  است،  زيورآالت 
مختلف بوده و به اندازۀ همين تفاوت ها دارای تنوع بااليی است. طراحان مد به طرق 
متفاوتی در بخش های طراحی پوشاک و زيورآالت كار می كنند، بعضی به تنهايی و 
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بعضی به عنوان بخشی از يك گروه به اين حرفه مشغول هستند. آنها با تالش برای 
طراحی لباس های زيبا و باب طبع جامعه سعی در ارضای تمايل مصرف كنندگان 
دارند. به دليل اينكه طراحی و ارائۀ لباس های جديدی كه مورد پسند عموم قرار 
بتوانند  بايد  حال  عين  در  حرفه  اين  متخصصين  است،  زمان بر  فرايندی  بگيرند 
به طور دقيق زمان تغيير سليقۀ مصرف كننده را پيش بينی كنند. مد و رسانۀ آن كه 

پوشاک است نمادی از وضعيت اجتماعی و اقتصادی جوامع هستند. 
و  زيبايی  از  تابعی  می كنند  طراحی  كه  لباسی  تا  می كنند  تالش  مد  طراحان 
دل انگيزی باشد، آنها بايد درنظر داشته باشند كه هر نوع لباسی چه مخاطبی دارد 
و همچنين در چه موقعيتی پوشيده می شود. آنها برای انجام اين مهم محدوده ای 
و  الگوها  رنگ ها،  از  گسترده ای  طيف  همچنين  و  آن  تركيبات  و  مواد  از  وسيع 
سبك ها را در اختيار دارند. با وجود اينكه لباس های روز و معمولی بيشترين ميزان 
لباس های مصرفی را تشكيل می دهند و در محدودۀ سبك های قراردادی متداول 
و مرسوم قرار دارند، لباس های رسمی و لباس های شب كه برای مراسم خاص و 

مهمانی ها استفاده می شوند نيز مطلوب هستند و مخاطبان خاص خود را دارند. 
طراحی پوشاک

طراحان لباس عالوه بر اينكه به شكل های متفاوتی كار می كنند، به طرق متفاوتی 
نيز طراحی می كنند. بعضی ايدۀ اوليۀ طرح خود را روی كاغذ پياده می كنند در 
حالی كه بعضی ديگر با آويزان كردن پارچه بر روی فرم ابتدايی لباس، طرحی را 
كه می خواهند تصور می كنند و برخی نيز به كمك نرم افزارهای كامپيوتری طرح 
لباس مورد نظرشان را ترسيم می كنند. زمانی كه طراح به طور كامل از تناسب و 
تا  می كند  مشورت  حرفه ای  الگوی  طراح  يك  با  باشد  راضی  پارچه ها  هماهنگی 
طرح اوليه را روی كاغذ يا از طريق نرم افزارهای كامپيوتری كامل كند. كار طراح 
به دقت  واقع  در  كامل شده  پوشاک  تناسب  است،  پر زحمت  و  دقيق  بسيار  الگو 
آنها بستگی دارد، آنها پس از اطمينان از ابعاد اوليه يك نمونه از لباس می سازند 
تا روی تن يك مدل واقعی تست شود و از درست بودن اندازه و ابعاد آن در عمل 

هم مطمئن شوند. 

تاریخچه

چارلز فردریک ورث اولین طراح لباس
در قرن نوزدهم ميالدی، چارلز فردريك ورث به انگليسی:

)Charles Frederick Worth( با دوختن برچسب نام خود به لباس هايی كه طراحی 
از آنكه بزازها  می كرد زمينه ساز شروع طراحی مد به طور كلی شد. درست پيش 
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خياط های  انبوه  و  كنند  برپا  پاريس  در  را  خود  مد(  )خانه های  لباس  مزون های 
شناخته نشده دست به خالقيت بزنند و مدهای عالی كه در دادگاه های سلطنتی 
اينكه  به جای  او  كه  بود  به طوری  ورث  موفقيت  برچيده شوند.  پوشيده می شدند 
می كردند  پيروی  مشتری  دستور  از  تنها  گذشته  در  كه  ديگر  خياط های  مانند 
مد«  »طراح  واژۀ  بپوشند.  چه  كند  ديكته  به مشتريانش  می توانست  كند،  رفتار 
)به فرانسوی: Couturier( در حقيقت اولين بار برای توصيف او ساخته شد. در 
حالی كه مقولۀ پوشاک در هر دورۀ زمانی توسط دانشگاهيان مورد مطالعه و بررسی 
قرار گرفته است، تنها خلق پوشاک از سال 1858 به بعد را می توان به طور مؤثر 

طراحی لباس در نظر گرفت. 
در همان دوره بود كه بسياری از مزون های لباس )خانه های مد( شروع به استخدام 
شده  نقاشی  تصاوير  بكشند.  را  لباس ها  طرح  تا  كردند  نقاش ها  و  هنرمندان 
به مشتری ها نشان داده می شدند كه بسيار ارزان تر از نمونه واقعی لباس توليد شده 
در كارگاه بودند، در صورتی كه مشتری ها يكی از طراحی های آنان را می پسنديدند 
آن لباس را سفارش می دادند و خانۀ مد از اين طريق صاحب درآمد می شد. به اين 
ترتيب، سنت طراحی لباس به جای ارائۀ لباس های تكميل شده به عنوان يك كار 

اقتصادی شروع شد. 
و  عشق  مد  طراحی  می گويد:  مگی  شانون  به نام  جاماييكايی  مشهور  طراح  يك 

شوری است برخاسته از قلب هنرمند. 
زمینه های طراحی مد

بازارخالصهحوزه

دوخت سفارشی )اوت كوتور(، توليد كاربردی، راحت، مد روزلباس روز زنانه
ماشينی، توليد عمده

پر زرق و برق و باشكوه، پيچيده، لباس شب زنانه
مخصوص مناسبت ها

توليد  ماشينی،  توليد  سفارشی،  دوخت 
عمده

مسحوركننده، راحت، قابل لباس زير زنانه
شستشو

توليد  ماشينی،  توليد  سفارشی،  دوخت 
عمده

دوختنی، توليد ماشينی، توليد عمدهغيررسمی، كاربردی، راحت لباس روز مردانه

شيك، ظريف، رسمی، مخصوص لباس شب مردانه
مناسبت ها

دوختنی، توليد ماشينی، توليد عمده

شستشو، پوشاک دخترانه قابل  رنگارنگ،  زيبا، 
كاربردی، ارزان

توليد ماشينی، توليد عمده

مرسوم، مد روز يا درجه يك، قابل پوشاک بچگانه
شستشو، كاربردی

توليد ماشينی، توليد عمده
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دختران  پوشاک 
نوجوان

و  زرق  پر  راحت،  رنگارنگ،  زيبا، 
برق

توليد ماشينی، توليد عمده

)هم لباس جين )لی( جنسيت  فاقد  پسند،  مردم 
زنانه هم مردانه(، راحت، كاربردی

توليد ماشينی، توليد عمده

شستشو، لباس ورزشی قابل  كاربردی،  راحت، 
دارای تهويۀ مناسب

توليد ماشينی، توليد عمده

شيك، گرم، رنگ و وزن مناسب لباس بيرون
فصل

توليد ماشينی، توليد عمده

توليد ماشينی، توليد عمدهبا وزن و رنگ مناسب فصللباس بافتنی

مجلل، پر زرق و برق، لباس عروس
محسوركننده، كالسيك

توليد  ماشينی،  توليد  سفارشی،  دوخت 
عمده

زيورآالت و لوازم 
تزيينی

توليد مد روز، چشم نواز ماشينی،  توليد  سفارشی،  دوخت 
عمده

متناسب سازی 

به هدف  توجه  با  و  لباس می باشد  كار طراحی  برای  مهم ترين روش  مانكن  رسم 
طراح لباس ازنظر زيبايی شناسی مورد قبول هنرشناسان تالش می شود مانكن با 
اندازه های طاليی ابداع دوره رنسانس رسم شود و هدف عمده از طراحی و رسم 
داشته  مطابقت  اندازه های طاليی  با  كه  زيبا  و  متناسب  اندامی  است  مانكن  اين 
باشد. اگرچه در طراحی همه موضوعات رعايت تناسبات دارای اهميت است ولی 
در طراحی انسان درستی نسبت های بدن اهميت بيشتری دارد. زيرا اين تناسبات 
در ذهن همه كاماًل نقش بسته و عدم رعايت آن به سرعت تشخيص داده می شود. 
زيباترين و متداول ترين تناسبات بدن نسبت آن يك به هفت و نيم می باشد ولی 
اين تناسبات در بين طراحان مد و لباس جهان برای طراحی اندام مانكن متغير 
است و از نسبت يك به هشت و نيم، يك به 9 و يك به 10 نيز استفاده می كنند و 
البته اين نسبت ها بيشتر با هدف زيبايی مانكن برای نماياندن مد و لباس صورت 
می گيرد ولی اين تناسبات برای طراحی مانكن برای لباس سنتی اقوام مختلف با 
واقعی مدل فرق  تناسبات  بيشتر  به اهميت  توجه  با  و  به  آناتومی مخصوص  توجه 
می كند. در طراحی مانكن برای طراحی لباس و مد تناسب واقعی انسان مدنظر 
نيست و مخصوصاً از دست و پاهای بلند و زيبا برای نمايش لباس مورد استفاده 
قرار می گيرد. شكل خاص برای طراحی اندام يك مانكن اندام كشيده با پاهای بلند 
و چهارشانه می باشد. اين اصول در طراحی اندام اقوام جای خود را به ويژگی های 

خاص اندام های مختلف اقوام می دهد.
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از  كنيد  سعی  محلی  بانوان  اندام  برای  مناسب  اندام  طراحی  در  موفقيت  برای 
مدل های زنده و عكس های مربوط به اقوام طرح خطی بزنيد و شما در اثر تمرين 
و ممارست در اين كار موفق خواهيد شد. البته فراموش نكنيد اصول وقوانينی كه 
در پايه دوم و سوم برای طراحی اندام آموخته ايد را كنار نخواهيد گذاشت بلكه با 

تغييرات جزئی خواهيد توانست به نتايج مطلوبی برسيد.
تغييرات در اندام مناسب برای لباس محلی:

صفحه خرب٣٠

باالی سر

چانه

سینه

سرشانه

آرنج
کمر

باسن
ران

انتهای ران

زانو

باالی ساق

ساق پا

پایین ساق پا

مچ پا 

 پنجه پا 

1 پاها كوتاه تر از قبل طراحی می شود.

2 كمر يك مقدار پهن تر طراحی می شود.
3 سرشانه دريك دوم فاصله چانه تا سينه 
برای  مانكن  در  گردن  )بلندی  دارد.  قرار 
زيبايی مدل مو مناسب هست ولی همين 
بلندی گردن در طراحی روسری و سروگردن 

ظاهر ناموزونی را به وجود می آورد.
تا  كمر  فاصله  چهارم  سه  در  آرنج   4

سينه 
5 بلندی دست تا سه چهارم فاصله باسن 

تا ران
يك  در  يافته  تغيير  كاماًل  زانو  خط   6
دوم خط ران تا برجستگی ساق پا قرار 
می باشد  فرعی  خطوط  جزء  و  می گيرد 
زيبايی  مانكن  در  پا  نامتعارف  )بلندی 

طبيعی را از بين می برد.(
7 مچ پا نيز در يك دوم فاصله تو رفتگی 

ساق پا و پنجه پا قرار می گيرد. 
8 برای طراحی زيباتر كفش يك مقدار 

نوک انگشتان بيرون خط قرار گيرد .
قرار  خود  قبلی  جای  در  ران  خط   9
نمی گيرد و خط راهنما خط ران نيست  

بلكه پايين تر از ران قرار گرفته است .
10 مثل خط ران در اين اندام خط ساق پا 
نيز روی خط قبلی خود قرار نمی گيرد و در 
باالتر از ساق و در قسمت برجستگی ساق 
قرار گرفته و آن خط هم با نام برجستگی 

ساق پا نام گذاری می شود.

نوک انگشتان
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طرز تهیه مانکن متحرک با استفاده از طلق شفاف

الزم  به آن  كامل  تسلط  و  بدن  فرم  شناسايی  برای  ابتدا  ماهر  اندام  طراح  يك 
بررسی  و  دقت  توجه،  با  بشناسد.  به طوركامل  را  ماهيچه ها  و  استخوان ها  است 
آناتومی  انسان و با انتخاب طراحی اندام مناسب و انتقال آن روی مقوای كاغذی 

می توان مدل و مانكن متحرک برای  طراحی انواع لباس استفاده نمود.
حرکات و اسامی آنها در آناتومی

برای ايجاد حركت بر روی مانكن كاغذی بايد توجه داشته باشيد كه ماهيچه ها با 
انقباض خود سبب حركت استخوان ها می شوند و در هر طرفی كه قرار گرفته شوند 

استخوان را رو به همان طرف به حركت در می آورند.
هر استخوان ممكن است يك يا دو و يا سه نوع حركت داشته باشند كه عبارت اند از: 

الف( تاشدن و باز شدن 
ب( درون گرديدن و برون گرديدن )چرخيدن رو به داخل يا خارج بدن(

ج( دورشدن و نزديك شدن )دورشدن از مركز بدن و يا نزديك شدن به آن(
توجه شود عمل دور شدن و نزديك شدن را در مورد هر يك از انگشتان دست و پا 

نسبت به انگشت وسطی )به جای مركز بدن( درنظر می گيرند.
حرکت ساده و حرکت مرکب:

اگر استخوانی در يك زمان فقط يك نوع حركت را انجام بدهد حركت ساده صورت 
گرفته است مانند تاشدن ساعد روی بازو و يا باز شدن انگشتان ولی حركت مركب 
حركتی است كه استخوان دونوع حركت را در يك زمان توأماً انجام می دهد وقتی 
كه ساعد را روی بازو تا می كنيم آن را به داخل نيز برگردانيم تمام حركات پيچيده 
بدن نتيجه حركات مركب و يا ساده است. مطالعه حركات مركب و ساده در بدن 

قابل توجه است. 

طراحی  اقوام  اندام  از  بلندتر  لباس  زیبایی  برای  لباس  طراحی  در  مانکن  معموالً 
می شود و این بلندی مخصوصًا در نیم تنه پایینی اندام یعنی پاها بیشتر نمایان است. 

توجه
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جمجمه

فک فوقانی
فک تحتانی

بازو
ستون فقرات

زند اسفل
 زند اعال 

برجستگی بزرگ

خاجی

برجستگی کوچک

ران

کشکک

 درشت نی
نازک نی

 استخوان های مچ پا
 استخوان های کف پا

استخوان های 
انگشتان

استخوان انگشتان

 استخوان کف 
دست

استخوان های مچ
نشیمنگاه

خاصره
عانه

 استخوان بی نام

غضروف دنده ای
زائده خنجری

جناغ

ترقوه

استخوان پس سریحدقه

استخوان آهیانه

مهره های گردنی )7(

زائده اخرمی
کتف

مهره های 
کمری )5(

مهره های 
بازوپشتی )12(

زائده آرنج
زند اعال

زند اسفل

ران

نازک نی
درشت نی

نشیمنگاه
خاجی

خاصره
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روش ساخت ماکت اندام 
حرکات  تقسیم بندی  براساس  تصویر  طبق  را  مناسب  اندام  طرح  یک  ابتدا  کار:  روش 
مفصلی طراحی نمایید و سپس این طرح را به روی طلق شفاف منتقل نموده و به جای 

مفصل ها از دکمه برای حرکت استخوان های بدن استفاده کنید. 
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بخش دوم

آموزش پودمان ها
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پودمان اول
طراح لباس های سنتی غرب ایران

واحد 

طراحی لباس های کردییادگیري 1

تکنیک رنگ آمیزی پوشاک کردی

با توجه به وجود تنوع تزيينات و رنگ و جنس در پوشاک كردی از تكنيك های 
مختلف در رنگ آميزی استفاده شود مخصوصاً كاربرد تكنيك كالژ و كاربرد مواد 
و ابزار واقعی در رنگ آميزی و نمايش پوشاک كردی از بهترين تكنيك می باشد. 
طوری كه برای نمايش برازنده پوشاک كردی يكی از نقاط نافذ آن حتماًً از كالژ 
استفاده شود به فرض كاربرد پارچه تور برای نمايش پوشاک سورانی زيبايی آن را 
چندين برابر خواهد ساخت. در پوشاک اردالن پيش سينه و قسمت جلوی پيراهن 
از نقاط نافذی است كه برای تزيين آن از منجوق و نوار و يا پولك مورد استفاده 
قرار بگيرد برای اين كار حتی می توان پولك را با قيچی برش زده و كوچك كنيد 

تا مورد استفاده قرار دهيد.

تکنیک های کاربردی در پوشاک کردی

1 برای نماياندن بهتر تزيينات رويی لباس های ساده تر را تا حد امكان از كمترين 
ايجاد سايه و روشن استفاده نماييد.
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كردی  زيورآالت  و  تزيينات  از  الهام طرح جديد  برای  بخواهيد  هنرجويان  از   2
بيشتر استفاده نمايند.

3 برای حفظ اصالت تزيينات به هنرجويان تأكيد شود نكات مهم تزيينات به طور 
واقعی مورد استفاده قرار بگيرد.

4 طرز بستن روسری و انواع آن در اقوام مختلف كردی بيشتر از تكه های ديگر 
پوشاک كردی موضوع الهام هنرجويان قرار بگيرد.

5 هنرجويان را درانتخاب ابزار وسايل طراحی و رنگ آميزی آزاد بگذاريد.

انواع زیورآالت زنان کردستان

سوزن دوزی و تزیینات لباس محلی کردی

تزيين  برای  كردی  بانوان  منجوق بافی: 
روسری و سربندهای خود ار منجوق بافی به 

شيوه های مختلف استفاده می نمايند.
جليقه يكی از سنت های قديمی می باشد.سکه دوزی: سكه دوزی و كاربرد آن در تزيين 
پارچه سازی کردی: بانوان كردی مخصوصاً اردالن با 
استفاده از منجوق مرواريد و پولك بر روی پارچه های 

پيراهنی خود نقش های زيبايی را می آفرينند.
تزیینات با گل میخک: با استفاده از گل ميخك به 
خاطر عطر آن برای اطراف روسری مخصوصاً در بين 
ديگر اقوام ايرانی مرسوم است.سورانی های و تهيه گردنبند در بين كردها نيز مانند 
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ادامه سوزن دوزی و تزیینات لباس محلی کردی

منگوله و ریشه: منگوله و ريشه از نخ ابريشمی و با قالب 
و ميل تهيه می شود با بافتی شبكه ای به متراژ پارچه 

مهره های تزیینی: كاربرد مهره های تزيينی يكی ديگر از سربند و سپس ريشه و منگوله با قالب بافته می شود.
موارد استفاده در زينت آالت كردی می باشد. البته كاربرد 

روسری ابریشمی: روسری ابريشمی كردی از نظر جنس مهره با كمی تفاوت در بين ديگر ايرانيان نيز كاربرد دارد.
و تهيه آن همان كالغی آذربايجان می باشد و تفاوت آنها 
سفيد( می باشد.در نقش و طرح و رنگ آن )سبز، قرمز، مشكی، بنفش، 
طرز بستن سربند كردی خاص و ويژه كردها می باشد.

زنان كرد پوشش خود را با زيورآالت متعدد تكميل كرده و خود را با اين نوع پوشش ها 
استفاده  دست پوش  و  انگشتر  دست بند،  و  النگو  انواع  از  دست  برای  می آراستند. 
می كردند كه نقوش روی آن بسيار زيبا و مثال زدنی است. از بازوبندهايی با لوله های 
دعا استفاده می كردند. به نحوی كه داخل لولۀ دعا آياتی از قرآن قرار می دادند، معموالً 

سطح ظاهر لوله را نيز با آيات قرآنی و اسماء متبركه مزين می كردند. 

ُگِوه
مخصوصی  زيورآالت  جليقه،  به خصوص  خود  لباس های  آراستن  برای  كرد  زنان 
آن  و  قلب متصل شده  به شكل  فلزی  زنجير  به يك رشته  ُگِوه كه  مانند  داشتند، 

را دورتادور جليقه می دوختند و هنگام حركت صدای زيبايی از آن توليد می شد.
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دکمودوالو
برای بستن جلوی سخمه )جليقه(، سلته و كوا )قبا( از روی سينه يا زيرسينه از 

دكمودوالو استفاده می كنند.

زیورهای سر و پیشانی
بر  ناحيۀ پيشانی وصل می شود.  بر روی كاله در  پِلِپله: سكه های پول است كه 
روی كالوِزر يا كالوفس سكه های پول می دوزند و از تزييناتی ديگر مانند منجوق 
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شده  دوخته  گالبتوِن  يا  و 
ياد  می توان  سر  زيور  به عنوان 
كرد. زنان برای زيبا كردن اين 
به آن  ديگری  زيورهای  كاله، 
می افزايند كه به شرح زير است.

اين زيور عبارت است  الگیره: 
به  كه  پول  رديف سكۀ  از يك 
يك ديگر متصل شده و بر روی 
وصل  سر  كنار  در  سرپوش 

می شود.

ژیرچناکه: »زيوری است كه از 
اتصال سكه های پول يك قرانی 
و يا دوقرانی و يا مهره های آبی 
و قرمز و سياه رنگ ساخته شده 
است. در طرفين آن قفلی نصب 
شده هنگام استفادۀ آن در زير 
از دو  را  قرار داده و قفل  چانه 

طرف به كاله نصب می كند«.

سنگ  تكه ای  نقيم،  نَقیم: 
بيضی  يا  مدور  به شكل  عقيق 
است كه بر روی فلزی از جنس 
نقره نصب می شود كه در پايين 
آن سكه های پول يك قرانی و 
به شكل  عقيق  تكه  چند  يا 
است.  شده  داده  قرار  آويزان 
نقيم در كنار سر، بر روی كاله 

و يا سرپوش وصل می گردد.
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رنگی  و  ريز  مهره هايی  موره: 
دانه های  همانند  كه  است 
می شود  كشيده  به بند  تسبيح 
و در طرفين آن دو قفل نصب 
شده و آن را از زير چانه عبور 
طرف  به دو  را  قفل  دو  و  داده 
به اين  و  می كنند  وصل  كاله 
ترتيب عالوه بر زيبايی، كاله را 

بر روی سر ثابت نگه می دارد.

به بند  قرمز كه  يا  و  زردرنگ  مهرۀ  وره تاقی: در جلوی كاله فيس، چند رديف 
كشيده شده است وصل می گردد كه به آن وره تاقی گفته می شود.

پلکه: مهره هايی است كه به بند كشيده شده و تعدادی از آن را در يكديگر تابيده 
و از زير چانه عبور داده و به لبه های كاله وصل می كنند.

پشته سه ره: زيوری است كه از سكه های يك قِرانی و يا پنج قِرانی ساخته شده و 
معموالً به پشت سر بر روی كاله و يا ديگر سرپوش ها به وسيله قالب وصل می شود.
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زیورهای گردن



پودمان اول: طراحی لباس های سنتی غرب ایران 
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رنگی  مهره های  شیالنه:  و  ربا  دل 
مهره های  همراه  كه  است  درشتی 
به گردن  و  به نخ كشيده شده  كوچك تر 

آويزان می كنند.

از  كه  است  گردن بندی  خاو:  و  خشل 
كهربا  از  يا  و  بو  خوش  گل  و  گياهان 

ساخته می شود.

شه وه )شه وگ(: مهره هايی است سياه 
كوچك  و  بزرگ  اندازه های  در  و  رنگ 
كه به يك ديگر وصل شده و زنان آن را 
به گردن آويزان می كنند اين گردن بند 
عالوه بر زيبايی، جنبۀ اعتقادی نيز دارد. 
نوع ديگری از اين گردن بند كه به آن دعا 
می گويند، عبارت است از لوله ای فلزی 
كه داخل آن دعا قرار می گيرد و آن لوله 
را به يك رشته از مهره های رنگی وصل 
نوع  می كنند.  آويزان  به گردن  و  كرده 
دارد  وجود  گردن بندها  اين  از  ديگری 
فلز  از  صفحه ای  روی  بر  دعا  چند  كه 

حك شده است.
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گردن بند میخک: اين گردن بند از رايج ترين گردن بند ها در بين زنان است كه 
از تركيب ميخك و مهره های رنگی به خصوص شيالن ساخته می شود.

كه  می كردند  آويزان  عاشيق بند  به نام  ريز  سينه  نوعی  گردن  بر  عاشیق بند: 
زنجيره ای بافته و پهن از جنس طال يا نقره است كه در آن از پلپله های فراوانی 

استفاده شده است. نمونه آن را در تصوير مشاهده كنيد.

گواره )گوشواره(: يكی از زيورهای مربوط به ناحيۀ سروگردن است كه زنان آن را 
از تركيب ميخك و مهره های رنگی آويزان می كنند. اين گواره در طرح ها و اشكال 

مختلف توسط زرگران ساخته می شود.

زیورهای دست

بازی بن )بازوبند(: اين نوع بازوبند از 
جنس فلز بوده و در اندازه های مختلف 
دعا  لوله های  گاهی  می شود.  ساخته 
پول  سكه های  نيز  و  شده  نصب  به آن 
به آن آويزان می كنند و به وسيلۀ قالب 
بازو  ناحيۀ  در  لباس  روی  بر  كشی  يا 

نصب می شود.

سنتی  دست بندهای  )النگو(:  خرخال 
در  و  داشتند  لواليی  حالت  معموالً 
نقطه ای كه به هم وصل می شدند به وسيلۀ 
چفتی بسته می شدند. بر روی بدنه اين 
نصب  قيمتی  سنگ های  دست بندها 
می شد. به دست بند در اصطالح محلی 

بازنه )بازن( می گويند.


