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نیازهای  تحقق  جهت  آموزشی  محتوای  وجود  درسی،  برنامه  اجرای  الزامات  از 
تغییرات  به  توجه  با  می باشد.  تربیت  و  تعلیم  نظام  اهداف  و  اجتماعی  و  فردی 
انجام شد  و پرورش  بنیادین آموزش  آموزشی که حول محور سند تحول  نظام 
به  جمله  از  پذیرفت.  صورت  مطلوب  به  موجود  وضع  از  جدیدی  چرخش های 
از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده یادگیری  نقش هنرآموز 
و نقش هنرجو از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر 
و نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و 
از  متنوعی  رسانه های  شامل  یادگیری  بسته  برد.  نام  )آموزشی(  یادگیری  بسته 
جمله کتاب درسی هنرجو، کتاب همراه هنرجو، کتاب راهنمای تدریس هنرآموز، 
تحقق  در  هم  با  که  می باشد  و...  پوستر  و  آموزشی  فیلم  آموزشی،  نرم افزارهای 
ایفاي نقش  ایفا می کنند. کتاب راهنماي هنرآموز جهت  اهداف یادگیری نقش 
تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشي برای هر کتاب 
درسی طراحي و تدوین شده است. در این رسانه سعی شده روش تدریس کلی 
و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، 
نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده شود. همچنین نمونه 
طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه 
و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها، بیان 
شاخص های اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به اشتباهات و 
مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات آموزشي 
شایستگي هاي غیرفني، ایمنی، بهداشت و ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات مهم 
در فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي زماني و صالحیت هاي 

حرفه اي و تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف  امید است شما هنرآموزان گرامی 
بسته آموزشی که با کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق 

باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

مقدمه
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سخنی با هنرآموزان گرامی
به  مربوط  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  عملیاتی  هدف  اولین  موضوع 
نظام  چارچوب  در  اقتصادی  مفاهیم  درک  با  که  است  یافتگانی  تربیت  پرورش 
معیار اسالمی از طریق کار، تالش، روحیه انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و 
انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت 
و انصاف در روابط با دیگران در فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی 
و جهانی مشارکت می نمایند. همچنین سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی 
ایران »حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری« به قلمرو و سازماندهی محتوای این 

آموزش ها پرداخته است.
در برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی، 
پایه ای خانواده،  اعتبار نقش  اعتبار نقش مرجعیت معلم،  یادگیرنده،  اعتبار نقش 
جامعیت، توجه به تفاوت های فردی، تعادل، یادگیری مادام العمر، جلب مشارکت و 
تعامل، یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوع بخشی آموزش ها، انعطاف پذیری، آموزش 
بر اساس نیاز بازار کار، اخالق حرفه ای، توسعه پایدار و کاهش فقر و تولید ثروت، 

شکل گیری تدریجی هویت حرفه ای مورد توجه قرار می گیرد.
تغییر  و  کشور  داخل  کار  بازار  نیاز  و  فناوری  تغییرات  باالدستی،  اسناد  مطالبات 
مناسب  الگوی  تا  شد  موجب  بین المللی،  توصیه های  همچنین  و  استانداردها  در 
آن  براساس  درسی  برنامه های  و  طراحی  باشد  مطرح شده  شرایط  پاسخگوی  که 
برنامه ریزی و تدوین شوند. تعیین سطح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به 
تحلیل حرفه و توجه به ویژگی های شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفه ای 
ویژگی های  از  برنامه ها  تدوین  در  غیرفنی  و  مشترک  شایستگی های  تلفیق  ملی، 
الگوی مذکور و برنامه های درسی است. براساس این الگو فرایند برنامه ریزی درسی 
آموزش  دنیای  و  کار  دنیای  بخش  دو  در  مهارتی  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش های 
طراحی شد. بخش دنیای کار شامل ده مرحله و بخش دنیای آموزش شامل پانزده 
مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هرمرحله با مراحل دیگر فرایند به صورت طولی 
و عرضی است با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال موارد 

اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر می باشد.
آموزشی  اجزای بسته  تدوین  بر  برنامه درسی ملی  و  بنیادین  توصیه سند تحول 
جهت تسهیل و تعمیق فعالیت های یاددهی یادگیری،کارشناسان و مؤلفان را بر آن 
داشت تا محتواهای آموزشی موردنظر را در شبکه ای از اجزای یادگیری با تأکید بر 
برنامه درسی رشته، برنامه ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای 
شاخص بسته آموزشی و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه های درسی تهیه 
شده با توجه به چرخش های تحولی در آموزش فنی و حرفه ای و توصیه هایی برای 
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اجرای مطلوب آن می باشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است. بخش نخست مربوط به 
تبیین  کلیات  که  است  درسی  برنامه  کالن  رویکردهای  و  جهت گیری ها  تبیین 
منطبق برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم و مهارت های 
شامل  را  آموزشی  منابع  و  مواد  جدول  دوره،  در  آن  توسعه  چگونگی  و  اساسی 

می شود.
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، 
و  سازماندهی  اساسی،  پرسش های  طرح  کلیدی،  ایده های  یادگیری،  پیامدهای 
مرحله بعدی محتوا و تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده از راهبردهای 

مختلف و در آخر تعیین روش های ارزشیابی را شامل می شود.
اهمیت  به  توجه  با  هنرآموز  راهنمای  کتاب  مختلف  قسمت های  در  همچنین 
یادگیری  بهداشت،  و  ایمنی  منابع،  مدیریت  آموزش  به  غیرفنی  شایستگی های 
مادام العمر و مسئولیت پذیری تأکید شده است. مسلماً اجرای مطلوب برنامه های 
درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزیز و بهره مندی از صالحیت ها 

و شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان می باشد.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

مقدمه
تعاریف و اصطالحات

آموزش های  جهت گیری  اصطالح،  این  از  منظور  مّلی:  درسی  برنامه  رویكرد 
مدرسه ای براساس فلسفه تربیتی نظام حاکم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم 
توحیدی  فطرت گرای  رویکرد  رویکرد،  این  است.  ملّی  درسی  برنامه  از  نهادها  و 
نام دارد که مقصد عالی آن، شکوفای گرایش های الهی در انسان و تربیت انسان 

خلیفه اهلل است. 
دنیای کار: شامل کارمزدی، پیگیری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های 
زندگی اجتماعی است. دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است. 
دنیای کار شامل زندگی شغلی، بازار کار، محیط واقعی کار و بنگاه های اقتصادی 

است.
محیط کار: موقعیتی است که افراد در آن کار می کنند و گستره ای وسیع از فضاها 

از خانه تا کارخانه بزرگ را شامل می شود.
بنگاه اقتصادی: محلی که در آن فعالیت های اقتصادی مبتنی بر استاندارد ملی 

طبقه بندی فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد.
به  با توجه  از شایستگی های حرفه ای است که  صالحیت حرفه ای: مجموعه ای 
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سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.
آموزش و تربیت فنی و حرفه ای )TVET(: آموزش و تربیت در قلمرو دنیای کار 
جهت زمینه سازی، آمادگی، نگهداشت و ارتقای شغلی و حرفه ای را گویند. آموزش و 
تربیت فنی و حرفه ای واژه ای جامع است که به جنبه های از فرایند آموزشی و تربیت، 
دربرگیرنده، مطالعه فناوری ها و علوم وابسته، کسب نگرش ها و مهارت های عملی، 
فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش های گوناگون اقتصادی و زندگی اجتماعی، 
عالوه بر آموزش عمومی، ارجاع و اطالق می شود. این واژه اعم از آموزش فنی و حرفه ای 
طیف  شامل  آموزش ها  این  همچنین  است.  نایافته  سازمان  و  رسمی  غیر  رسمی، 
وسیعی از فرصت های توسعه مهارتهایی است که با بافت های ملی و محلی هماهنگ 
می گردد. یادگیری برای یاد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های 
عرضی )غیر فنی( و مهارت های شهروندی نیز از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و 

تربیت فنی و حرفه ای می باشند.
شغل )Job(: واژه شغل » استخدام شدن برای ارائه خدمت و یا برای مدتی خاص« 
می باشد. شغل محدود به زمان و فرد کارفرما است. شغل مجموعه ازکارها و وظایف 
مشخص است که در یک جایگاه خاص تعریف می شود. یک شخص ممکن است که 

در یک حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد. 
شباهت  که  است  کار  دنیای  مشاغل  از  مجموعه ای   :)Occupation( حرفه 
معقوالنه ای ازنظرکارها، دانش و توانائی های مورد نیاز دارد. حرفه مشغولیت اصلی 
فرد در طول زندگی است. استاندارد حرفه ای، حداقل های مورد انتظار دنیای کار 
در یک حرفه را نشان می دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وی در بازار و دنیای کار 
است )مانند حسابدار، خانه دار، جوشکار، پرستار، مهندس ساختمان(. اثر حرفه ها 
در بخش های مختلف وجود دارد درحالی که برخی از حرفه ها )مهندس معدن( 
مربوط به بخش خاصی است. یک حرفه مجموعه ای از مشاغل است که شباهت 

معقوالنه ای از نظر کارها، دانش و توانائی های مورد نیاز دارد. 
وظیفه )Duty (: وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلی مشخصی را که 
در یک جایگاه شغلی یا حرفه برای شخص درنظر می گیرند، وظیفه نام دارد. برای 
مثال از وظایف اصلی که تعمیرکار خودرو می توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، 
تعمیر سیستم انتقال قدرت و... اشاره کرد. از تکنسین مکاترون که انتظار می رود 

نگهداری و تعمیرات سیستم های کنترل عددی را به عنوان وظیفه انجام دهد. 
تكلیف کاری) Task (:تکلیف کاری فعالیت مشخصی است که دارای ابتدا و انتها 
می باشد و شامل مراحل منطقی است. معموالً هر وظیفه به چندین تکلیف کاری 
تقسیم می شود. به طور مثال یکی از تکالیف کاری وظیفه »تعمیر سیستم مولد 

قدرت «، تنظیم سیستم جرقه می باشد. 
شایستگی 1: مجموعة اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز جهت انجام 
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یک تکلیف کاری، براساس استاندارد را، شایستگی گویند. شایستگی ها در حوزه 
عمومی  و  غیرفنی  فنی،  شایستگی های  دستة  سه  به  فنی و حرفه ای  آموزش های 

تقسیم بندی می شوند.
سطح شایستگی انجام کار: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطح 
صالحیت حرفه ای انجام می شود، انجام هر کار ممکن است با کیفیت مشخصی در 
محیط کار مورد انتظار باشد. سطح کیفی شناخته شده از یک شخص در محیط 
کار را سطح شایستگی مورد انتظار و نیاز گویند. سطح شایستگی انجام کار معیار 
اساسی ارزشیابی می باشد. در بین کشورهای مختلف نظام سطح بندی شایستگی 

گوناگونی وجود دارد اما نظام چهار سطحی معمول ترین آنها به نظر می رسد.
و  مدارک  صالحیت ها،  که  است  چارچوبی   :)NQF( ملی  صالحیت  چارچوب 
گواهینامه های در سطوح و انواع مختلف را به صورتی منسجم و همگون براساس 
این  ارتباط می دهد. در  به هم  توافق شده  از معیار ها و شاخص های  مجموعه ای 
ارزش ویژه ای داده می شود. زمان و  به مهارت و تجربه در کنار دانش  چارچوب 

مکان یادگیری ارزش کمتری دارد.
سطح صالحیت )Level of Qualification(: سطح صالحیت عبارت است از 
سطح حرفه یا شغلی در چارچوب صالحیت های حرفه ای ملی که تکالیف کاری 
باید در آن طراحی و تدوین گردد. نظام های سطح بندی گوناگونی در بین کشورها 
وجود دارد، سطح صالحیت مهندسی )حرفه ای( پنج در نظر گرفته شده است که 
به طبع آن تکنسین فنی یا حرفه ای دارای سطح چهار می باشد. صالحیت حرفه ای 

در اروپا EQF به 8 سطح تقسیم بندی شده است.
برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای: برنامه درسی آموزش و تربیت 
روش ها،  محتوا،  اهداف،  کار،  دنیای  ازاستانداردهای  مجموعه ای  فنی و حرفه ای 
راهبردهای یاددهی یادگیری، تجهیزات، زمان، فضا، استاندارد شایستگی ها، مواد 
را  متربی  یا  کارآموز  )هنرجو(،  دانش آموز  که  است  ارزشیابی  استاندارد  آموزشی، 
برای رسیدن به آن اهداف در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای هدایت می نماید. 
دامنة شمول برنامه درسی در حوزة آموزش های فنی و حرفه ای، دنیای کار و دنیای 

آموزش را دربر می گیرد.
معموالً در نظام های آموزش های فنی و حرفه ای کشورها سه نوع استاندارد، متصّور 

می شوند:
متولیان  توسط  که  مهارت،  یا  شایستگی  حرفه ای؛  شایستگی  استاندارد   1
صنعت، بازار کار و اتحادیه ها، صنوف و... تهیه می شود. در این استاندارد، وظایف، 

کارها و صالحیت های هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار می گیرند.
عوامل  دیگر  و  استاندارد شایستگی حرفه ای  براساس  ارزشیابی؛  استاندارد   ٢
به  منجر  و  می شود  تهیه  گوناگون  حوزه های  از  مشترکی  گروه های  توسط  مؤثر 
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اعطای گواهینامه یا مدرک صالحیت حرفه ای می گردد.
٣ استاندارد آموزشی )برنامه درسی(؛ براساس استاندارد های شایستگی حرفه 
و ارزشیابی توسط ارائه دهندگان آموزش های فنی و حرفه ای تهیه می گردد. در این 
استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، راهبردهای یاددهی یادگیری، تجهیزات آموزشی 

و... در اولویت قرار دارد.
آموزش مبتنی بر شایستگی: رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که تمرکز 
بر شایستگی های حرفه ای دارد. شایستگی ها را به عنوان پیامدهای آموزشی در نظر 
می گیرد و فرایند نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی براساس 
آنها انجام می شود. شایستگی ها می توانند به شایستگی های فنی )درکی حرفه یا 
فراگیران  رسیدن  شوند.  دسته بندی  عمومی  و  غیرفنی  حرفه ها(،  از  مجموعه ای 
به حداقلی از همة شایستگی ها به عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای در این 

رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.
استاندارد شایستگی حرفه: استاندارد شایستگی حرفه تعیین کننده فعالیت ها، 

کارها، ابزارها و شاخص هایی برای عملکرد در یک حرفه می باشد.
هویت حرفه ای: برایند مجموعه ای از باورها، گرایش ها، اعمال و صفات فرد در 
مورد حرفه است. بنابراین به دلیل تغییرات این مجموعه در طول زندگی حرفه ای، 

هویت حرفه ای قابلیت تکوین در مسیر تعالی را دارد.
گروه تحصیلی حرفه ای )چند رشته ای تحصیلی حرفه ای(: چند رشته تحصیلی 
حرفه ای که در کنار هم قرار می گیرند تا فراگیر را برای انتخاب مبتنی بر عالئق، تصحیح 
در موقعیت براساس استعداد و حرکت در مسیر زندگی با توجه به استانداردهای راهنمایی 
و هدایت تحصیلی حرفه ای به صورت منطقی یاری می رساند. چند رشته ای ها ممکن 
است با توجه به شرایط و امکانات منطقه ای هم خانواده، غیر هم خانواده، شایستگی های 
بزرگ مبتنی بر گروه های فرعی حرفه و شایستگی های طولی برای کسب کار باشد. 
گروه بندی تحصیلی حرفه ای باعث شکل دهی هویت حرفه ای و تکوین آن در طول 

زندگی خواهد شد.
رشته تحصیلی حرفه ای: مجموعه ای از صالحیت های حرفه ای و عمومی است 

که آموزش و تربیت براساس آن اجرا و ارزشیابی می گردد.
اهداف توانمندسازی: اهداف توانمندسازی اهدافی است که براساس شایستگی ها، 
استاندارد عملکرد و اقتضائات یاددهی یادگیری جهت کسب شایستگی ها توسط 
دانش آموزان تدوین می گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رویکرد شکوفایی فطرت 
شامل پنج عنصر: تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط متربی با 
خود، خدا، خلق و خلقت است که با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین 
می شوند. با توجه به اینکه آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی فرایند تکوین 
و تعالی هویت حرفه ای متربیان است و هویت متربیان برایند نوع ارتباط آنان با 
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خدا، خود، خلق و خلقت می باشد، بنابراین اهداف تربیت با توجه به این عرصه ها 
قابل تبیین خواهد بود، این عرصه ها به گونه ای جامع، یکپارچه و منطقی کلی که 

ساحت های تربیتی 1 را دربرمی گیرد.
یادگیری یكپارچه و کل نگر: یادگیری همه جانبه، یادگیری یک موضوع از ابعاد 
مختلف. در برنامه درسی ملی به ارتباط عناصر اهداف درسی و تربیتی و عرصه های 

چهارگانه گفته می شود.
یادگیری: فرایند ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار یادگیرنده، یادگیری ممکن 
است از طریق تجربه عینی )از طریق کار، تمرین و...(، به صورت نمادین )از طریق 
شهودی  شیوه  به  یا  کلی(  )توضیحات  نظری  شیوه  به  نمادها(،  و  اعداد  اشکال، 

)ذهنی یا روحانی( صورت گیرد.
فعالیت های یادگیری ساخت یافته: فعالیت های یادگیری ساخت یافته براساس 
اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی یادگیری در شاخه فنی و حرفه ای طراحی 
می گردد. در تدوین فعالیت های یادگیری در دروس مختلف شاخه فنی و حرفه ای 
ایران و حوزه یادگیری کار و فناوری، دیدگاه فناورانه  براساس برنامه درسی ملی 
حاکم خواهد بود. انتخاب فعالیت های یاددهی یادگیری در فرایند آموزش به کمک 
قبیل  از  اصولی  براساس  تحقق شایستگی ها  به منظور  یادگیری  رسانه های  و  مواد 
تقویت انگیزه دانش آموزان، درک و تفسیر پدیده ها در موقعیت های واقعی دنیای 

کار، فعال نمودن دانش آموزان استوار است.
یادگیری  فعالیت های  و  توانمندساز  اهداف  بر  مبتنی  آموزشی  محتوای  محتوا: 
با  ساخت یافته می باشد. محتوا مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازوار 
آموزه های دینی و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات 
یادگیری است که زمینة شکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر 
و عرصه ها را به صورت پیوسته فراهم می آورد. همچنین محتوا دربرگیرنده مفاهیم 
انتظار از  و مهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد 
دانش آموزان است و بر گرفته از یافته های علمی و معتبر بشری می باشد. تناسب 
دانش آموزان،  روان شناختی  عالیق،ویژگی های  آینده،  و  حال  نیاز های  با  محتوا 

انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش از الزامات محتوی است.
ساحت های تعلیم و تربیت براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارت اند    از: 
اعتقادی، عبادی و اخالقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، 

اقتصادی و حرفه ای و علمی و فناورانه.
بسته تربیت و یادگیری: بسته تربیت و یادگیری، به مجموعه ای هماهنگ ازمنابع، 
مواد و رسانه های آموزشی اطالق می شود که دریک بستة واقعی یا به صورت اجزایی 
هماهنگ با نشان و برند مؤسسه تولیدکننده تهیه و برای یک یا چند پایه تحصیلی 
 ، ICT مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر با گسترش فناوری های نوین و
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بسته آموزشی با نرم افزارهای آموزشی، لوح فشرده و سایت های اینترنتی تکمیل 
یادگیری  و  تربیت  بسته  ماکت  براساس  یادگیری  بسته  تهیه  و  می شود. طراحی 

انجام می پذیرد.
بسته تربیت و یادگیری می تواند شامل گستره ای از منابع و رسانه های آموزشی یا 
حاوی تعدادی کتاب و کتابچه، برگه های کار، لوح فشرده، فیلم آموزشی و حتی 
برخی وسایل کمک آموزشی و ابزارها باشد. در کنار بسته سخت افزاری، استفاده 
از امکانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تکمیل یک بستة آموزشی کمک 

کند.
منابع  و  اصلی  منابع  دو گروه کلی شامل  به  را  یادگیری  و  تربیت  بسته  می توان 
تکمیلی تقسیم نمود. منابع اصلی شامل کتاب راهنمای معلم، کتاب درسی، کتاب 

کار دانش آموز وکتاب ارزشیابی می شوند.
لذا بسته تربیت و یادگیری شامل اجزای زیر می باشد:

1 کتاب درسی
٢ راهنمای معلم

٣ کتاب همراه هنرجو
٤ کتاب کار

٥ نرم افزار دانش آموز
٦ فیلم هنرجو
٧ شبیه سازها
٨ فیلم معلم

٩ پوستر
…… 10

توسعه رشته و توصیه های اجرایی برای مدیران
رشته طراحی و دوخت

برای توسعه رشته طراحی و دوخت که قابلیت اجرا در نقاط مختلف کشور را دارد. 
نکات مهمی را باید مدنظر گرفت که عبارت اند از:

 تعداد نیروی متخصص )با تحصیالت دانشگاهی( که مرتبط با رشته طراحی و 
دوخت در منطقه وجود داشته باشند.

 بتوان از امکانات بخش صنعت )تجهیزات، ابزار و وسایل در بازدید و کارآموزی( 
وجود  منطقه  در  موردنظر  رشتة  کار  بازار  کرد.  استفاده  بیشتر  بهره برداری  برای 

داشته باشد.
 به دلیل همخوانی و ماهیت هنری رشتة طراحی و دوخت الزم است این رشته در 
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هنرستان هایی که چند رشتة گروه هنر دارند دایر و راه اندازی شود. این هم جواری 
باعث صرفه جویی در تجهیزات، فضای کارگاهی و نیروی انسانی خواهد شد.

توصیه های اجرایی 
 رعایت تناسب مدل لباس با موقعیت اجتماعی، فرهنگی درنظر گرفته شود.

 تمام مراحل کار طراحی اندام، لباس، ترسیم الگو و دوخت با نظارت هنرآموز 
کالس انجام شود.

 کلیة مراحل طراحی حتماً توسط هنرجویان با نظارت هنرآموز ترسیم شده و 
جدا از کپی کردن از روی تصاویر خودداری کنید.

اندام، لباس و  از ژورنال های خطی در این درس، در جهت شناسایی   استفاده 
فیگورها کمک بسزایی می تواند داشته باشد.

 )سعی کنید از کپی کردن تصاویر پرهیز کنید.(
 به علت جلوگیری از اتالف وقت هنرجویان در هنگام طراحی ازروی اندام و لباس 
ایستادن هنرجویان و  از  از ساعات مفید کالس درس  و استفاده همه هنرجویان 
طراحی از روی اندام اشخاص خودداری کنید و به جای آن از مانکن های ویترینی 
متحرک )تنوع زیاد دارند( که قسمت های مختلف اندام آنان متحرک بوده و پوشش 

مناسب روی آن پوشیده شده استفاده کنید.
 با توجه به اینکه مقایسه کار هنرجویان توسط خود آنها می تواند کمک مؤثری 
در ارتقای سطح کارهای ارائه شده و از طرف دیگر امکان قضاوت را فراهم می کند، 
لذا توصیه می شود هنرجویان عزیز در طی سال از کارهای خویش آلبوم تهیه کرده 
و در تناوب های زمانی این آلبوم ها را در سالن نمایشگاه مدرسه در معرض دید 

همگان و اولیای قرار دهند.
 کاربرد صحیح انواع مدادهای سیاه در ایجاد سایه روشن، ورزش دست به دست 
آوردن مهارت )هماهنگی چشم و دست( در اختیار درآوردن نیروی خط به وسیله 
کم و زیاد کردن فشار قلم )آهنگ خط( ساخت و ساز و زیباسازی طرح … کمک 

به سزایی در شناخت ارزش خطوط تناسب و کالبد مدل دارد.
اندام  تناسب  و سنجش  بصری  دید  تقویت  برای  مهم  بسیار  تمرینات  از  یکی   

نسبت به فضا و کادری که در آن قرار می گیرد.
 تمرین کردن هنرجویان با دست آزاد، تقویت و تخمین اندازه ها است. که فقط 
در اثر تمرین و ممارست و مهارت حاصل خواهد شد. بنابراین استفاده از هر وسیله 
دیگر که به عنوان ابزار این نقش را ایفا کند و مانع از تمرین آزاد در فضای نامحدود 
شود مجاز نخواهد بود. از این گونه وسایل می توان خط کش معمولی، خط کش های 
اندازه گیری خاص و یا وسایل مدرن الکترونیکی و امثال آن را ذکر کرد. به هرصورت 
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فراموش نکنید مهارت در شروع برای حوزه آموزش های فنی و حرفه ای از تمرینات 
ورزیدگی  مراحل  در  تمرین  و  تبحر  واسطه  به  و  می شود  آغاز  دست  با  و  فردی 

می توان از ابزار هم استفاده کند.
 با توجه به اینکه ترسیم الگو و دوخت در اندازه اصلی مهارت های تخمین زدن، 
کمک در شناخت سایزبندی پوشاک، دقت در برش و تناسبات را باعث می شود، لذا 
باید در دوخت های تمرینی )باترون ها( و اصلی از اندازه های کوچک تر )14   سانتی متر( 

پرهیز کرده تا هنرجویان از مهارت های اصلی و مرتبط محروم نشوند.
 استفاده از لباس مناسب و رعایت نکات ایمنی در کارگاه های دوخت الزامی است.
 جهت شناخت برش ها و مدلسازی لباس ها از ژورنال های مناسب لباس که با 

ارزش ها و فرهنگ جامعه مغایرت نداشته باشد. استفاده شود.
 هنرجویان الگوها را در طی سال کارهای خویش را در یک مجموعه نگهداری 

کنند. )همراه با طرح مدادی لباس(
)موالژ(  خیاطی  مانکن  روی  پارچه،  برش  از  قبل  شده  ترسیم  الگوی  قطعات   
گذاشته شود. تا هنرجویان مکان های صحیح قرارگیری قطعات لباس روی اندام را 

مشاهده کنند.
و  ترسیم  شخصی  اندازه های  با  باید  انتخاب  مدل  الگوی  ترسیم  مراحل  تمام   

مدلسازی شود.
با   مراحل برش پارچه و دوخت لباس در مدت زمان مشخص شده در کالس 

نظارت هنرآموز و در صورت کمبود زمان بقیه در منزل انجام شود.
 تحویل کار دوخت توسط هنرجویان باید در یک زمان مشخص شده انجام شود.

 باید از کارخانجات و تولیدی های پوشاک بازدید و انواع ماشین دوخت و کاربرد 
آنان در قسمت های مختلف تولید لباس به هنرجویان معرفی شوند.

 در پایان هر بازدید هنرجویان گزارشی از مراحل تولید و چیدمان ماشین آالت 
و  سخنرانی  جلسه  به صورت  هنرجویان  توسط  گزارش  )چند  کنند.  ارایه  دوخت 

نمایش ارایه شود.(
خیاطی  مانکن  روی  یا  اعالنات کالس  تابلو  روی  باید  شده  دوخته  نمونه های   

نصب شود.
رنگ،  انتخاب طرح،  از مرحله  توسط هنرجویان  انتخاب شده  لباس های   مدل 

نقوش و غیره با ویژگی های اندامی افراد هماهنگی داشته باشد.
)اقلیم(  به شرایط مناطق  با توجه  آنها  از کاربرد و استحکام  پارچه ها   شناخت 

فصول و فرهنگ جامعه کمک بسزایی در یادگیری و ثبات آن دارد.
کنید.  استفاده  میکروسکوپ  از  الیاف  فیزیکی  ساختمان  شناسایی  جهت   

)هنرجویان عزیز مشاهده خود را به صورت گزارشی تهیه کنید.(
 هنرجویان پس از شناسایی الیاف، کاتالوگی از الیاف تهیه کنید.
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 ارایه پارچه های گوناگون توسط هنرجویان، ویژه سنین مختلف و عملکرد مشاغل 
)شامل: لباس های کودکان، میان ساالن، لباس های با توجه به جنس و رنگ آنان ...( 
در یک آلبوم می تواند به شناخت هنرجویان در مباحث انتخاب مدل، برش پارچه 

کمک کنند.

شاخص های پیشنهادی طرح درس رشته طراحی و دوخت
الگوی طرح درس روزانه

طرح درس روزانه، شامل پیش بینی و تنظیم مجموعه فعالیت هایی است که معلم 
از پیش جهت رسیدن به یک یا چند هدف آموزشی ویژه در یک جلسه تدریس 
تدارک می بیند. طرح درس روزانه، موجب می شود که معلم فعالیت های ضروری 
و  مشخص  زمان های  و  مراحل  در  دیگری  از  بعد  یکی  و  ترتیب  به  را  آموزشی 
دایمی  ارزیابی  و  سازماندهی  عمل  این  واقع  در  ببرد.  پیش  منطقی  شیوه ای  به 

فعالیت های آموزشی به منظور بهبود کیفیت آموزشی است.
یک طرح درس باید شامل عناصر زیر باشد:

1 تعیین موضوع درس )موضوع عنوانی که باید مطرح گردد(.
٢ مشخص کردن هدف ویژه تدریس )هدفی که باید به آن رسید(.

٣ تجزیه موضوع کلی درس به مطالب جزیی تر )تعیین رئوس مطالب، اختصاص 
زمان الزم ...(.

)هدف های  تدریس  اجرایی  هدف های  یا  رفتاری  هدف های  تنظیم  و  تهیه   ٤
رفتاری هر جلسه تدریس، با توجه به شرایط و ضوابط و امکانات متناسب مختلف 

حیطه های یادگیری نوشته شود(.
٥ تهیه و تنظیم سؤاالت الزم برای اجرای ارزشیابی )عبارت اند از:

الف( پیش آزمون: دانسته های مربوط به همان درسی است که درنظر داریم تدریس 
کنیم.

ب( ارزشیابی از نتیجه آموزش(
٦ بررسی رفتار ورودی و پیش دانسته های دانش آموزان

٧ آزمون رفتاری ورودی برای آگاهی از آموخته های قبلی هنرجویان و آمادگی 
ارائه  نسبت به درس جدید، سؤاالتی را به کمک آزمون مرحله ای، پیش آزمون، 
مطالب، آماده سازی و توضیح مطالب مطرح و در پایان جمع بندی و نتیجه گیری 

می کنیم.
٨ استراتژی یاددهی و یادگیری

٩ مراحل تدریس
10 رسانه های موردنیاز و آماده نمودن وسایل و مواد آموزشی
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11 فعالیت هایی که هنرآموز باید انجام دهد.
1٢ فعالیت هایی که هنرجویان باید انجام دهند.

1٣ جمع بندی و نتیجه گیری
1٤ تکلیف برای استحکام یادگیری

1٥ ارزشیابی پایانی به منظور تعیین رفتار خروجی

انواع ارزشیابی در رشته طراحی و دوخت
هریک از هنرجویان در طراحی آموزشی خود با چهار نوع ارزشیابی به شرح زیر 

سروکار دارند:
1 ارزشیابی تشخیصی: این ارزشیابی قبل از تدریس صورت گرفته و هدف از 
منظور  به  دانسته های هنرجویان  پیش  و  توانایی  درباره  اطالعات  آن، جمع آوری 

آگاهی از کمبودهای آموزشی و جبران آنها است.
در  دانش آموز  تدریجی  پیشرفت  از  اطالع  مستمر:  یا  مرحله ای  ارزشیابی   ٢
برای تقویت و تکمیل آموخته های  از درس در طول تدریس،  قسمت های خاص 
عنوان  به  و  یادگیری  فرایند  در سراسر  هنرجویان  رفتارهای  روش  این  با  جدید، 

بخشی از آن سنجیده می شود.
٣ ارزشیابی پایانی: همان روش امتحان سنتی است که در پایان جلسات درس 

انجام می گیرد. این آزمون در محیطی ویژه و در زمان های مقرر به عمل می آید.
به  هنرجویان  به  که  است  تکالیفی  کارگاهی  کارهای  در  پروژه:  ارزشیابی   ٤
منظور راهنمایی وی برای دست یافتن به هدف های محدودی طراحی می شود و 
خاص توسط معلم سازمان می یابد برخی از ویژگی های آن به صورت فهرست وار 

عبارت اند از:
الف( در طول یک دوره طوالنی ارایه می گردد.

پروژه  در  کار خودشان  سازماندهی  و  برنامه ریزی  مسئول  معموالً  هنرجویان  ب( 
هستند.

پ( اگر هدف های کلی داده شود. هنرجویان در محدوده این هدف ها کارکرده و 
هدف های جزیی را خود تعیین می کنند.

ت( کار معموالً به تنهایی یا در یک گروه کوچک صورت می گیرد.

ارزشیابی پروژه
از هنرجویان می خواهیم دست کم در موارد زیر مسئولیت هایی برای خود فرض 

بداند:
الف( برنامه ریزی
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ب( سازماندهی
ج( اجرا و ارائه کل پروژه

د( تعبیر و تفسیر
ه( ارائه

الف( برنامه ریزی
تخیل: آیا محدوده پروژه را به روشنی درک کرده است؟

مناسبت: آیا هدف های مربوط و مناسبی را تدوین کرده است )با توجه به زمینه 
مطالعه اش(

به  )باتوجه  است  کرده  تدوین  بینانه ای  واقع  هدف های  هنرجو  آیا  واقع گرایی: 
قابلیت های شخصی اش و منابع در دسترس(

از  اینکه رونوشتی است  یا  ابتکار دارد  از  ابتكار )اصالت(: آیا طرح پروژه نشانی 
کارهای پیشینیان؟

ب( سازماندهی
منبع یابی: آیا هنرجو نشان داده است که در جمع آوری اطالعات برای پروژه اش 

توانایی منبع یابی دارد؟
آینده نگری: آیا هنرجو به آینده نظر داشته و مسائل و نیازها را پیش بینی کرده 

است؟
ج( اجرای پروژه

مهارت: آیا هنرجو در اجرای پروژه از خود مهارت نشان داده است؟
دقت: آیا هنرجو در کارش دقیق بوده است؟

پشتكار و پایداری: آیا هنرجو می کوشد راهی برای حل مشکل پیدا کند یا به 
راحتی کار را رها می کند؟

د( تعبیر و تفسیر
رویكرد تجربی: آیا هنرجو می کوشد داده ها را به صورت کمی درآورد؟

توضیح  دقت  و  روشنی  به  را  نتایج  فعالیت ها،  مشاهدات،  هنرجو  آیا  سواد: 
می دهد؟

مهارت های شناختی: منظور دانشی است که در نتیجه تجربی به دست می آید، 
آیا هنرجویان درک خود را از مطالب پیشین مربوط به موضوع نشان می دهد؟ آیا 

در شاگرد سطح باالی مهارت های شناختی مالحظه می شود؟
باز بودن اندیشه: آیا از خود رویکرد پژوهشگری و باز بودن اندیشه نشان می دهد؟

خالقیت: تا چه حد می کوشد روابط جدیدی را عرفی کند؟
ه( ارایه

فوریت: آیا کار را در موعد مقرر تمام می کند؟
به کارگیری مواد: آیا در به کارگیری مواد دقت الزم را دارد؟
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بارم بندی و آزمون پیشرفت تحصیلی
ازمجموع بیست نمره 5 نمره به ارزشیابی مستمر، 5 نمره به فعالیت های عملی و 

تحقیق ها و 10 نمره به امتحان تئوری از هر پودمان اختصاص دارد. 
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و 
کاردانش

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی 
بر شایستگی درس دانش فنی تخصصی

 سال تحصیلی: ٩٨-1٣٩٧پایه: دوازدهم رشته تحصیلی: طراحی و دوخت

کد کتاب:  کد درس: کد رشته: 

عنوان 
پودمان

تكالیف عملكردی 
)واحدهای یادگیری(

استاندارد 
عملكرد 
)کیفیت(

نتایج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

پودمان1: 
سبک و 
مدل های 

پوشش

واحدیادگیری 1:
از  زنانه  تن پوش های 

منظر طرح و مدل
شناخت سبک های 

مهم و مطرح 
پوشش در دنیای 
مد، جهت کسب 

توانایی در تجزیه و 
تحلیل و دسته بندی 

تن پوش ها

باالتر از حد 
انتظار

دانستن تمامی دسته بندی های تن پوش ها 
و دانستن تمام سبک های عصر حاضر که در 
کتاب آمده است و ارائه کامل فعالیت های 

عملی و تحقیق ها .

3

واحد یادگیری 2:
پوشاک  سبک  تحلیل 

در عصر حاضر

درحد انتظار

دانستن تعداد بیشتری از دسته بندی های 
سبک های  بیشتر  دانستن  و  تن پوش ها 
عصر حاضر که در کتاب آمده است و ارائه 

کامل فعالیت های عملی و تحقیق ها .

2

پایین تر از 
حد انتظار

دسته بندی های  از  کمی  تعداد  دانستن 
سبک های  از  کمی  دانستن  و  تن پوش ها 
عصر حاضر که در کتاب آمده است و ارائه 

ناقص از فعالیت های عملی و تحقیق ها .

1

 نمره مستمر از 5

 نمره شایستگی پودمان

 نمره پودمان از 20
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عنوان 
پودمان

تكالیف عملكردی
)واحدهای 
یادگیری(

استاندارد 
عملكرد 
)کیفیت(

نتایج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

پودمان 2: 
چرخه مد و 
تحلیل اندامی

واحد یادگیری 1:
چرخه مد

بررسی تئوری ها 
و نظریه های مهم 
مد و شناخت انواع 

اندام ها و پوشش های 
مناسب هر اندام 
جهت کاربرد در 

موقعیت های مختلف 
اجتماعی و زندگی 

روزمره.

حد  از  باالتر 
انتظار

تحلیل  و  تجزیه  و  مد  چرخه  دانستن 
مفاهیم آن و نظریه های مد و کاربرد آنها و 

تجزیه و تحلیل بازار مد جامعه خود
تمامی  تحلیل  و  تجزیه  و  دانستن  و 
مختلف  لباس های  و  زنانه  اندام  فرم های 
و  تحقیق  ارائه  و  اندامی.  فرم  هر  مناسب 

ارائه کار خواسته شده.

3

درحد انتظار

و  مد  چرخه  از  بیشتری  بخش  دانستن 
نظریه های  و  آن  مفاهیم  تحلیل  و  تجزیه 
بازار  تحلیل  و  تجزیه  و  آنها  کاربرد  و  مد 

مد جامعه خود 
تحلیل  و  تجزیه  از  قسمتی  دانستن  و 
مختلف  لباس های  و  زنانه  اندام  فرم های 
و  تحقیق  ارائه  و  اندامی.  فرم  هر  مناسب 

ارائه کار خواسته شده.

2

واحد یادگیری2:
تحلیل فرم های اندامی 

در طراحی لباس

پایین تر از حد 
انتظار

دانستن بخش کمی از چرخه مد و تجزیه 
و  مد  نظریه های  و  آن  مفاهیم  تحلیل  و 
از  کمتری  بخش  دانستن  و  آنها  کاربرد 
و  زنانه  اندام  فرم های  تحلیل  و  تجزیه 
لباس های مختلف مناسب هر فرم اندامی. 
کار خواسته  ارائه  و  تحقیق  ندادن  ارائه  و 

شده.

1

 نمره مستمر از 5

 نمره شایستگی پودمان

 نمره پودمان از 20
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عنوان 
پودمان

تكالیف عملكردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملكرد 
)کیفیت(

نتایج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

پودمان 3:
بصری  عناصر 
و تحلیل رنگ

واحد یادگیری 1:
عناصر بصری در 

زیبایی شناسی لباس

کسب مهارت 
چگونگی کار با 

عناصر بصری و به کار 
بردن کیفیت های 
بصری و چگونگی 
ترکیب رنگ ها و 

تأثیراتی که در لباس 
ایجاد می کنند.

باالتر از حد 
انتظار

دانستن و به کارگیری تمامی عناصر بصری 
در لباس ها و تجزیه و تحلیل کیفیت های 
بصری در لباس و فرم های اندامی مختلف. 
در  آن  تأثیرات  و  کاربرد  کامل  دانستن  و 
مختلف  انواع  از  کامل  شناخت  و  لباس 
رنگ ها در لباس و تجزیه و تحلیل کاربرد 
کامل  ارائه  و  لباس.  زیبائی  در  رنگ ها 

فعالیت های عملی.

3

درحد انتظار

دانستن و به کارگیری بیشتر عناصر بصری 
در لباس ها و تجزیه و تحلیل کیفیت های 
بصری در لباس و فرم های اندامی مختلف.
و دانستن بیشتر، کاربرد و تأثیرات آن در 
مختلف  انواع  از  کامل  شناخت  و  لباس، 
رنگ ها در لباس و تجزیه و تحلیل کاربرد 
رنگ ها در زیبایی لباس و ارائه فعالیت های 

عملی.

2

واحد یادگیری 2:
رنگ در زیبایی شناسی 

لباس

پایین تر از حد 
انتظار

و  عناصر  از  کمی  به کارگیری  و  دانستن 
فرم های  و  لباس  در  بصری  کیفیت های 
از  کمی  دانستن  و  مختلف  اندام های 
ندادن  ارائه  و  لباس  در  زیبایی شناسی 

فعالیت های عملی.

1

 نمره مستمر از 5

 نمره شایستگی پودمان

 نمره پودمان از 20
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عنوان 
پودمان

تكالیف عملكردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملكرد 
)کیفیت(

نتایج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

پودمان 4:
سایزبندی و 
فناوری مواد 

واحد یادگیری 1:
سایزبندی و فناوری 

مواد
کسب بینش عمیق 
نسبت به تاریخچه 
و عوامل پیدایش 

سایزبندی، روش ها 
و مقیاس های آن 
و تجزیه و تحلیل 
فناوری های جدید 

دنیا در زمینه 
طراحی، دوخت 

و مد.

باالتر از حد 
انتظار

عوامل  و  سایزبندی  تاریخچه  دانستن 
به وجود آمدن آن در تولید لباس ها و تحلیل 
سیستم های سایزبندی در تولید انبوه لباس و 
مشکالت و کمبودهای آنان و دانستن مفهوم 
مقیاس های  و  روش ها  و  الگو  سایز  تغییر 
مختلف تغییر سایز در لباس و ارائه تحقیق 

در زمینه سایزبندی و فناوری مواد.

3

درحد انتظار

دانستن بیشتر مطالب تاریخچه سایزبندی 
و عوامل به وجود آمدن آن در تولید لباس ها 
و تحلیل سیستم های سایزبندی در تولید 
انبوه لباس و مشکالت و کمبودهای آنان. 
و دانستن بیشتر مفاهیم تغییر سایز الگو و 
روش ها و مقیاس های مختلف تغییر سایز 

در لباس و ارائه تحقیق.

2

واحد یادگیری 2:
فناوری و مواد

پایین تر از حد 
انتظار

دانستن کمی از مطالب تاریخچه سایزبندی 
و عوامل به وجود آمدن آن در تولید لباس ها 
و تحلیل سیستم های سایزبندی در تولید 
انبوه لباس و مشکالت و کمبودهای آنان. 
و دانستن کم از مفاهیم تغییر سایز الگو و 
روش ها و مقیاس های مختلف تغییر سایز 

در لباس و ارائه ندادن تحقیق.

1

 نمره مستمر از 5

 نمره شایستگی پودمان

 نمره پودمان از 20
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عنوان 
پودمان

تكالیف عملكردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملكرد 
)کیفیت(

نتایج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

پودمان 5:
کسب 

مهارت های 
فنی

واحد یادگیری 1:
 Fashion Design

Tools
کسب توانایی درک 
متن های انگلیسی 
مرتبط با رشته 
خود و شناخت 

معادل های انگلیسی 
ابزار طراحی و 
دوخت، الگو و 

انواع پارچه و انواع 
لباس ها.

باالتر از حد 
انتظار

تمامی  انگلیسی،  زبان  به  کامل  دانستن 
طراحی،   زمینه  در  اصطالحات  و  لغات 
الگوسازی و دوخت و دانستن کامل درک 
رشته  زمینه  در  انگلیسی  زبان  به  مطلب 
ترجمه  و  تحقیق  ارائه  و  خود.  تخصصی 

مرتبط با رشته.

3

درحد انتظار

در  اصطالحات  و  لغات  بیشتر،  دانستن 
زمینه طراحی، الگوسازی و دوخت به زبان 
انگلیسی و دانستن بیشتر درک مطلب به 
تخصصی  رشته  زمینه  در  انگلیسی  زبان 
با  مرتبط  ترجمه  و  تحقیق  ارائه  و  خود. 

رشته.

2

واحد یادگیری 2:
 History Of

Fashion Design
پایین تر از حد 

انتظار

در  اصطالحات  و  لغات  از،  کمی  دانستن 
به  دوخت  و  سازی  الگو  طراحی،  زمینه 
درک  از  کمی  دانستن  و  انگلیسی  زبان 
رشته  زمینه  در  انگلیسی  زبان  به  مطلب 
و  تحقیق  ندادن  ارائه  و  خود.  تخصصی 

ترجمه مرتبط با رشته خود.

1

 نمره مستمر از 5

 نمره شایستگی پودمان

 نمره پودمان از 20

ـ  نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 2،1 یا 3 است . 
ـ زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی پودمان حداقل نمره شایستگی 2 را اخذ کند.

ـ حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است. 
ـ نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه پودمان ها، شایستگی را کسب نماید. 
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راهنمای موزه های ایران رشته طراحی و دوخت
برای آشنایی بیشتر با نمونه های آثار هنری و بررسی شیوه های متنوع در طراحی 
فهرست  کنید.  بازدید  ایران  گنجینه های  از  می توانید  مختلف  رشته های  در 

گنجینه هایی که آثار هنری را به معرض نمایش گذاشته اند. عبارت است از: 
ـ بقعة شیخ صفی و گنجینة چینی خانه )چینی های دوران صفوی، قرآن، فرامین، 

سکه و لباس( تأسیس 1370، نشانی: اردبیل، میدان عالی قاپو.
تاریخی و  تاریخ، دوران  از  )باستان شناسی، هنر پیش  آذربایجان شرقی  1 موزه 

اسالمی( تأسیس 1341، نشانی: تبریز، خیابان امام خمینی، جنب مسجد کبود
٢ موزه مراغه )آثار دورة ایلخانی، سکه، ظروف مفرغی، ظروف شیشه ای و کاشی(، 

تأسیس 1335، نشانی مراغه آرامگاه اوحدی مراغه ای
ارومیه،  نشانی:   ،1346 تأسیس  مردم شناسی(  شناسی،  )باستان  ارومیه  موزه   ٣

خیابان دانشکده شهید بهشتی، 
٤ موزه خوی )باستان شناسی، مردم شناسی و هنرهای تزئینی( تأسیس 1348، 

نشانی: خوی، خیابان امام، کوچه نورالّل خان.
تأسیس  تزئینی(،  هنرهای  و  مردم  شناسی  )باستان شناسی،  میان دوآب  موزه   ٥

1347، نشانی: میان دوآب، پارک شهر.
اردبیل(  و  خلخال  منطقه  حفاری های  به  مربوط  باستانی  )آثار  خلخال  موزه   ٦

تأسیس 1373، نشانی خلخال، جنب ساختمان شهرداری.
٧ موزه مشکین شهر )آثار باستانی مربوط به حفاری های مشکین شهر، سفال، 

سکه، نسخ خطی و اشیای فلزی( تأسیس 1372، نشانی: مشکین شهر، ترمینال
٨ موزه چهل ستون )باستان شناسی، نمونه های نقاشی دیواری و هنرهای دستی(، 

تأسیس 1327، نشانی: اصفهان، خیابان سپاه.
...( تأسیس  ارامنه )کتب خطی و چاپی، پوشاک، تابلو نقاشی، کاشی و  ٩ موزه 

1309، نشانی: اصفهان، جلفا، 
10 موزه هنرهای تزئینی اصفهان )نگارگری، تذهیب، نسخ خطی، انواع دوخته ها 
و بافته ها و...( تأسیس 1374، نشانی: اصفهان، خیابان استانداری، عمارت رکیب 

خانه.
11 موزه ملی کاشان )آثار دوران ماقبل تاریخ، تاریخی، اسالمی و مردم شناسی(، 

تأسیس 1346، نشانی: کاشان باغ فین.
1٢ موزه کویر )مردم شناسی(، تأسیس 1373 نشانی: نائین، جنب مسجد جامع.

قدیمی،  نظامی  ادوات  و  سالح ها  تاریخی،  )اسناد  دلواری  علی  رئیس  موزه   1٣
مردم شناسی( تأسیس 1371، نشانی: بوشهر، بخش دلوار، خانه رئیس علی دلواری.
تأسیس 1356،  و سفالین(  )آثار شیشه ای  ایران  و سفالینه های  آبگینه  موزه   1٤
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نشانی: تهران خیابان جمهوری، خیابان سی تیر، شمارة 55
تهران،  نشانی:  تأسیس 1373،  بهزاد(،  استاد حسین  )نقاشی های  بهزاد  موزه   1٥
کاخ  طاهری،  شهید  خیابان  فالحی(  )شهید  زعفرانیه  خیابان  عصر،  ولی  خیابان 

سعدآباد.
تهران،  نشانی:  تأسیس 1373،  شناسی(،  )مردم  مردم شناسی  پژوهشی  موزه   1٦

کاخ سعدآباد، 
وسایل شخصی  و  ایران، ظروف  معاصر  تاریخ  به  مربوط  )آثار  تاریخ  تماشاگه   1٧
تهران  نشانی:   1375 تأسیس  و...(  دستی  هنرهای  نقاشی،  تابلو  شاه،  ناصرالدین 

خیابان ولی عصر، باالتر از میرداماد، نبش قبادیان، 
نشانی:   ،1376 تأسیس  مختلف(،  دوره های  اسکناس  و  )سکه  پول  تماشاگه   1٨

تهران، خیابان ولی عصر، ابتدای خیابان میرداماد، نبش دامن افشار، شمارة 1، 
1٩ موزه جهان نما )آثار کهن، آثار هنرهای تجسمی معاصر ایران و جهان(، تأسیس 
کاخ  باهنر،  شهید  میدان  باهنر(،  )شهید  نیاوران  خیابان  تهران،  نشانی:   ،1376

نیاوران، 
٢0 خزانة جواهرات ملی، تأسیس 1339، نشانی: تهران، خیابان فردوسی، روبه روی 

سفارت آلمان، 
بهارستان،  میدان  تهران،  نشانی:  تأسیس 1354،  )آالت موسیقی(،  ٢1 خانة صبا 

خیابان ظهیراالسالم، شمارة 90
٢٢ موزه خط و کتابت میرعماد )مجموعه ای از سیر خوشنویسی در ایران( تأسیس 

1376، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد.
٢٣ موزه دوران اسالمی )آثار مربوط به فرهنگ و هنر اسالمی(، تأسیس 1375، 

نشانی: تهران، خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر
٢٤ موزه رضاعباسی )آثار دوران پیش از اسالم و دورة اسالمی(، تأسیس 1356، 

نشانی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، شمارة 972.
٢٥ موزه سکه، تأسیس 1346، نشانی: تهران، خیابان امام خمینی، بانک سپه.

استاد صنعتی(، تأسیس 1322،  آبان )مجسمه ها و طراحی های  ٢٦ موزه سیزده 
نشانی: تهران، خیابان امام خمینی، میدان امام خمینی.

ایران، تأسیس 1356، نشانی: تهران خیابان کارگر شمالی تقاطع  ٢٧ موزه فرش 
دکتر فاطمی، تلفن 6652703

٢٨ موزه فرش رسام عرب زاده )فرش، طرح فرش( تأسیس 1374، نشانی تهران، 
خیابان پاسداران، بوستان یکم، شمارة 7

٢٩ کاخ سبز )دارای نمونه های عالی گچبری، آیینه کاری، تذهیب و خاتم کاری 
برروی دیوار، آثار هنری( تأسیس 1360، نشانی تهران، کاخ سعدآباد
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٣0 کاخ صاحبقرانیه )اشیای هنری و تاریخی دوره قاجار و پهلوی( تأسیس 1377، 
نشانی: تهران کاخ نیاوران

اسالم(  اوایل  تا  تاریخی  دوران  و  تاریخ  از  پیش  دوران  )آثار  ایران  ملی  موزه   ٣1
تأسیس 1316، نشانی: تهران خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر

٣٢ کاخ ملت )تابلوهای ایرانی و خارجی، فرش، اشیا و آثار هنری اروپا( تأسیس 
1360، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد

و  مجسمه  اسالمی،  دوره  اسالم،  از  پیش  دوران  )سفال های  ملل  هنر  موزه   ٣٣
تابلوهای نقاشی دوران معاصر(، تأسیس 1374، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد

٣٤ کاخ اصلی نیاوران )آثار هنری ایرانی و خارجی(، تأسیس 1364، نشانی: تهران، 
کاخ نیاوران 

٣٥ مجموعة فرهنگی آزادی )آثار مربوط به قبل از اسالم تا دورة قاجار(، تأسیس 
1350، نشانی: تهران، میدان آزادی 

تأسیس 1316،  ایران(،  مختلف  مناطق  لوازم  و  )پوشاک  شناسی  مردم  موزه   ٣٦
نشانی: تهران، میدان پانزده خرداد، داخل محوطه کاخ گلستان

و...(.  پرچم  تمبر،  نقاشی، سکه، خط،  )تابلوهای  امور خارجه موزه ملی ملک   ٣٧
تأسیس 1316، نشانی: تهران، میدان امام خمینی، باغ ملی، جنب وزارت

مختلف(  رشته های  هنری  آثار  با  تاریخی  تاالرهای  )مجموعة  گلستان  کاخ   ٣٨
تأسیس 1346، نشانی: تهران، میدان پانزده خرداد

٣٩ موزه مینیاتور آبکار، تأسیس 1373، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد
٤0 موزه نظامی )ابزارآالت و پوشاک نظامی از دورة هخامنشیان تا عصر حاضر(، 

تأسیس 1362، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد
٤1 موزه نقاشی پشت شیشه، تأسیس 1377، نشانی: تهران، تقاطع خیابان هدایت 

و تنکابن، تلفن 77526777
نشانی:  تأسیس 1369،  و...(  آثار پستی  )تمبر،  موزه وزارت پست و مخابرات   ٤٢

تهران خیابان امام خمینی سردر باغ ملی، جنب وزارت امور خارجه
نشانی:   ،1361 تأسیس  جهان(  و  ایران  نقاشی  )تابلوهای  زیبا  هنرهای  موزه   ٤٣

تهران کاخ سعدآباد 
تأسیس  جهان(  و  ایران  معاصر  تجسمی  هنرهای  )آثار  معاصر  هنرهای  موزه   ٤٤

1356، نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، جنب پارک الله
٤٥ موزه هنرهای ملی )نگارگری، مجسمه و هنرهای دستی ایران( تأسیس 1309، 
نشانی: تهران، میدان بهارستان، خیابان کمال الملک، داخل وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی
٤٦ موزه و کارگاه هنرهای سنتی، تأسیس 1309، نشانی: تهران، خیابان آزادی، 

نبش خیابان زنجان، سازمان میراث فرهنگی کشور. استان خراسان
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 ،1324 تأسیس  و …(  سکه  سنگی،  )آثار  رضوی  قدس  آستان  مرکزی  موزه   ٤٧
نشانی: مشهد، آستان قدس رضوی

نشانی: مشهد آستان قدس  تأسیس 1369،  تمبر آستان قدس رضوی،  ٤٨ موزه 
رضوی

٤٩ موزه فرش آستان قدس رضوی، تأسیس 1372، نشانی: مشهد، آستان قدس 
رضوی

٥0 موزه قرآن قدس رضوی، تأسیس 1364، نشانی: مشهد، آستان قدس رضوی.
تأسیس  قاجار(،  و  افشار  دوران  رزمی  ادوات  و  )ابزار  نادری  آرامگاه  مجموعه   ٥1

1342، نشانی: مشهد، چهارراه شهدا
٥٢ موزه توس )باستان شناسی، مردم شناسی(، تأسیس 1361، نشانی: مشهد، شهر 

توس، جنب آرامگاه فردوسی
٥٣ موزه مردم شناسی بیرجند )مردم شناسی، باستان شناسی(، تأسیس 1372، 

نشانی: بیرجند، خیابان معلم، باغ اکبریه
٥٤ موزه قوچان )مردم شناسی(، تأسیس 1376، نشانی: قوچان، فلکة قوچان

٥٥ موزه گناباد )شیخ خطی قرآنی، سکه، ظروف فلزی و سفالی، کتیبه و محراب( 
تأسیس 1376، نشانی: گناباد کوی شرقی )قصبه شهر( مجموعة میراث فرهنگی 

گناباد )مسجد جامع(
٥٦ موزه نیشابور )باستان شناسی، تأسیس 1374، نشانی: نیشابور، جنب میدان 

خیام، رباط شاه عباسی 
چهارراه  زنجان،  نشانی:   ،1375 تأسیس  شناسی(  )مردم  رختشویخانه  موزه   ٥٧

انقالب، سعدی وسط، کوچة باباجمال
 ،1373 تأسیس  شناسی(،  )مردم  سمنان  حمام حضرتی  شناسی  مردم  موزه   ٥٨

نشانی: سمنان بازار حضرت تکیة پهنة سمنان
٥٩ موزه شاهرود )مردم شناسی، باستان شناسی( تأسیس 1367، نشانی: شاهرود، 

خیابان فردوسی 
 ،1373 تأسیس  هنری(،  آثار  شناسی،  مردم  شناسی،  )باستان  زاهدان  موزه   ٦0
و  سیستان  فرهنگی  میراث  امداد،  خیابان  مطهری،  آیت اله  بلوار  زاهدان،  نشانی: 

بلوچستان
٦1 موزه زابل )مردم شناسی، باستان شناسی( تأسیس 1369، نشانی: زابل، خیابان 

فردوسی، میراث فرهنگی زابل 
٦٢ موزه پارس )باستان شناسی، تاریخی، هنری( تأسیس 1315، نشانی: شیراز، 

میدان شهرداری، خیابان کریم خان، روبه روی بانک مرکزی.
بلوار  ابیات،  راه  تنان، تأسیس 1370، نشانی: شیراز، چهار  ٦٣ موزه سنگ هفت 

هفت تنان، آرامگاه هفت تنان
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٦٤ موزه شاه چراغ )کتب خطی، سکه، مهرهای فلزهای بافته ها( تأسیس 1342، 
نشانی: شیراز، حرم مطهر حضرت شاه چراغ

تأسیس  اسالمی(  دورة  دستی  هنرهای  و  شناسی  )باستان  نارنجستان  موزه   ٦٥
1348، نشانی: شیراز، خیابان لطفعلی خان زند

٦٦ موزه نظامی عفیف آباد )سالح و جنگ افزار قدیمی، فرش های دست بافت و...( 
تأسیس 1370، نشانی شیراز، باغ گلشن، باغ عفیف آباد.

 80 مرودشت  نشانی:   ،1316 تأسیس  )باستان شناسی(،  جمشید  تخت  موزه   ٦٧
کیلومتری شمال شیراز

٦٨ موزه چهلستون قزوین )آثار سفالی، چوبی، فلزی، سکه و پارچه(، تأسیس 1334، 
نشانی: قزوین، میدان آزادی )سبزه میدان(

٦٩ موزه آستانة قم )قرآن های خطی، کاشی لعابدار، ظروف شیشه ای و سفالی(، 
تأسیس 1314، نشانی: قم، میدان آستانه

٧0 موزه سنندج )باستان شناسی، مردم شناسی(، تأسیس 1354، نشانی: سنندج، 
خیابان امام خمینی، کوچة حبیبی )عمارت ساالر سعید سنندجی( 
٧1 موزه سکه، تأسیس 1370، نشانی: کرمان، میدان گنجعلی خان

تأسیس  صنعتی(  استاد  نقاشی  تابلوهای  و  )مجسمه ها  کرمان  صنعتی  موزه   ٧٢
1356، نشانی: کرمان، خیابان شریعتی، موزه صنعتی

٧٣ موزه حمام گنجعلی خان )مردم شناسی( تأسیس 1350، نشانی، کرمان، میدان 
گنجعلی خان، تلفن 225577

موسیقی  سازه های  نمونه های  و  حفاری ها  از  شده  کشف  )اشیا  کرمان  موزه   ٧٤
قدیمی( باغ موزه هرندی، چهار راه طهماسب آباد

٧٥ موزه شهداد )اشیا به دست آمده از حفاری های دره آتوس(
٧٦ مجموعة ماهان، شاه نعمت اله ولی )قرآن خطی، پته دوزی، تبرزین، کشکول 
و شمشیر( تأسیس 1376، نشانی: ماهان کرمان، خیابان آستانة شاه نعمت اله ولی

نشانی:   ،1369 تأسیس  )مردم شناسی(،  الملک  معاون  شناسی  مردم  موزه   ٧٧
کرمانشاه خیابان شهید حدادعادل

٧٨ موزه گرگان )باستان شناسی و مردم شناسی( تأسیس 1341، نشانی: گرگان، 
میدان شهدا، خیابان امامزاده عبداله. 

رشت،  نشانی:   ،1349 تأسیس  باستان شناسی(،  )مردم شناسی،  رشت  موزه   ٧٩
خیابان طالقانی، خیابان بیستون.

تأسیس  هنری(  اشیای  و  رزمی  )وسایل  نظامی  نمایشگاه  و  پشته  میان  کاخ   ٨0
1367، نشانی: بندرانزلی، میان پشته، خیابان تکاورانتان

٨1 موزه و قلعة فلک االفالک )باستان شناسی، اشیای دوران پیش از تاریخ، تاریخی، 
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اسالمی(تأسیس 1376نشانی: خرم آباد، قلعة فلک االفالک
٨٢ موزه بابل )باستان شناسی، مردم شناسی، آثار هنری(، تأسیس 1375، نشانی: 

بابل، خیابان مدرس،
٨٣ موزه کندلوس )سفال، پوشاک، زیورآالت و کتب خطی(، تأسیس 1365،نشانی: 

روستای کندلوس کجور نوشهر
هنری(،  آثار  و  مردم شناسی  )باستان شناسی،  اراک  چهارفصل  حمام  موزه   ٨٤

تأسیس 1373، نشانی: اراک، خیابان شهید بهشتیان
 ،1330 تأسیس  فرش(  و  دستی  )صنایع  بوعلی  گنجینة  و  آرامگاه  مجموعة   ٨٥

نشانی: همدان، خیابان بوعلی، میدان بوعلی
٨٦ موزه هگمتانه )باستان شناسی(، تأسیس 1372، نشانی: همدان خیابان اکباتان، 

میدان هفت تیر
٨٧ موزة آیینه و روشنایی، تأسیس 1377 نشانی: یزد، خیابان کاشانی، روبه روی 

پارک هفتم تیر





معرفی پودمان ها و واحدهای یادگیری
بخش 2
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طراح مد بودن، مقوله ای فراتر از فقط طراحی کردن و اتود زدن است. یک طراح 
باید بعد از گذراندن مهارت هایی از جمله: طراحی کردن، دانستن تاریخ لباس و 
شناخت و بافت پارچه ها و الگوسازی و دوختن لباس و مهارت هایی در نرم افزارهای 

مرتبط با مد و لباس و دانستن روند کسب و کار و... به کار خود پیشرفت دهد.
لباس، فقط شما را پوشش نمی دهد، بلکه شما را تعریف می کند و به اطرافیانتان 
می گوید که شما چه شخصیتی دارید و سبک منحصر به فرد شما را بیان می کند.
انواع پوشش ها را  لباس، بسیار الزم و واجب است که  برای یک طراح و مدلساز 
برای  بتواند  تا  بداند؛  را  می شوند  استفاده  آن  از  دنیا  در  که  نام هایی  و  شناخته 
گام های بعدی یعنی طراحی و مدل سازی لباس و شناخت انواع فرم های اندام و 
انتخاب پوشش درست برای افراد مختلف، آماده تر بوده تا بتواند خالقانه جلو رفته 

و مدل های کاربردی بیشتری را برای افراد جامعه خود طراحی نماید.
معرفی  به  بدانند،  را  پوشش ها  تمام  اسامی  باید  هنرجویان  اینکه  به  توجه  با 

نمونه هایی از این پوشش ها پرداخته ایم.
هنرجویان  از  و  نمایید  مطرح  را  سؤاالتی  باالتن پوش ها  مبحث  تدریس  از  پیش 
بخواهید تا خوب فکر کرده و پاسخ دهند؛ هنرجوی این رشته باید توانایی شناخت 
انواع مدل ها را داشته باشد. مطمئن باشید این شیوه تأثیر مثبتی در روند پیشرفت 

هنرجو در حیطه طراحی لباس خواهد داشت.
در زمان شروع تدریس، تصاویری از نمونه باالتن پوش ها از طریق ویدئو پروژکتور، 
پاورپوینت یا سی دی و یا پوستر، نشان داده و نام هر کدام را از آنها پرسش کرده 
با  را  کالس  جذابیت  و  کرده  تفکر  به  وادار  را  آنها  کار  این  با  باشند.  پاسخگو  تا 
همفکری و مشورت همه کالس، باال ببرید. بعد از نام بردن نمونه لباس ها حتماً 
بداند که دانستن آن واژه ها بسیار  تا هنرجو  انگلیسی آن هم اشاره شود  به واژه 

اهمیت دارند.

سبک و مدل های پوشش پودمان اول

واحد یادگیری 1
تن پوش های زنانه از منظر طرح و مدل
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تن پوش های زنانه به 4 دسته اصلی تقسیم می شوند:
1 باالتن پوش ها

٢ پایین تن پوش ها
٣ روپوش ها و پیراهن ها

٤ اتصاالت
انواع باالتن پوش ها به همراه توضیحات  از  در این بخش به شناخت نمونه هایی 

الزم برای هر مدل، می پردازیم.
به پوشش هایی که قسمت باالتنه اندام را پوشانده و بر روی اندام قرار می گیرند، 

باالتن پوش گویند.
در کتاب هنرجو، چند نمونه از باالتن پوش ها معرفی شده و توضیحاتی برای هر 
مدل داده شده است. در کتاب راهنمای معلم به دو مدل دیگر هم اشاره می کنیم 

که در دسته بندی باالتن پوش ها قرار دارند. 

در  و  اجتماعی  متفاوت  محیط های  در  استفاده  باالتن پوش ها، جهت  از  مدل  هر 
و  منزل  محیط  از  بیرون  و  منزل  در  یا  و  مختلف  فصول  و  هوایی  و  آب  شرایط 

باشگاه های ورزشی و نیز مهمانی ها، می توانند مورد استفاده داشته باشند.

ملوانی
دریایی  نیروی  ملوانان  و  دریانوردان  برای  پوششی  ملوانی در گذشته  باالتن پوش 
بوده و از جنس کتان سفید تهیه می شده است. از دالیل سفید بودن رنگ لباس، 
یکی به دلیل قابلیت دیده شدن باالیی که دارد، در پیدا کردن افراد و نجات آنها 

                                     هنلی                      پپلوم
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تأثیر زیادی داشته است. و نیز رنگ سفید، گرما و نور را بازتاب کرده و باعث خنک 
شدن فرد می شوند. این نوع از باالتن پوش به عنوان لباس فرم مدرسه در برخی 
لباس  برای  ملوانی  از  امروزه  و  است  داشته  استفاده  مورد  آسیایی هم  کشورهای 

کودکان و زنان، استفاده و محبوبیت خاصی دارند.
نمایش  به  تصاویر  جدول  در  را  ملوانی  از  دیگری  نمونه های  محترم،  هنرآموز 
در  و  داده  ایده  خود  هنرجوی  به  راحت تر  نمونه ها  آن  داشتن  با  تا  گذاشته ایم 
اینکه تنوع در جنس و رنگ نمی تواند نام این پوشش را  انواع ملوانی و  شناخت 

تغییر دهد، راهنمایی نمایید.

تصویر باالتن پوشنام باالتن پوش

ملوانی
Sailor

ملوانی در قالب پیراهن زنانه

یقه آن شناخته می شود و می توان مدل سازی های  نوع  با  باالتن پوش  این 
زیادی را از آن استخراج نمود.

نکته

از هنرجویان بخواهید، نمونه های دیگری از باالتن پوش ها را بیابند و مانند 
نمونه جدول زیر، با خالقیت خود و توضیحاتی مختصر، آلبوم کار خود را در 

پایان این پودمان تحویل و ارائه دهند.

تکلیف
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نمونه های دیگر از ملوانی
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ملوانی با دامن

ملوانی در 
قالب بلوز

پولوور یقه 
ملوانی

پیراهن زنانه 
ایده از ملوانی

نمونه فرم 
مدرسه
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بلوز
بلوز لباس مناسبی است که قبالً توسط کارگران و دهقانان و هنرمندان پوشیده 
می شد و معموالً در کمر با کمربند جمع شده و بقیه لباس روی بدن آویزان می ماند. 
امروزه یکی از لباس های مهم زنان بوده و مورد استفاده فراوانی دارد و در مدل های 
بسیار متنوعی طراحی و دوخته شده اند. این باالتن پوش بسیار شبیه پیراهن مردانه 
بوده و در جلو یا پشت با دکمه بسته شده و با دامن و یا شلوار پوشیده می شود. 
بلوزها می توانند یقه های مختلفی داشته باشند مانند انواع یقه های خطی، ایستاده 
و یقه ب.ب و یقه مردانه. و نیز می توانند آستین حلقه ای یا کوتاه و یا سه ربع و هم 

بلند طراحی شوند. بلندی بلوزها معموالً تا کمر و یا تا باسن می رسند.

تصویر باالتن پوش نام باالتن پوش

بلوز
Blouse
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نمونه ای دیگر از بلوز

نمونه های بسیار فراوانی از بلوزها را می توانیم بیابیم. به هنرجو در این باره توضیحات 
الزم را بدهید. حتی تزییناتی از قبیل تور و گلدوزی و... هم برای بلوزها استفاده 
می شوند. بلوزها در مکان های مختلف از جمله منزل، مهمانی به صورت تک یا زیر 
کت، و زیر مانتو و پالتوها در بیرون از منزل هم مورد استفاده دارند. در بخش های 
بیشتری  توضیحات  و  استفاده کرده  قبلی هنرجو  دانسته های  از  بعدی می توانید 
را از آنها بخواهید. اینکه با چه لباس های دیگری می توان اصول چیدمان را برای 

پوشش یک فرد قرار دهند.

پولوور
باالتن پوشی است جلو بسته و معموالً با یقه های گرد و هفت و بدون دکمه بوده 
و بر روی لباس های دیگر پوشیده می شوند. جنس آن از بافتنی بوده و به عنوان 
لباس گرم کننده در زمستان و به عنوان لباس گرمکن در محیط ورزش هم کاربرد 
نام دیگر آن سوییتر می باشد. همچنین این باالتن پوش هم جذب و فیت  دارند. 

اندام طراحی و بافته شده و هم گشاد و آزاد از اندام طراحی و ارائه می شوند.

تصویر باالتن پوش نام باالتن پوش

پولوور
Pullover
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نمونه ای دیگر از پولوور

پولوورها یا سوییتر با شلوار و یا دامن بیشتر برای لباس های بیرون از منزل استفاده 
می شوند. و در زیر آن یک بلوز یقه دار بسیار شکیل به نظر خواهد رسید. پولوورها 

با شلوار و دامن پوشیده می شوند.
از هنرجو بخواهید بعد از جمع آوری نمونه های دیگر از پولوورها، برای زیر آن هم 
از بلوزهایی که تدریس شده بود در کنارشان چیدمانی داشته باشند و ارائه دهند. 
از  با این تکلیف، قدرت خالقیت آنها را هم تقویت می کنید و هم می توانند بعد 

گذراندن این پودمان، توانایی چیدمان در پوشش افراد را داشته باشند.
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تونیک
این باالتن پوش، در زمان رومیان باستان در مراسم های رسمی خود از آن استفاده 
می کردند. تونیک پوششی است استاندارد برای همه مردان و زنان، از بردگان تا 
آن  روی  هم  کمربندی  دیگر  بعضی  و  ساده  برخی  و  بوده  استفاده  مورد  اربابان، 
می بستند. تونیک نوعی پیراهن آزاد و گشاد است که قد آن می تواند از ران تا ساق 
پا بوده و قد آستین آن هم سه ربع و بلند و گشاد می باشد و در پهلو چاک هم 
دارد. از تونیک به عنوان یک لباس مناسب تابستانه هم می توان نام برد که با دامن 
و شلوار و استرج و پیراهن هم پوشیده می شوند. امروزه تنوع فراوانی از تونیک ها را 

می توان یافت که با گلدوزی و تور و نواردوزی های متفاوت، تزیین شده اند.
تونیک ها جلو بسته بوده و در جلو روی یقه باز بوده تا بتوان لباس را بپوشند.

تصویر باالتن پوش نام باالتن پوش

تونیک
Tunic
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نمونه ای دیگر از تونیک

تیشرت
نوعی باالتن پوش که جنس آن از نخ و پنبه بوده و الگوی تی شکل دارد. نمونه های 
اولیه تیشرت در زیر لباس ها پوشیده می شد و بیشتر مورد استفاده ملوانان و خدمه 
زیردریایی ها بوده است. در مناطق گرمسیری به دلیل هوای گرم به تنهایی پوشیده 

می شد.
باالتن پوش ها را در پوشش مردان و زنان و کودکان  این  از  امروزه تنوع بسیاری 

می بینیم که به عنوان یک پوشش راحت استفاده می شوند.

تصویر باالتن پوش نام باالتن پوش

تیشرت
T shirt
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نمونه ای دیگر از تیشرت

پولوشرت
باالتن پوشی است با یقه برگرد مردانه که معموالً 2 تا 3 دکمه برای آن در نظر 
و  تنیس  گلف،  قبیل:  از  ورزشی  لباس های  برای  پوشش  این  از  می شود.  گرفته 

چوگان هم استفاده و شناخته می شوند. 

تصویر باالتن پوش نام باالتن پوش

پولوشرت
Polo shirt



39

بخش دوم: معرفی پودمان ها و واحدهای یادگیری

نمونه ای دیگر از پولوشرت

تا به امروز مدل های زیادی از پولوشرت ها طراحی و ارائه شده اند. مانند: پیراهن 
پولوشرت، که از مدل اصلی پولوشرت، ایده گرفته شده است. این باالتن پوش با 
دامن و یا شلوار پوشیده می شوند و نیز در زیر برخی روپوش ها هم مورد استفاده 

قرار می گیرند.

پیراهن ایده از پولوشرت پیراهن ایده از پولوشرت
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بلوز یقه اسکی
این نوع از باالتن پوش به دلیل ویژگی خاص در یقه آن به این نام شناخته می شوند 
و شبیه به پولوور بوده با این تفاوت که دارای یقه ایستاده و بلندی است که دور 
گردن را می پوشاند. این نوع باالتن پوش در فصل سرد سال، پاییز و زمستان مورد 
استفاده قرار می گیرد. امروزه تنوع بسیاری از این باالتن پوش را در جنس پارچه و 

بافت و الگوسازی لباس در پوشش های زنانه، مردانه و بچه گانه می بینیم.

تصویر باالتن پوش نام باالتن پوش

بلوز یقه اسکی
Turtleneck

از هنرجویان بخواهید تا در مورد این نوع پوشش نمونه های بیشتری را گردآوری 
کرده و با توضیحاتی از قبیل اینکه در کدام محیط ها مورد استفاده قرار می گیرند، 
از منزل و زیر روپوش هایی مانند  بیرون  یا  یا منزل  بیان کنند. مانند مهمانی  را 

مانتو و پالتو ها و...
ایده گرفته و راهنمای  تا  نمایش داده ایم  را  لباس  از چیدمان  در زیر نمونه هایی 

بهتری برای هنرجویان خود باشید.
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نمونه ای دیگر از بلوز یقه اسکی

 یقه اسکی با شلوار
 راسته

 یقه اسکی با شلوار
راسته یقه اسکی زیر پالتو  یقه اسکی با دامن

پلیسه
 بلوز یقه اسکی زیر

پارکا

در پایان بخش باالتن پوش ها، از هنرجویان خود تکالیف منزل را بخواهید. هنرجو 
باید نام هر باالتن پوش را دانسته و تمام تصاویر را به درستی تشخیص داده و واژه 
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انگلیسی آنها را هم بداند. 
پوشیده  و جوراب شلواری،  یا ساپورت  و  یا شلوار  و  دامن  با  تمامی باالتن پوش ها 
می شوند. در بخش های بعدی با یادگیری بقیه پوشش ها باید بتوانند اصول چیدمان 
هنرجو  از  که شما  تکالیفی  با  دهند.  ارائه  کار  آلبوم  و  بیاموزند  را  کردن  یا ست 

خواسته اید می توانند از عهده این کار برآیند. 
تکلیف ها می توانند ترکیبی از طراحی روی مانکن ها و کوالژ به صورت آلبوم و یا 
پوستر، تهیه و ارائه شوند. همچنین می توانند پاورپوینت هم تهیه کرده و به تحویل 

کار خود اضافه کنند.

پایین تن پوش ها
در این بخش، به معرفی نمونه هایی از پایین تن پوش ها که شامل دامن ها و شلوارها 
می باشند، پرداخته ایم. و در کتاب هنرجو نمونه هایی از پوشش، به همراه توضیح 

درباره مدل لباس داده شده است. 

دامن ها
دامن ها وقتی اندازه قد و بلندی آنها تغییر می کنند، خود اسم های متفاوتی از هم 
دارند. و نیز نام انواع دامن ها با معرفی واژه انگلیسی آن، به هنرجو کمک می کند تا 
بتواند با مطالعه و تحقیق، درک بهتر و صحیح تری از انواع پوشش ها داشته باشند. 
مدل سازی های  هنرجویان خود  از  اسامی دامن ها،  یادگیری  از  بعد  بخش  این  در 
از  برگرفته  این مدل ها که  زیاد  بسیار  تنوع  به  تا  بخواهید  از دامن ها  را  بیشتری 

مدل های اصلی دامن می باشند واقف شوند.
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هنرآموز محترم، از هنرجوی خود جهت مطالعه و تحقیق بیشتر، درباره مدل های 
دیگر دامن ها تکلیف خواسته تا بداند یک طراح لباس و مد، نباید  فقط به یادگیری 

شکل پوشش ها اکتفا کند و توضیحاتی را به همراه تصاویر باید ارائه کند.
با  باالتن پوش ها  انواع  به چیدمان  هنرجو،  یادگیری  و  بخش  این  تدریس  از  پس 
انواع دامن ها بپردازید. و از هنرجو در این راستا تکلیف بخواهید. می تواند از تصاویر 
لباس ها و نیز از سبک کار کوالژ، استفاده کند. به این ترتیب که انواع باالتن پوش 
آنها ترکیب بندی  قرار دادن  با کنار هم  و  آماده سازد  را جداگانه  انواع دامن ها  و 
هنرجو  کارها،  نمونه  این  دادن  انجام  با  دهد.  انجام  را  مختلفی  چیدمان های  و 
انجام  از آن مدل سازی هایی که خود می تواند  بعد  و  انواع دامن ها  در  می یابد که 
دهد، با کدام یک از باالتن پوش ها بیشترین تناسب را دارد و هر چیدمان در چه 

مکان و موقعیت اجتماعی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
و  کرده  ترکیب  می توانند  دامن،  انواع  با  که  باالتن پوش ها  چیدمان  از  نمونه ای 

استفاده نمایند.

شلوارها
شلوارها یکی دیگر از نمونه های پایین تن پوش ها محسوب می شوند. بلندی و قد 
شلوارها و گشادی شلوارها نیز تنوع بسیاری را در این پوشش ایجاد کرده و هر کدام 
به یک نام خوانده می شوند. در کتاب هنرجو نمونه هایی از انواع شلوارها آورده شده 
و توضیحات الزم نیز برای هر کدام بیان شده است. شلوارها استفاده های بسیاری 
در پوشش های خاص در محیط کار و نیز خیابان و محیط ورزشی و میهمانی و 
منزل دارند. در محیط کارهای مختلف با توجه به نوع خدماتی که ارائه می شود 
انتخاب می گردند، که معموالً دارای گشادی مناسب و نیز از جنس پارچه مناسب 
هر شغل استفاده می گردد. به عنوان مثال شلوار جراحان اتاق عمل، گشاد بوده یا 
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از لباس سرهمی و شلوار پیش سینه دار،  برای مکانیک ها و خلبانان و چتربازان و 
نقاشان ساختمانی استفاده می گردد و یا شلوارهای ورزشی که حتماً از جنس پارچه 
متفاوت از بقیه که بیشتر از انواع تریکوها و پارچه هایی با الیاف کشسانی، استفاده 
می شوند و یا شلوارهای راحتی منزل که به طور معمول گشاد و بیشتر از انواع بافت 

تریکو و یا نخی و...  استفاده می شوند.
در این بخش نیز همانند مبحث دامن ها، پس از تدریس و یادگیری هنرجو بهتر 
است چیدمانی از انواع باالتن پوش ها را با انواع شلوار ها داشته باشند و ارائه دهند. 
مانند مثال: تیشرت با شلوار راسته یا بلوز راپ باشلوارجین 5جیب یا بلوز با شلوار 

گشاد از جنس کتان و یا سوییشرت کاله دار با شلوار شکاری و...

هنرجویان می توانند، نمونه های چیدمان انواع باالتن پوش ها با شلوارها را، به همراه 
اکسسوری های مختلف به چیدمان لباس های خود اضافه کنند و جلوه زیباتری به 

آلبوم کار خود دهند.
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روپوش ها 
این پوشش، معموالً در خارج از محیط منزل، و بر روی لباس های دیگر، می پوشند. 
استفاده های  مختلف،  فصل های  و  محیط ها  در  و  داشته  بسیار  تنوع  روپوش ها 
متفاوتی دارند. معموالً با تغییر در یقه ها و دکمه خورها و جیب و حتی برش ها و 
اضافه نمودن انواع کاله ها در این پوشش تنوع ایجاد شده و به اسم های مختلف 
طور  به  و  شده  آشنا  آنها  اصلی  واژه های  با  کتاب  این  در  که  شده اند  نام گذاری 
صحیح، می شناسیم. بهتر است این اسامی را با واژه های انگلیسی ای که در دنیا به 
این نام ها می شناسند و ثبت جهانی شده اند، تدریس، و هنرجویان ملزم به یادگیری 

می باشند.
در کتاب هنرجو، نمونه هایی از روپوش ها آورده، و توضیحات الزم هم داده شده است 
و مانند بخش های قبلی، هنرجو باید برای یافتن نمونه های دیگری از روپوش ها، 
به تحقیق و بررسی پرداخته و نیز مدل سازی هایی که از این نمونه ها برگرفته شده 
است، را هم گردآوری کرده و به صورت آلبوم کار ارائه دهند. همچنین به چیدمانی 
از لباس هایی که تا االن تدریس شده و آموخته اند باید بپردازند و به آلبوم تحویل 
کار خود اضافه نمایند. تا االن باید هنرجویان بتوانند واژه های این پوشش ها را به 

همراه تصاویر آنها، دانسته و پاسخ گوی شما باشند. 

دو نمونه دیگر از روپوش ها 

ایده های بسیاری را به طراحان لباس و مد ما داده، و باعث  از روپوش ها،  برخی 
تنوع فراوانی، در مدل سازی های لباس شده اند. مانند نمونه های تصاویری که در 

جدول نشان داده ایم.

        ژاکت کش بافت                                                             بایکر
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کت برگرفته از پپلوم پالتو دافل خزدار ژاکت دافل کاله دار کوتاه دافل در غالب ژاکت

پارکا ایده از پفکی ایده از پفکی 

تصاویر  در  را  باالتن پوش ها  و  شلوار  انواع  با  روپوش ها  چیدمان  از  نمونه هایی 
صفحۀ بعد مشاهده می کنید. مانند: روپوش پفکی بر روی پولوور به همراه شلوار 
راسته و نمونه های دیگر از این چیدمان ها را می توانند با یادگیری این بخش ها به 

آلبوم کار خود اضافه و ارائه نمایند.
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روپوش پفکی با شلوار 
راسته

کت یقه انگلیسی با شلوار 
راسته

ژاکت یقه پهن شکاری با 
شلوار گرمکن پالتو ارتشی با شلوارتنگ

چیدمان و ترکیب بندی مدل هایی از روپوش با دامن و یا شلوار و باالتن پوش ها.

سوییشرت کاله دار با شلوار 
راسته ژاکت دافل با دامن پلیسه کت راپ با شلوار چسبان پانچو کپ با شلوار دم پا
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پیراهن ها
پیراهن زنانه از اصلی ترین پوشش زنان و دختران، در دنیا محسوب می شوند که 
در  برش  و  باالتنه  به  متصل  دامن های  انواع  و  آستین ها  و  یقه ها  در  تغییراتی  با 
و  منزل  در  که  کرده  ایجاد  پوشش  این  در  را  زیادی  بسیار  تنوع  می توان  لباس، 
میهمانی های ساده و رسمی و همچنین در زیر انواع روپوش ها نیز از آنها استفاده 
می گردد. بعد از تدریس پیراهن ها، از هنرجویان نمونه های دیگر آنها را به عنوان 

تکلیف بخواهید تا همراه با توضیحات الزم در آلبوم کار خود ارائه دهند.

پیراهن ایده از تونیک پیراهن ایده از بلوز چیدمان پیراهن گشاد 
با بلوز

چیدمان پیراهن با یک 
پانچو ساده 

نوعی پیراهن راسته زیپ دار چیدمان سارافون با کت زنانه پیراهن راپ واالن دار
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اتصاالت
از  نمونه هایی  به  هنرجو،  کتاب  در  می باشند.  آستین ها  و  یقه ها  شامل  اتصاالت 
انواع یقه ها و انواع آستین ها به همراه تصویر و توضیحات آن، پرداخته شده است. 
در تمام نمونه های باالتن پوش ها و روپوش ها و پیراهن ها، با تنوعی که در یقه و 
دنیا  در  نام ها  این  به  و  شده اند  نام گذاری  می شوند،  داده  پوشش ها  این  آستین 

شناخته می شوند. 
یقه ها به سه دسته خطی و ایستاده و برگردان تقسیم می شوند. نمونه های انواع 
از  آمده است.  به همراه تصاویر و توضیحات آن  یقه های خطی در کتاب هنرجو 
کت،  پالتو،  مانتو،  مانند:  می کنند.  استفاده  لباس ها  انواع  برای  خطی   یقه های 
ژاکت، پیراهن زنانه، تیشرت، بلوزها و... یقه های ایستاده و برگردان نیز برای انواع 
باالتن پوش ها طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرند. مدل لباس های محیط 
برای  باید  که  می باشند  راحتی  یا  و  مهمانی  لباس  مدل  از  متفاوت  اداری  و  کار 
هنرجویان توضیح کامل داده شود و نمونه هایی از آن را همراه با تصاویر در ویدئو 

پروژکتور و یا کتاب و مجالت نمایش داد. 

و  سرخود  آستین های  دسته،  دو  به  آستین ها 
تمام  در  و  می شوند.  تقسیم  جدا  آستین های 
روپوش ها  و  باالتن پوش ها  مانند:  پوشش ها  انواع 
مدل سازی های  و  می شوند  استفاده  پیراهن ها،  و 
زیادی را می توان خلق کرده و مورد استفاده افراد 

قرار داد.
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بلوز طرح مردانه واالن دار در 
جلو و مچ و یقه ایستاده واالن دار

 در بخش های قبلی تمام نمونه ها، با نام اصلی و واژه انگلیسی آن تدریس شده 
را در خود  توانمندی  این  و  بداند.  به طور کامل  را هر هنرجو  آنها  تمام  باید  که 
تقویت کنند که با توجه به یادگیری تمام پوشش ها، نمونه های جدیدی از لباس ها 
را طراحی نمایند تا چیدمان و ترکیب بندی صحیح تری را در پوشش افراد خلق 
نمایند. باید تحقیق و بررسی بیشتری در این حیطه انجام داده و با مطالعه، اطالعات 

جدیدتر و به روزتری را داشته باشند.
هنرجویان در آلبوم کار خود، باید برای هر نمونه کاری که گذاشته اند به همراه آن 
توضیحات کاملی از جزئیات لباس را هم ارائه دهند. یعنی نام پوشش و اسم یقه 
و آستین و... و اگر چیدمان و ترکیب بندی از پوشش ها را هم دارند باید نام تمام 
پوشش ها و جزئیات را در زیر تصاویر خود ذکر نمایند. و نیز اگر مربوط به مکان و 

شرایط محیط خاص از اجتماع می باشند را هم توضیح دهند. 

در بخش تحقیق در کتاب هنرجو، با توجه به یادگیری تمام پوشش ها، هنرجویان 
باید یک کار خالقانه از طراحی لباس را انجام داده و بعد از زدن اتودهای اولیه و 
به تأیید رسیدن هنرآموز، نمونه منتخب، در اندازه قطع آ3 با جزئیات و توضیحات 

خوب و مناسب ارائه دهند.
برای  را  لباس می باشد  و  مد  دنیا که در حوضه  روز  به  کتاب های  از  نمونه  چند 
هنرآموز محترم معرفی می کنیم تا با مطالعه و تحقیق خود بتواند در این زمینه 
رشد بیشتر و به روزتری را پیدا کند تا راهنمای هنرجویان بوده و بتواند آنها را به 

تحقیق و مطالعه در زمینه مد و لباس، تشویق و هدایت کند.
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افراد  و  می باشد  ارتباطی  وسیله  یک  مانند  افراد  پوشش  سبک  حاضر  عصر  در 
مختلف، سبک های پوشش متفاوتی را انتخاب می کنند.

اقتصادی و نیز  با توجه به شغل و طبقه اجتماعی و شرایط  زیرا هرکس خود را 
تفکرات خود، انتخاب می کند.

چیزی که ما می پوشیم و سبک لباسی که بر تن می کنیم در مورد ما، اطالعاتی را 
به دیگران می دهد و ما را به آنان معرفی می کند. در واقع مانند یک زبان جایگزین 
که  زبانی هستند  یک  مانند  و  لباس هستند  یک  از  بیشتر  لباس ها خیلی  است. 

می توانند داستانی را درباره شما، بدون اینکه واژه ای به کار برده شود، بگویند.
کنند.  تعریف  و  دسته بندی  را  پوشش  تا سبک های  کوشیده اند  مد،  پژوهشگران 
و  این دسته بندی ها  با  آشنایی  بدون  مردم  از  بسیاری  که  کنید  توجه  باید  البته 
از چندین  تلفیقی  به صورت  و  می کنند  انتخاب  را  پوشش خود  و  لباس  تعاریف، 
از  دسته بندی  متداول ترین  از  یکی  هنرجو  کتاب  در  می نمایند.  استفاده  سبک 

سبک های پوشش را آورده ایم که خوانده اید. 
هنرآموز محترم قبل از تدریس این بخش از هنرجویان سؤال پرسیده و هنرجویان 
را وادار به تفکر کنید و بعد از تدریس 4 دسته از سبک ها، دوباره سؤال بپرسید 
از جمله اینکه هر کدام از این 4 سبک، می تواند شامل چه بخش هایی باشند و به 
جواب هایی که می دهند با دقت گوش داده و به ایرادات و نکات صحیحی که اشاره 

می کنند، پاسخگو باشید. 
که  نموده اند  تقسیم بندی  اصلی  دسته   4 به  را  پوشش  سبک های  پژوهشگران، 
شامل: سبک حرفه ای و سبک قدیمی و سبک فرهنگی و سبک محلی، که هر کدام 

خود به دسته های دیگری تقسیم بندی می شوند. 
قدیمی  سبک  و  شده اند.  تقسیم  ملوانی  و  ارتشی  دسته های  به  حرفه ای  سبک 
به  و... تقسیم شده اند. و سبک فرهنگی  به دسته های ویکتوریایی و دهه هشتاد 

واحد یادگیری 2
تحلیل سبک پوشاک در عصر حاضر
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اروپا  به دسته های  دسته های موسیقی و ورزشی تقسیم شده اند. و سبک محلی 
آسیا و آمریکا تقسیم شده اند.که به صورت خالصه توضیح داده ایم.

بیشتر  و  شده اند  تقسیم بندی  جغرافیایی  منطقه  بر اساس  محلی  سبک های 
کشورهای دنیا با توجه به فرهنگ های متفاوتی که دارند، سبک لباس مخصوص به 
خود را نیز داشته اند مانند پوشش لباس مردمان اسکیمو و یا پوشش لباس مردمان 

سرزمین آفریقا که بر اساس هوای سرد و گرم، متفاوت از هم لباس می پوشند.
سبک های پوشش فرهنگی که شامل پوشش ورزشی و موسیقی می باشند خود 
نیز به زیر مجموعه های دیگر تقسیم می شوند. در بخش ورزشی، انواع پوشش های 
مختلف در ورزش هایی مانند: گلف و اسکیت و موج سواری و چوگان، هر کدام، 
پوشش و لباس مخصوص به خود را دارند. در موسیقی نیز زیرمجموعه گروه های 
این  البته  دارند.  را  خود  به  مخصوص  لباس  و  پوشش  سبک  مختلف،  موسیقی 
سبک ها و مدل ها در فرهنگ ایرانی ـ اسالمی ما نبوده و مورد تأیید فرهنگ ما 

نیستند.
دهه  از  پیش  مدل های  از  که  سبک هایی  به  تاریخی  یا  قدیمی  سبک های 
1920 میالدی ایده می گیرند، سبک های آنتیک گفته و آنهایی که از مدل های 
1920ـ1990 میالدی ایده می گیرند را سبک های روستایی گویند. به طور مثال 
حال  در  است،  قدیمی  لباس سبک  یک  که  ویکتوریا  دوره  به  متعلق  لباس  یک 
حاضر قابل پوشیدن نیست؛ اما ایده هایی از آن، مانند کاله های پردار را می توان در 

سبک های امروزه نیز به کار برد.
خلبان ها هستند  و  ملوانی  ارتشی،  لباس های  که شامل  را  سبک های حرفه ای 
جزئیات  از  می توان،  حاضر  عصر  دوره  در  سبک،  این  از  که  زد  مثال  می توان 
لباس های آنان مانند سردوشی ها و جیب ها و بوت های سربازان و از رنگ خاکی 

لباس آنان نیز ایده گرفته و در مدل های لباس امروزی استفاده نمود.
بعد از تدریس دسته بندی سبک ها، به مبحث دیگر که بسیار از آن می توان بهره 
برد و الزمه یک طراح مد و لباس می باشد، دانستن انواع سبک های امروزی است 

که در جهان امروز، متداول و محبوب هستند.
در کتاب هنرجو، به تعدادی از این نمونه سبک ها اشاره شده است. اسامی تعدادی از 
سبک های امروزی دنیا را در ادامه می بینید. که با واژه های انگلیسی آن، به هنرجو 

آموزش داده و از هنرجو  بخواهید، تا بهتر بتوانند به بررسی آنان بپردازند. 
سبک کالسیک ـ سبک خیابانی ـ  سبک هنری ـ سبک سنتی ـ سبک شیک ـ 
سبک پرزرق و برقـ   سبک رمانتیکـ  سبک دانش آموزیـ  سبک نامتعارف یا غیر 

رایج ـ سبک پسرانه ـ  سبک روستایی .
سبک کالسیک: لباس های سبک کالسیک معموالً دوخت های حرفه ای و زیبایی 
که  است  پوششی  کالسیک،  سبک  می باشند.  یک دست  و  منظم  بسیار  و  دارند 
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حالتی از ثبات و شکوه و وقار را القا می کند. افرادی که این سبک از پوشش را 
ترجیح  گذر  زود  و سبک های  مدل ها  به  را  ماندگار  انتخاب می کنند، سبک های 
می دهند. می توان از یک بلوز سفید ساده و یک شلوار راسته مشکی و کت سرمه ای 

یا مشکی به عنوان نمونه هایی از لباس های سبک کالسیک محسوب نمود.
ایجاد  بزرگ  در شهرهای  جوانان  توسط  معموالً  خیابانی  سبک  سبک خیابانی: 
می شود و به عنوان الگو قرار می گیرند که می توان این پوشش را به عنوان پوشش 
از  برخی  دارد.  مشهور  افراد  لباس  با  تفاوت  که  نمود  محسوب  عادی  انسان های 
نظریه پردازان مد، سبک خیابانی را نوعی هنر اجرا می دانند. این سبک را هر فرد 
می تواند به صورت عالقه شخصی و نمایش هویت خود به نمایش بگذارد. این سبک 

در قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است.
سبک هنری: این سبک از پوشش را همان طور که از نام آن مشخص است، بیشتر 
افراد هنرمند و کسانی که روحیه ای لطیف و هنردوست دارند، استفاده می کنند. در 
سبک هنری هنرهای دستی جایگاه خاص و ویژه ای دارند مانند تزیینات مختلف 

لباس و پارچه و زیورآالت و انواع بافت پارچه های دست بافت و...
سبک سنتی: در سبک سنتی معموالً از پارچه ها و مدل ها و رنگ های غیرمعمول 
استفاده می شود و شبیه سبک هنری است. در فرهنگ پوشش غربی، ایده اصلی 
خود را از لباس کولی ها گرفته اند. از مشخصات اصلی این سبک، هنجارشکنی و 
استفاده از ایده های جدید است که در دهه های 60 و 70 میالدی در غرب بسیار 
و  روستایی  بلوزهای  مانند  لباس هایی   . است  بوده  مردم  توجه  مورد  و  محبوب 
سربندها و پانچو ها و شلوارهای جین سنگ شور شده و گردنبند ها و دستبندهای 

متعدد، نمونه هایی از پوشش سبک سنتی می باشند.
سبک شیک: افرادی که سبک شیک را انتخاب می کنند، معموالً بسیار ظاهری 

آراسته و جذاب داشته و از سبک پوشش کالسیک هم استفاده می کنند.
سبک پر زرق و برق: در این سبک همان طور که از اسمش پیداست همه چیز 
این  لباس ها و پوشش در  تا توجه ها را به خود جلب کنند.  پر زرق و برق است 
سبک بیشتر از اکلیل و پارچه های زری دار و پولک های براق و سنگ و نگین ها و 
تزیینات براق در آنها استفاده می شوند. مدل لباس ها، معموالً نامتقارن و از چین ها 

و حلزونی های بزرگ و رنگ های متنوع و براق در آنها به کار گرفته می شوند.
سبک رمانتیک: پوشش های این سبک بیشتر از جنس پارچه های لطیف و تور و 
گیپور و پلیسه و چین و با طرح های گل و قلب و ستاره و خطوط منحنی، نقش پر 

رنگی داشته و بیشتر دیده می شوند.
سبک دانش آموزی: سبک دانش آموزی بر گرفته از لباس فرم دانش آموزان بوده 

است که توسط طراحانی مانند پری الیس و لیلی پولیتزر، معرفی شدند.
این سبک در میان دانشجویان بسیار محبوب است. نمونه لباس های این سبک، 
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شامل دامن های پلیسه و یا فون، جوراب شلواری های ضخیم و یا جوراب نخی تا 
زانو، بلوزهای هتلی، پیراهن های مردانه، پاپیون، کراوات و نیز کفش های اسپرت و 
بدون پاشنه می باشند و به همراه یک ساعت مچی اسپرت بر مچ دستان به عنوان 

زیور آالت استفاده می شوند.
سبک نامتعارف: در این سبک، پوشش ها به صورت لباس های غیرمعمول و متفاوت 
بوده و از رنگ های قوی و گلدوزی و طرح های تزیینی نامتداول با چاپ های شلوغ، به 
همراه زیورآالت براق و درخشان استفاده می گردد. ممکن است آن پوشش در کشور 

یا منطقه ای دیگر، معمول باشد ولی در جایی دیگر، نامتعارف به نظر برسد.
سبک پسرانه: در این سبک به طور معمول، لباس ها آزاد بوده و لباس جذبی 
نمی پوشند و معموالً دخترانی که عالقه ای به لباس های پرزرق و برق و کفش های 

پاشنه بلند ندارند، این سبک را انتخاب می کنند.
شلوارهای  و  مردانه  پیراهن های  و  گرافیکی  طرح  با  تیشرت هایی  از  نمونه هایی 
کتان و جین و کفش های اسپرت، استفاده می کنند که از لباس های سبک پسرانه 

محسوب می شوند. و از زیورآالتی به غیر از ساعت مچی، استفاده نمی کنند.
سبک روستایی: این پوشش از لباس هایی با سبک قدیمی و روستایی استفاده 
می کنند. لباس های متداول این سبک در بین دهه های 1920تا 1990 میالدی 
پوشیده می شدند. در این سبک گاهی در کنار لباس های قدیمی از زیور آالت مدرن 

و امروزی هم استفاده می کنند.
هنرآموز محترم از هنرجویان خود بخواهید تا با تحقیق و بررسی بیشتر،  نمونه های 

دیگر از سبک های دنیا را هم بیابند و در آلبوم کار خود اضافه نمایند. 
بعد از یادگیری انواع سبک های متداول در دنیا، باید موارد دیگر را هم مورد بررسی 
با توجه  اینکه کدام سبک ها را در کشور خودمان استفاده می کنیم؟  قرار دهیم. 

به فرهنگ و عرف جامعه خودمان، کدام موارد مناسب مردم جامعه ما می باشند؟
از تدریس  با سبک در چیست و قبل  بیاموزید که تفاوت مد  به هنرجویان خود 

سؤاالتی را مطرح کنید:
 مد چیست و از آن چه می دانید؟

 سبک یا استایل چیست و از آن چه می دانید؟
 آیا مد با سبک تفاوت دارند؟ تفاوت آنها را در چه نکاتی می دانید؟

بعد از پرسش، پاسخ های هنرجویان را شنیده و سپس به تفاوت بین مد و سبک 
بپردازید. اصطالحات مد و سبک در اطرافمان خیلی استفاده می شوند. با این حال 

بسیاری از افراد تفاوت این دو را نمی دانند.
با توجه به مد روز است ولی سبک، بیشتر در مورد  مد در مورد لباس پوشیدن 

خود بودن است.
مد یا همان فشن، در حال حاضر وجود دارد و زودگذر و ظاهری است. مد یک گرایش 
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و روند گروهی بوده که به وسیله طراحان مد، انجام می شوند و در مجموعه های 
خود در هر فصل ارائه می دهند. و معموالً خیلی زود مدل های جدیدتر جایگزین 

مدل های قبلی می شوند. البته در پودمان بعد درباره مد، بیشتر می خوانیم.
سبک یا همان استایل، برای هر کسی منحصر به فرد و خاص آن فرد محسوب 
می شوند. و ابدی و همیشگی می باشند. سبک، باطنی و ناشی از درون فرد بوده و 

با توجه به شخصیت و بدن فرد، به صورت سفارشی انجام می شوند.
این عقیده شخصی خودمان است که لباس و لوازم جانبی را با انتخاب خود داشته 

باشیم و خودمان انتخابشان کنیم.

اولین و مهم ترین قدم در انتخاب لباس برای خود، این است که فرد روی اعتماد 
به نفس خودش برنامه ریزی داشته باشد. این اعتماد به نفس به دیگران می گوید که 
تو به خودت احترام می گذاری و خودت را دوست داری و فقط برای خودت لباس 
می پوشی نه برای کس دیگری. خانم هایی که سبک و استایل شخصی خودشان را 
دارند، بسیار قدرتمند و جذاب هستند و می دانند که چه کسی هستند و می دانند 
که چه چیزی را می خواهند. لباس آنها نشان می دهد که چه احساسی در طول 

روز دارند.
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انتخاب استایل یا سبک برای خود، هیچ قانونی وجود ندارد ولی پایه های  جهت 
اصلی و مهمی وجود دارند. کسی که نکاتی از استایل یا سبک را می داند، می تواند 

سبک شخصی خود را مشخص نماید. به نکات زیر توجه کنید.
1 او می داند چه چیزهایی را دوست دارد تا بخرد و چه چیزهایی برایش خوب 

است و به فرم اندامی او می آید.
ترنچ کت  اینکه  را می داند. مثاًل  لباس  به مدل  پایه و اساس عالقه مندی اش   ٢
کالسیک یا پیراهن و لباس های کوتاه و... را دوست دارد. با این کار پایه استایل 

خود را می سازد.
٣ او لباس هایی که از مد افتاده باشند ولی احساسش نسبت به آن مدل خوب 

باشد را دوست داشته و آن را می خرد و به خانه می برد.
٤ درباره اهمیت کفش ها می داند و کفش های متنوعی دارد تا راحت تر با لباس های 

خود چیدمان داشته باشد.
٥ درباره اکسسوری ها هم اطالعات دارد. مانند: کیف، گردنبند، گوشواره، دستبند 

و... .
٦ یک خیاط خوب را هم می شناسد.

٧ نباید طعمه مد و فشن شود، و هر گرایش و مد را به این دلیل که مد است و 
همه آن را انتخاب می کنند، او هم انتخاب کند.

٨ پول، اصل قضیه برای انتخاب سبک و استایلمان نیست. مثالً ممکن است یک 
گوشواره دست ساز را از یک فروشگاه ساده بخرید ولی مانند یک گوشواره الماس از 
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آن در استایل شخصیتان استفاده کنید.
٩ می داند که چطور لباس هایش را چیدمان و ترکیب بندی کند یا همان دانستن 

اصول ست کردن.
10 می داند که هر روز الزم نیست یک استایل زیبا و کامل و بدون نقص داشته 

باشد.
افراد مختلف  برای  لباس می تواند  و خالقانه که یک طراح  مهم  کارهای  از  یکی 
مختلف  فصل های  در  که  است.  مناسب  لباس  کمد  یک  ایجاد  دهد،  پیشنهاد 

دسته بندی های خاص خودش را داشته باشد.

از 10  الهام گرفتن  باشیم.  لباسمان، دقت داشته  انتخاب کمد  بهتر است که در 
تکه لباس که خیلی قابل توجه باشند، راحت تر است از اینکه 30 تکه لباس داشته 
بقیه را کنار بگذارید  باشید و  برای خود نگه داشته  را  باشیم. گزینه های کلیدی 
و اهمیت ندارد، لباسی باشد که مدت ها پوشیده اید یا مد روز باشد، اگر استایل 
با  حال،  به  تا  است  ممکن  شما  شود.  گذاشته  کنار  باید  نباشد  شما  عالقه  مورد 
وجود داشتن لباس های زیادی در کمد لباس هایتان، برایتان پیش آمده باشد که 
با این وجود لباسی برای پوشیدن ندارید. پس بهتر است در ابتدا، کمد لباس خود 

را ساماندهی کرده و سپس تغییراتی در عادت های خرید لباس خود ایجاد کنید.
در این بخش به نکاتی اشاره می کنیم تا به شما کمک کند تا کمد لباس مناسبی 

برای استایل شخصی خود داشته باشید.
1 ابتدا لباس هایی که نمی پوشید و تنخور مناسبی برای اندامتان ندارند را کنار 

بگذارید. البته گفتنش راحت است ولی انجام این کار کمی مشکل می باشد.
با خودتان قرار بگذارید که لباس های سایز خودتان را بخرید. اگر سایز  ٢ حاال 
شما 42 است، لباس های سایز کوچک تر را تهیه نکنید به این امید که قرار است 
الغرتر شوید و سایز کم کنید. بهتر است واقع گرایانه انتخاب کنید و از لباستان در 
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لحظه، لذت ببرید.
٣ خیلی زود گول تخفیف ها را نخورید، که چون تخفیف دارد پس بخرم. به طور 
مثال اگر لباسی که در تخفیف 100هزار تومان است، صرفاً به این دلیل که قیمت 
اصلی آن 200 هزار تومان می باشد، خریداری نکنید مخصوصاً اینکه نیاز ندارید و 

قرار نیست به عنوان لباس مورد عالقه تان آن را بپوشید.
٤ صرفاً بر اساس مد روز بودن، استایل و سبک خود را انتخاب نکنید. مثالً اگر 
نباید خریداری  نباشد،  اندامی شما  فرم  ولی مناسب  باشد  زرد کوتاه مد  پیراهن 

کنید.
٥ وقتی می خواهید تغییراتی ایجاد کنید، شجاع باشید و احساسی برخورد نکنید. 
اینکه این لباس را به خاطر قیمت زیادی که برای آن پرداخت کرده اید، آن را در 
کمد لباستان نگه ندارید، می توانید آن را به مؤسسه خیریه ای اهدا کنید. معموالً 
اگر لباس هایی را که چند سال نپوشیده اید و در کمد نگه داشتید، از این پس هم 

نخواهید پوشید.
چارچوب و ساختار کمد لباستان تشکیل شده است از گزینه های اصلی و ضروری 
چیدمان  هر  با  و  بوده  شیک  همیشه  و  باشد  شما  استایل  و  سبک  مناسب  که 

لباس های دیگر، می توانید ست کرده و استفاده نمایید.
هنرآموز محترم از هنرجویان خود بخواهید تا کمد لباس های خود را دسته بندی 

کرده و طبق سبک مورد عالقه خود، لباس هایشان را نگهداری نمایند. 
به عنوان تکلیف از او بخواهید با ذکر اسامی لباس ها، یک کمد لباس مناسب استایل 

خود، در آلبوم کار خود، با تصاویر آنان، ارائه دهند.

در پودمان های پیشرو بعد از یادگیری بقیه مطالب، بهتر می توانند به اصول ست 
کردن و چیدمان لباس هایشان، مسلط شده و به صورت کاربردی تر در حوضه مد 

و لباس ادامه دهند. 
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پاسخ خودآزمایی ها
رعایت  باید  اثر خوب  برای خلق یک  را  مواردی  لباس چه  1 یک طراح 

کند؟
مانند  را  لباس  مدل های  و  پوشش  از  متفاوتی  جنبه های  باید  لباس  طراح  یک 
جنبه های زیبایی و هنر و کاربرد لباس، فرهنگ جامعه مورد نظر و حتی نوع اقلیم 

آب و هوایی را در نظر داشته باشد تا بتواند یک اثر خوب را خلق نماید.
٢ تن پوش های زنانه به چند دسته تقسیم می شوند، نام ببرید.

تن پوش های زنانه به چهار دسته تقسیم می شوند. 1ـ باالتن پوش 2ـ پایین تن پوش 
3ـ روپوش ها و پیراهن ها 4ـ اتصاالت

٣ چند نمونه از باالتن پوش ها را نام ببرید و خصوصیاتشان را تعریف کنید.
نمونه هایی که در جدول در کتاب هنرجو آمده است را باید نام ببرند و ویژگی های 
هر کدام را توضیح دهند. مانند: ملوانی، بلوز،  پولوور، تونیک، تیشرت، پولوشرت و 

بلوز یقه اسکی.
٤ تفاوت دامن هشت ترک و دامن گودت دار چیست؟

بین  تفاوت که در  این  با  بوده  الگوی دامن هشت ترک  از همان  دامن گودت دار 
ترک های دامن، تکه پارچه مثلثی شکل از پایین تا باال دوخته می شود و گشادی 

بیشتری را در لبه دامن ایجاد می کند.
٥ کدام پوشش است که دامداران، کشاورزان و نقاشان ساختمان از آن 

استفاده می کنند؟
شلوار پیش سینه دار

٦ ویژگی های روپوش های دافل و پارکا را توضیح دهید.
دافل: این روپوش معموالً از خز مصنوعی تهیه شده و جلوی آن با بندینک هایی به 

دور دکمه بسته می شوند.
پارکا: نوعی کت و کاپشن همراه با کاله است که کاله آن دارای پوششی از پوست 

یا خز مصنوعی بوده و معموالً از پارچه های ضد آب دوخته می شوند.
٧ یقه برگردان را توضیح داده و چند نمونه از مدل های آن را نام ببرید.

روی  یقه  از  تکه ای  و  برگرد هستند  دارای  یقه هایی گفته می شود  به  برگرد  یقه 
باالتنه طراحی و برس شده است طوری که تکه ای از آن جدا است و تکه ای دیگر به 
یقه دوخته می شود. مانند: یقه انگلیسی، انگلیسی اولستر، یقه شال و یقه دیاموند.

٨ تفاوت یقه انگلیسی تب و یقه انگلیسی پیک را توضیح دهید.
تفاوت اصلی این دو یقه در این است که در یقه پیک، گوشه های برگردان به صورت 
نوک تیز و به سمت باال طراحی می شوند ولی در یقه تب، گوشه های برگردان به 

سمت پایین بوده و دارای پهنای زیادی است.
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٩ واژه سبک را تعریف کنید.
سبک پوشش به خصوصیاتی اطالق می شود که لباسی را از لباسی دیگر متمایز 

می کند.
10 سبک محلی چیست؟ چند نمونه از انواع آن را نام ببرید.

این نوع از تقسیم بندی سبک بر اساس منطقه جغرافیایی است و بیشتر فرهنگ های 
محلی  سنت های  پایه  بر  دارندکه  را  خود  به  مخصوص  پوشش  سبک های  دنیا، 
آفریقایی ها،  اسکیموها،  مانند:  گرفته اند.نمونه هایی  شکل  منطقه  هوای  و  آب  و 

سرخپوستان و...  
درباره  را  نظرتان  و  ببرید  نام  را  فرهنگی  سبک های  از  نمونه  یک   11

ویژگی های آن بیان کنید.
هنری و یا ورزشی. سبک پوشش فرهنگی، تعلق فرد به این گروه ها در هر منطقه 

جغرافیایی و با هر قومیتی را نشان می دهد.
1٢ ویژگی های سبک کالسیک را توضیح دهید.

از  معموالً  سبک  این  بوده اند.  محبوب  همیشه  اخیر  دهه های  در  پوشش  این 
پارچه های درجه یک تهیه می شوند و دوخت های بسیار حرفه ای دارند و حالتی از 
وقار، شکوه و اعتماد به نفس را القا می کند و رنگ های این سبک معموالً رنگ های 
خنثی هستند که گاهی با سبز و قرمز ترکیب می شوند و تزیینات بسیار ساده در 

این سبک مورد استفاده قرار می گیرد.
1٣ چه تفاوت ها و شباهت هایی میان سبک های سنتی و هنری وجود دارد؟

شباهت: سبک سنتی هم مثل سبک هنری، ردپاهایی از هنر و خالقیت در خود 
دارد.

تفاوت: در سبک سنتی تقریباً از پارچه ها و مدل ها و رنگ های غیرمعمول استفاده 
می شود و در سبک هنری از مدل های منحصر به فرد استفاده می شود و متعلق به 

افراد خالق و هنرمند است.
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چرخه مد و تحلیل اندامی پودمان دوم

واحد یادگیری 1
چرخه مد

در پودمان قبل درباره تفاوت مد و سبک، نکاتی را گفته ایم. در این پودمان به مد و 
چرخه مد می پردازیم. سبکی که برای مدتی محبوبیت می یابد و همه گیر می شود 
مد نام دارد. از هنرجویان خود سؤاالتی را که در بخش فکر کنید کتاب هنرجو 
آورده ایم را پرسیده و آنان را به صحبت و بررسی در این مورد تشویق نمایید. مثاًل:

می کند  انتخاب  را  لباسی  فردی  وقتی  کجاست؟  مد  هر  آغاز  نقطه  می دانید  آیا 
و می خرد به این معنی است که، سبک آن را پذیرفته و وقتی تعداد افرادی که 
نقطه  این  و  می شود  مد  آن سبک  یابد  افزایش  می کنند  خریداری  را  آن سبک 
آغاز چرخه مد برای یک سبک پوشش است. یکی از مهم ترین مفاهیم دنیای مد 

»تغییر« است.
آیا همه مدها ماندگار هستند؟  البته که همه مدها زودگذر می باشند. برخی از مدها 
چرخ های طوالنی داشته و برخی دیگر مدت زمان کوتاهی می توانند باقی بمانند. 
برخی هم در طول تاریخ تکرار می شوند و چرخه حیاتشان دوباره آغاز می شوند. 
ثابت نبوده و  باید توجه داشت یک مد در طول چرخه حیاتش در یک وضعیت 
مراحل مختلفی را طی می کند. مسیری که مد از شروع پیدایش تا زوال و طرد 

شدنش طی می کند، چرخه مد می گویند.
یک طراح مد موفق کسی است که درک درست و عمیقی از چرخه مدهای پیشین 
و مدهای زمان حال داشته باشد. پژوهش و بررسی در بازار،  اطالعاتی را در اختیار 
طراحان می گذارد که باعث درک عمیقتر شما از طبقه ها و سطوح مختلف بازار مد، 
می شود. وقتی به این فکر کنید که طراحی های شما، به کدام بازار مد، تعلق دارد 
و چه مدت زمانی سبک شما ادامه خواهد یافت، از جمله پرسش هایی است که 
باید به عنوان یک طراح مد از خود داشته باشید. در نمودار چرخه مد می بینید که 

چرخه مد، پنج مرحله دارد. معرفی، رشد، اوج، افول و طرد شدن.
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بیشتر سبک های مد در مرحله معرفی، با قیمت های بسیار باالیی معرفی و ارائه 
مد  این طراحان  معرفی  در حال  از مجموعه های  افراد خاصی  فقط  که  می شوند 
مشهور و معروف، بازدید کرده و توان خرید از آن مجموعه را دارند. در ادامه به 

تشریح پنج مرحله از نمودار چرخه مد می پردازیم.
در مرحله معرفی، عواملی که در جریان روندهای مد و وارد کردن یک سبک به 
چرخه مد، دخالت دارند شامل، 1ـ مراکز آموزشی مد مانند: دانشگاه ها و مؤسسات 
و 2ـ رسانه ها و سوپراستارها و 3ـ شخصیت های محبوب و 4ـ  طراحان برندهای 
مطرح می باشند. با توجه به توضیحاتی که در  موارد باال، در کتاب هنرجو آمده 
است برای هنرجویان به طور کامل توضیح داده و سپس تکلیف کار در کالس زیر 

را از آنها خواسته تا در کالس انجام دهند.
هنرآموز محترم، نظرات هنرجویان را پرسیده و بعد از دانستن این موارد از آنها 
بخواهید، مثال هایی را که در جامعه خود دیده اند و وجود دارند را مطرح و در کالس 
به عنوان تکلیف کار درکالس، متن مناسبی را بنویسند. سپس از آنها بخواهید تا در 

کالس متن خود را خوانده و ارائه دهند. 
که  بوده  رشد  مرحله  دوم،  مرحله  می بینید  مد  چرخه  جدول  در  که  همان طور 
اگر یک سبک  این دوره  از یک سبک در چرخه مد می باشد. در  دومین مرحله 
مد توسط تعداد زیادی از مردم خریداری و پوشیده شوند، مورد توجه قرار گرفته 
و تولیدکنندگان و طراحان این سبک مورد عالقه مردم را تقلید و تکرار می کنند 
یا با الهام گرفتن، طرح هایی را خلق می کنند. در این مرحله قیمت ها متعادل تر 
می شوند و در دسترس عموم مردم قرار می گیرند. و همه جا از جمله فروشگاه ها 
ترتیب،  این  به  و  دیده می شوند  و خیابان  مهمانی ها  در  مردم  تن  بر  رسانه ها،  و 
مدل های ارزان قیمت تر هم از آن سبک وارد بازار می شوند که بعد از این رشد، به 

اوج محبوبیت خود می رسند.

طردشدن

رشدافول

دوره معرفی دوره پذیرش  دوره طردشدن 

اوج محبوبیت

معرفی
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در مرحله سوم، یعنی مرحله اوج، سبک مورد نظر به تولید انبوه رسیده و در اوج 
محبوبیت خود قرار می گیرد که بیشترین فروش را هم خواهند داشت. سبک هایی 
که مدت زمان طوالنی تری در این مرحله می مانند و محبوبیت طوالنی تری دارند، 
این  به  و  نسبی می یابند.  ماندگاری  و  تبدیل می شوند  نوعی سبک کالسیک،  به 
معناست که حتی پس از مرحله طرد شدن هم هیچگاه به طور کامل، کنارگذاشته 
نمی شوند و عده ای همیشه طرفدار آن بوده و در بعضی فروشگاه ها می توان آن 

مدل ها را پیدا نمود.
در مرحله افول، افرادی که به مد اهمیت می دهند، به خاطر تولید انبوه و کپی بیش 
از اندازه از آن سبک، دلزده شده و چون از نظر آنها تکراری شده، به دنبال سبک 
جدید و تازه ای می گردند. چون برای سبکی که همه جا هست و همه می پوشند، 
معموالً حاضر نیستند پول زیادی بپردازند و در آخر، این سبک ها به قسمت حراج 

و سپس در جامعه و فروشگاه ها، خیلی کمرنگ می شوند.
در مرحله آخر، یعنی مرحله طرد شدن، چون افراد تمایلی به خرید و پوشیدن این 
سبک را ندارند، و هرچه قدر هم این محصوالت ارزان باشند، حاضر به خرید نیستند 
و به اصطالح دیگر این سبک و مدل ها، مشتری ندارند، تولیدکنندگان نیز از تولید 

دست کشیده و این سبک کم کم از بازارها خارج می شوند.

تئوری های مد
با ریشه یونانی و به معنای پژوهش و تحقیق است. و نوعی تفکر  تئوری واژه ای 
اندیشمندانه می باشد. در واقع، نظریه یا تئوری، امکان توصیف واقعیات و پیش بینی 
پاسخ  و چه چیز،  پرسش های چرا، چگونه  به  و  فراهم می کند  را  آینده  وضعیت 

می دهد. 
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در بخش های قبلی درباره مد، آموخته ایم و می دانیم مدها دائماً در حال تغییر و تحول 
بوده و مانگار و همیشگی نیستند و گاهی فقط زمان بیشتری را دوام می آورند. با توجه 
به پیشرفت زیادی که در زمینه تکنولوژی در دنیا داریم، مفاهیم مربوط به طراحی 
مد و لباس بسیار مورد توجه نظریه پردازان و جامعه شناسان قرار گرفته است. یکی 
از جامعه شناسان سرشناس به نام توریستین وبلن، تئوری ای را به نام تئوری از باال 
به پایین ارائه داد. همانطور که در کتاب هنرجو به طور کامل توضیح داده شد، آن مد 
دراختیار طبقات مرفه جامعه قرار داشت و سپس، افراد طبقات پایین جامعه از آنان 
پیروی کرده و آن مد به طبقات پایین تر هم رسیده و آن لباس ها را می پوشند. در 
واقع این تئوری نشان می دهد که، پوشش و سبک زندگی افراد طبقات باالی جامعه، 
چگونه بر طبقات پایین تر، تأثیر می گذارند. تئوری دیگری هم وجود دارد که برعکس 
تئوری قبل، نظریه پایین به باال را داده بود. این سبک ممکن است با مدخیابانی یا 
جوانان شروع شود و به تدریج به سمت باال حرکت کند، تا مورد قبول افراد قدیمی و 
ثروتمند، قرار گرفته و پوشیده شوند. نمونه این مدها مانند کاپشن های چرمی هستند 
به دلیل جنس  و مکانیک ها  مانند موتور سواران  افرادی  استفاده  ابتدا مورد  که در 
محکم و کاربرد حفاظتی که داشته مورد استفاده بوده و کمتر به دلیل زیبایی پوشیده 
می شدند. در این موارد، اگر این نوع لباس را شخصیت های مشهور، بپوشند، مورد 
عوامل  تأثیر  که،  دارد  وجود  هم  دیگر  نظریه ای  می گیرند.  قرار  باال  طبقات  توجه 
اقتصادی و اجتماعی بر سلیقه لباس ها و پوشش مردم را مورد بررسی قرار داده و به 
رابطه مد و هنرهای کاربردی می پردازد که به قانون الور معروف است و این نظریه را 

آقای جیمز الور، که مورخ هنری و متخصص تاریخ لباس بوده، داده است.

10 سال پیش از شروعبی قید و بند
5 سال پیش از شروعگستاخانه
1 سال پیش از شروعجسورانه
در زمان مد بودنشیک
1 سال پس از مد بودنِدُمده
10 سال پس از مد بودنشنیع

20 سال پس از مد بودنمضحک
30 سال پس از مد بودنسرگرم کننده
50 سال پس از مد بودنعجیب و غریب

70 سال پس از مد بودنجذاب
100 سال پس از مد بودنرومانتیک

150 سال پس از مد بودنزیبا
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یکی دیگر از موضوعاتی که بسیار زیاد برای یک طراح لباس و مد، اهمیت دارد، 
لباس های  انتخاب  اندامی و  با فرم های  رابطه  دانستن و داشتن اطالعات علمی در 
مناسب آن اندام ها می باشند. در شروع تدریس این واحد یادگیری، قبل از اینکه 
کتاب  کنید  فکر  در  که  از سؤاالتی  نمایید، حتماً  آغاز  را  تدریس خود  و  توضیح 
هنرجو، آمده است، بحث و گفتگو را با هنرجویان مطرح و آنها را به فکر کردن و 
پاسخ دادن تشویق نمایید. تا به عنوان طراحان لباس آینده، اعتماد به نفس آنان را 
تقویت و باال ببرید. باید از هنرجویان بخواهید که در مورد هر یک از سؤاالت شما، 

پاسخی را برای آن بیابند، حتی اگر به درستی پاسخ نگویند. 
هنرآموز محترم یکی از اهداف این کتاب، یادگیری علمی در رابطه با مد و لباس 
بوده و اینکه بتوانیم توانایی هنرجویان را برای صحبت و سخنرانی کوتاه در رابطه با 
موضوعات مد و لباس و مخصوصاً واحدهای یادگیری که در این کتاب آمده است، 
را تقویت و باال ببریم تا بتوانند در کالس و جمع های بزرگتر سخنرانی داشته باشند.  
وقتی که سؤاالت را مطرح می کنید، زمان کافی برای بحث و گفتگو به هنرجویان 
داده و به پاسخ هایشان خوب گوش کنید و سپس توضیحات و تدریس خود را آغاز 
نمایید. و به سؤاالت مطرح شده به درستی پاسخ داده و از هنرجویان بخواهید تا 

یادداشت نمایند.
سؤاالت فکر کنید: 

مهم ترین نکات، جهت شناسایی فرم های اندامی چه مواردی هستند؟
برای تشخیص فرم اصلی اندام هر شخص، انجام تقسیمات طولی و عرضی اندام هر 

فرد ضروری می باشند.
آیا هر مدل لباسی که بخواهیم می توانیم بپوشیم؟

جهت انتخاب مناسب ترین لباس، بهتر است نکاتی رعایت شوند زیرا ما هر مدل 
لباسی را نمی توانیم بپوشیم. اول اینکه باید فرم اندامی خود را بشناسیم . دوم اینکه 

واحد یادگیری 2
تحلیل فرم های اندامی در طراحی لباس
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لباس  بتوانیم  اینکه  سوم  نماییم.  بررسی  را  خود  اندام  عرضی  و  طولی  تناسبات 
مناسب اندام خود را انتخاب نماییم.

چطور می توانیم برای تمام فرم های اندامی لباس های زیبا و جذاب داشته 
باشیم؟

حتی اگر اندام ما دارای عیوبی باشند، اهمیتی ندارد زیرا با به دست آوردن اطالعات 
و  متعادل  می توانیم  لباس،  انتخاب صحیح  و  خود  اندام  شناخت  و  علمی درست 

جذاب تر به نظر برسیم.
چطور می توان افراد را از اندام خود راضی نگه داشت؟

زمانی که فرد از اندام خود راضی نباشد، به این معناست که به طور حتم، قسمتی از 
اندام او کمی با سایزهای استاندار، متفاوت است.که این موارد باعث نارضایتی افراد 
خواهد شد. اما وقتی که ما اطالعات درستی از اندام خود داشته باشیم و با توجه 
به قوانین هر فرم اندامی، می توانیم لباس مناسب اندام خود را انتخاب نماییم و آن 
قسمت از عیب اندام خود را بپوشانیم و به این ترتیب ظاهری متعادل و جذاب برای 
خود بسازیم. در این صورت می توانیم از اندام خود با هر فرم اندامی که داشته ایم، 

رضایتمند باشیم.
برای تشخیص فرم اصلی اندام هر شخص، انجام تقسیمات طولی و عرضی شخص، 

ضروری می باشند.
سه قسمت اصلی اندام شامل:

1 قسمت باالتنه
٢ قسمت میانه اندام
٣ قسمت پایین تنه

انحنا  بلندی،  کوتاهی،  الغری،  چاقی،  مانند:  شرایطی  در  اندام ها  از  قسمت  این 
داشتن و یا برجسته بودن نسبت به یکدیگر، شکل های متفاوتی از اندام را نشان 

می دهند.
هنرآموز محترم تدریس را هم زمان با نشان دادن تصویر آن فرم اندام که تقسیمات 
روی آن نشان داده شده است را از ویدئوپروژکتور برای هنرجویان نمایش دهید تا 
بهتر در ذهن آنان جای گیرد. و نیز بعد از تدریس این بخش، از هنرجویان خود 

به صورت مکرر سؤاالت را پرسیده تا پاسخ دهند. 

فرم های اندامی زنانه
فرم های اندامی زنانه به پنج دسته تقسیم می شوند که شامل  :

1 اندام باالتنه درشت
٢ اندام پایین تنه درشت
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٣ اندام باالتنه و پایین تنه درشت
٤ اندام میانه درشت مستطیل

٥ اندام میانه درشت سیب
حاال سؤال دیگری را برای هنرجویان مطرح نمایید. و بحث و گفتگوی آنان را با 

دقت گوش دهید.
به نظر شما بهترین فرم اندام ها، چه مشخصاتی می توانند داشته باشند؟

اندام هایی که در سه قسمت، باالتنه و میانه و پایین تنه، دارای اندازه های عرضی 
و طولی متناسبی با یکدیگر هستند و به دلیل ویژگی های خاص اندامی شان مورد 
توجه بوده اند، به بهترین فرم اندامی شناخته می شوند که بقیه فرم های اندامی با این 

فرم که بهترین محسوب می شوند، مقایسه و سنجیده می گردند.
در کتاب هنرجویان توضیحات کاملی از این پنج فرم اندام زنانه، همراه با تصاویر 
این  دادن  نشان  با  هم زمان،  می توانید  شما  است.  شده  داده  نشان  آنها،  مناسب 
تصاویر از ویدئوپروژکتور، در کالس به تدریس ادامه داده و توضیحات الزم هر فرم 

اندام را بدهید.
نام دیگری هم شناخته می شوند،  اندام به  از  این نوع  1 اندام باالتنه درشت: 
که مثلث وارونه می نامند. یعنی پهن ترین قسمت این نوع از اندام ها در سرشانه ها 
به چشم می خورند. و پایین تنه ای الغر و باریک و مسطح دارند و این فرم اندامی، 
هستند.  معروف  و  شبیه  پسرانه  اندام  به  که  می شوند  دیده  بلند  و  الغر  معموالً 
همین خصوصیات اندامی باعث شده تا این گروه بتوانند، لباس های بسیار متفاوت و 
متنوعی را برای خود انتخاب نمایند. و به نام اندام مخروطی نیز شناخته می شوند. 
در تصویر روی پروژکتور، نشان دهید که با کشیدن دو خط موازی از سرشانه ها به 
پایین، می بینید که پهنای باسن، بسیار کوچک تر از پهنای سرشانه ها می باشند و 

از خطوط موازی فاصله دارند.
٢ اندام پایین تنه درشت: این نوع از اندام به نام فرم گالبی شناخته می شوند که 
دارای باسن پهن تر از سرشانه ها، می باشند. این فرم اندامی، پایین تنه ای درشت تر 
از باالتنه دارند و نسبتاً دارای ران های چاق هستند. آنها دارای شانه های باریک و 
کم عرض و سینه هایی کوچک و نیز کمری الغر و بلند دارند و نیز به نام فرم مثلثی 
هم شناخته می شوند. اگر خط موازی را به باسن بچسبانیم، می بینیم که شانه ها از 

آن فاصله داشته و کوچک ترند.
نام فرم ساعت شنی  به  اندام  از  این نوع  ٣ اندام باالتنه و پایین تنه درشت: 
شناخته می شوند که باالتنه و پایین تنه ای عریض و پر، و هم اندازه داشته ولی دارای 
کمر و میانه ای باریک می باشند. این فرم اندامی یکی از زیباترین و جذاب ترین فرم 

اندام ها، شناخته شده اند.  
٤ اندام میانه درشت سیب: این نوع از اندام به نام فرم سیب نامیده می شوند. 
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و به خاطر گردی اندام به این نام معروف می باشند. دارای سینه هایی مناسب ولی 
دارای شکم بزرگ تر از سینه می باشند. معموالً کمر و میانه ای هم پر و چاق دارند. 
و نیز باسن تخت و مسطح داشته و دارای پاهایی الغرتر از باالتنه چاق خود دارند. 

البته برخی هم دارای پاهایی بزرگ می باشند.
٥ اندام میانه درشت مستطیل: این نوع از فرم اندامی به فرم مستطیل یا آجر 
کمری  دارای  که  است  این  اندامی آجر،  فرم  در  نکته  می شوند.مهم ترین  شناخته 
بدون انحنا و میانه ای پر می باشند و دارای شانه ها و باسن و کمر هم اندازه و برابر و 

سینه ای کوچک بوده و قسمت برجسته مشخصی در اندام خود ندارند.
هنرآموز محترم، تصاویر مناسبی را از نمونه های فرم های اندامی در ویدئوپروژکتور، 

به هنرجویان نشان داده و ارائه دهید.
از  به عنوان تکلیف منزل،  این مبحث،  از تدریس و آموزش  بعد  هنرآموز محترم 
را در صفحاتی،  اندامی زنانه  فرم  پنج  با مشخصات  تصاویری  بخواهید،  هنرجویان 
چیدمان و به همراه توضیحات مناسب، در جلسه بعد ارائه دهند. که باید در آلبوم 

تحویل کار، آخر پودمان بگنجانند. 
پس از یادگیری هنرجویان در بخش فرم های اندامی، باید توضیحات اضافه تری را 
به اطالعات آنان اضافه کنید. از آن جمله می توان به مواردی همچون، تنوع بیشتر، 
فرم های اندامی اشاره نمود. هر کدام از این پنج فرم اندامی را می توان به فرم های 
بیشتری تقسیم نمود، که به هنرجویان کمک می کند تا با زیرمجموعه برخی از 
فرم های اندامی آشنا شده تا بتوانند برای انتخاب لباس ها، به عنوان یک طراح لباس، 

راهنمای خوبی برای افراد با اندام های مختلف باشند.
اندام باالتنه درشت که به نام فرم مثلث وارونه یا فرم مخروطی معرفی شدند، دو 
زیر مجموعه دیگر نیز داشته است. که به نام های فرم آب نبات چوبی و دیگری فرم 

جام شناخته می شوند. 
در فرم آب نبات چوبی، به غیر از سرشانه ها، سینه های بزرگی هم دارند ولی در 
عین حال پایین تنه ای الغر و کم عرض داشته که، باعث دو سایزه شدن اندام آنها 
سخت  خیلی  دارند،  تفاوت  هم  با  آنها  پایین تنه  و  باالتنه  سایز  چون  می شوند، 
را  خود  اندام  افراد  این  اغلب  می نمایند.  تهیه  فروشگاه ها  از  را  خود  لباس های 

بی قواره و نافرم می دانند. 
با فرم آب نبات چوبی هم دارد یعنی  اندام جام یا گیالس پایه دار، شباهت هایی 
دارای سینه های بزرگ و پایین تنه ای باریک و الغر ولی در مقابل دارای کمری 
بی انحنا و نیز پاهایی الغر و بلند می باشند. آنها باید در انتخاب لباس هایشان، بر 
زیبایی پاهای بلند خود تأکید بیشتری نموده و لباس هایی که باالتنه را الغر و کم 

عرض و کوچک تر نشان می دهند را انتخاب کنند.
در اندام پایین تنه درشت که به نام فرم گالبی یا مثلثی معرفی شدند، دو فرم دیگر 
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نیز در زیر مجموعه این اندام قرار دارند که به نام های فرم زنگوله و دیگری فرم 
بطری شناخته می شوند.

در فرم زنگوله در عین حال که شباهت هایی با اندام گالبی دارند، همچون شانه های 
باریک و سینه های کوچک، ولی با این حال بر خالف اندام گالبی، کمر و میانه ای 
پهن و پر، داشته و ران ها نیز درشت و چاق هستند. این افراد با باالتر رفتن سن، 
به اندازه دور شکم و کمر آنها اضافه شده و چاق تر از قبل دیده می شوند. ولی با 
انتخاب درست لباس هایشان می توانند عیوب اندام خود را پوشانده و جذاب به نظر 

برسند.
باریک و کم عرض و سینه های کوچک،  بر شانه های  فرم بطری، عالوه  اندام  در 
دارای میانه و کمری بلند و الغر بوده و نیز ران هایی پهن تر از باسن دارند. که اغلب 
به خاطر ران های بزرگ، بسیار خود را نافرم دانسته و همیشه سعی در پنهان کردن 
بلند و زیبا دارند  اینکه کمر و میانه ای  لباس و  انتخاب صحیح  با  آن دارند. ولی 

می توانند، اندامی جذاب داشته باشند.
در اندام باالتنه و پایین تنه درشت، که به نام فرم ساعت شنی معرفی شدند، دو فرم 
دیگر نیز در زیر مجموعه این اندام قرار دارند که به نام های فرم گلدان و دیگری به 

نام فرم ویلون سل، شناخته می شوند. 
در فرم گلدان، دارای سینه هایی بزرگ ، ولی دارای میانه ای بلند وکمر باریک بوده 
و نیز باسن پهن و ران ها و پاهایی الغرتر از اندام ساعت شنی داشته، ولی پاهایی 
کوتاه دارند که تفاوت آن را با ساعت شنی مشخص می نماید. ولی با انتخاب درست 

در لباس می توانند بسیار شکیل و زیبا به نظر آیند. 
اندام و  یلون سل، دارای شانه هایی پهن و میانه ای کوتاه و سینه های برجسته  در 
و بزرگ بوده و نیز باسن و ران هایی بزرگ داشته، ولی پاهایی کوتاه و الغر دارند. 
اغلب با اندام گالبی، اشتباه گرفته می شوند ولی این اندام با داشتن پایین تنه ای 
باالتنه خود تناسب و هماهنگی داشته و فقط پاهایی کوتاه تر  با قسمت  درشت، 

دارند. که با انتخاب صحیح مدل لباس خود می توانند، جذاب به نظر برسند.
فرم اندام میانه درشت سیب و میانه درشت مستطیل یا همان آجر را معرفی نمودیم. 

و فقط یک فرم اندامی دیگر را باید معرفی نماییم که فرم ستون نامیده می شود.
اندام میانه درشت ستون، دارای شانه ها و باسن عریض و هم اندازه هستند و دارای 
کمر بدون انحنا و هم عرض و اندازه با دور سینه بوده، و میانه ای پر و بسیار بلند 
بلندی  و  کشیده  قد  دارای  افراد  این  می باشند.  نیز  بلند  پاهایی  دارای  و  داشته 
هستند. ولی به نظر درشت می رسند. با این حال فرم ستون مانند خود را، ایراد 
اندامی خود می دانند زیرا به سختی لباسی را که قد و اندازه آن مناسب باشند در 

فروشگاه ها پیدا می کنند.
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ارزیابی فرم های اندامی
در این بخش به بررسی و ارزیابی فرم های اندامی می پردازیم. در شروع از هنرجویان 

خود سؤاالتی را مطرح نمایید.
چگونه می توان فرم های اندامی یک فرد را تشخیص و تعیین نمود؟

برای تشخیص اینکه به کدام گروه اندامی تعلق دارید، اندازه های طولی و عرضی 
خود را بررسی نمایید. اندازه های عرضی شامل: شانه، سینه، کمر و باسن بوده و 
اندازه های طولی، برای اینکه بدانید دارای تناسب طولی هستید یا جزو اندام باالتنه 
بلند و یا باالتنه کوتاه می باشید. برای انجام این کار باید از فرد دیگری کمک گرفته 

تا اندازه های درستی را تعیین کنید.

اندازه گیری تناسبات طولی اندام
اگر دارای اندامی نرمال و متناسب باشید، نقطه فاق در میانه و وسط اندام شما قرار 

گرفته و در غیر این صورت دو نوع اندام دیگر داریم:
1 دارای اندامی با پاهای بلند و باالتنه ای کوتاه هستند.
٢ دارای اندامی با پاهای کوتاه و باالتنه ای بلند هستند.

برای اندازه گیری تناسبات عرضی اندام، باید سه قسمت اصلی اندام را در نظر گرفته 
و با هم مقایسه نمایید. برای انجام این کار ابتدا کاغذی را به دیوار نصب کرده و 
خود را بر آن مماس کنید و فقط با مداد، دو طرف اندام خود یعنی، شانه، سینه و 
باسن و هم کمر را عالمت گذاشته و اندازه آنها را یادداشت نموده و سپس مقایسه 

را انجام دهید.
هنرآموز محترم در کالس از ویدئوپروژکتور استفاده نموده و جدول تشخیص فرم 
اندامی را برای هنرجویان تدریس نمایید. ابتدا سه قسمت اصلی اندام، یعنی شانه، 
سینه و باسن را در نظر گرفته و با هم مقایسه می کنیم. اگر فردی، شانه و سینه 
باریک تر از باسن داشته باشد، دارای اندام گالبی می باشد. اگر فردی شانه و سینه 
اگر  وارونه می باشد. ولی  یا مثلث  اندام مخروطی  باشد،  باسن داشته  از  عریض تر 
شانه، سینه و باسن هم اندازه باشد، باید این اندازه ها را با سایز و اندازه کمر مقایسه 
نماییم. اگر کمر پهن تر از شانه، سینه و باسن باشد، دارای فرم میانه درشت سیب 
بوده و اگر دارای کمری باریک تر از شانه، سینه و باسن باشد جزو اندام ساعت شنی 
بوده و اگر کمر هم اندازه با شانه، سینه و باسن باشد، فرد دارای اندام مستطیل یا 
آجر می باشد. با این جدول، خیلی سریع فرم اندامی هر فرد را می توانیم مشخص 
و تعیین نماییم. درکالس، هر هنرجو، اندازه گیری دقیق هم کالسی خود را انجام 
را  اندامی افراد مختلف  فرم  تعیین  و  اندازه گیری  برای  بتواند تسلط کامل  تا  داده 

داشته باشند.
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این کار را بر روی افراد مختلف انجام داده تا هر چه بیشتر تسلط یابند. این قسمت 
را  فرد  اندامی هر  فرم  بتوانند  تا  می باشد،  لباس  طراح  یک  وظایف  مهم ترین،  از 

تشخیص داده و لباس مناسب اندام هر شخص را طراحی و تعیین نمایند.
انواع  تصاویر  تا  بخواهید  هنرجویان  از  منزل  تکلیف  عنوان  به  محترم  هنرآموز 
اضافه  خود  کار  آلبوم  به  و  ارائه  کامل،  توضیحات  همراه  به  اندامی را  فرم های 

نمایند.

قواعد و کلیات پوشش برای فرم های اندامی
را شروع  تدریس  را مطرح کنید و سپس  از هنرجویان سؤاالتی  هنرآموز محترم 

نمایید.
به نظر شما لباس ها چه زمانی زیبا به نظر می رسند؟

زمانی که مناسب اندام هر فرد انتخاب شده باشند.

به چه لباس هایی لباس مناسب می گویند؟
به لباس هایی که بتوانند عیوب اندامی فرد را پنهان و قسمت های بی نقص و عیب، 

یا بهتر بگوییم قسمت زیبای اندام را، جلوه بخشد.
اصولی  و  قواعد  اساس  بر  که  می شوند  انتخاب  مناسب  لباس های  زمانی  در  تنها 
نکات  قبلی،  بخش های  در  می نامیم.  به پوشی  نکات  عنوان  به  که  گیرد  صورت 
هنرجویان  به  اندامی را  فرم های  انواع  تقسیم بندی  و  اندامی   فرم های  از  مهمی را 
این  مناسب  پوشش  می توانند،  کامل  یادگیری  و  شناخت  از  بعد  که  آموخته اید 

اندام ها را یاد بگیرند. 
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پایین تن پوش ها،  باالتن پوش ها،  شامل  که  پوشش ها  انواع  با  اول  پودمان  در 
آنها،  بین  از  که  است  آن  وقت  اکنون  و  آشنا شده اند  است  اتصاالت  و  پیراهن ها 
کتاب  در  دهند.  تشخیص  درست  بتوانند،  اندامی را  فرم  هر  مناسب  لباس های 
هنرجو، توضیحات کاملی از چگونگی انتخاب لباس ها برای فرم های اندامی مختلف 

داده شده است.

قواعد و کلیات پوشش اندام باالتنه درشت اندام 
مثلث وارونه یا فرم مخروطی 

برای انتخاب هر نوع لباس برای این فرم، ابتدا باید مشخصات فرم اندامی را دانسته 
که  نماییم  معرفی  و  طراحی  را  لباس هایی  مشکل،  این  رفع  در جهت  بتوانیم  تا 
پهن،  به دلیل داشتن سرشانه های  اندام مخروطی  برای  بپوشانند.  اندامی را  عیوب 
و  داده  نشان  باریک تر  و  متعادل  را  قسمت  آن  تا  بگیریم  نظر  در  را  لباسی  باید 
باز  یقه های هفت و گرد  اندامی را پهن تر نشان دهد.  این فرم  پایین تنه  برعکس، 
و نیز آستین های ساده بلند و سه ربع و رگالن نیز برای اندام مخروطی مناسب 
هستند. لباس هایی که در کمرچسبان ولی با دامن های فون با گشادی مناسب و 
نیز شلوارهای دم پا گشاد هم از لباس های مناسب این اندام محسوب می شوند. 
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بهتر است از برش های افقی و جیب و چین در محدوده باسن، بیشتر استفاده شوند 
تا اندام را بدون عیب اندامی نشان دهند. پارچه هایی با نقوش درشت که در پایین 
تنه لباس اندام مخروطی، استفاده می شوند بسیار مناسب بوده و نیز از رنگ های 
تیره در باالتنه و از پارچه هایی با رنگ روشن و براق در پایین تنه بسیار مناسب 
می باشند. در اندام مثلث وارونه، باید یقه هایی را انتخاب نمایند تا آن قسمت باالتنه 
درشت را، باریک تر و بلند نشان دهند. مانند یقه های گرد عمیق و هفت بلند و 
یقه های نامتقارن و یقه شال و انواع انگلیسی و... شلوارهای دمپا گشاد نیز بسیار 

مناسب هستند.
از  چیدمانی  تا  بخواهید  هنرجویان  از  منزل  تکلیف  به عنوان  محترم  هنرآموز 
لباس هایی را که مناسب اندام باالتنه درشت هستند به همراه توضیحات کامل در 

آلبوم کار خود ارائه دهند.

قواعد و کلیات پوشش اندام پایین تنه درشت گالبی
نشان  کوچک  را  پایین تنه  و  بزرگ  را  باالتنه  که  بپوشند  لباس هایی  بهتراست 
می دهد و بر روی زیبایی کمر تأکید می کند. سینه های کوچک این امتیاز را به 
این افراد می دهد که به راحتی از پیراهن دکلته و تاپ های بدون بند استفاده کنند. 
پیراهن هایی با آستین کوتاه و گشاد و حجیم، مانند کلوش، پفی یا کاپ، همراه با 
کمر چسبان، و دامن فون و نیم کلوش با گشادی کم بسیار مناسب هستند. گشادی 
شلوار بهتر است از پهن ترین قسمت باسن به پایین ریزش داشته باشد. بهتر است 
پیش  و  بوده  تن  قالب  ناحیه کمر،  در  که  کنند  انتخاب  را  و شومیزهایی  تونیک 
سینه و شانه ها، با چین و واالن تزیین شوند. کت های چسبان با شانه های اپل دار 
و آستین های حجیم با جزئیاتی مانند برش ها و جیب بر روی سینه ها هم مناسب 

این اندام هستند. یقه های هفت بلند و عریض نیز بسیار مناسب هستند.
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از  چیدمانی  تا  بخواهید  هنرجویان  از  منزل  تکلیف  عنوان  به  محترم  هنرآموز 
لباس هایی که مناسب اندام پایین تنه درشت هستند را به همراه توضیحات کامل 

در آلبوم کار خود ارائه دهند.

قواعد و کلیات پوشش اندام باالتنه و پایین تنه 
درشت ساعت شنی

بهترین گزینه، انتخاب لباس هایی است که تأکید بر کمر باریک این افراد داشته باشند. 
از یقه های باریک و کشیده، مانند یقه شال استفاده کنند که سینه ها را کوچک تر 
بیشتر نشان  را  باسن  پهنای  نیستند چون  یقه های کوتاه مناسب  نشان می دهند. 
می دهند. پیراهن های راپ با دامن های فون یا تنگ راسته و پیراهن های چسبان و 
نیمه چسبان با پارچه های نرم و بدون آهار و استرج مناسب بوده و شلوارهای راسته و 
نیز دمپاگشاد و فاق کوتاه هم بسیار مناسب هستند. این افراد نباید لباس های گشاد 
چین دار و پارچه های آهاردار، استفاده نمایند. استفاده از کمربند نیز، تأکید بر زیبایی 

این افراد داشته و بسیار مناسب اندام ساعت شنی هستند.

از  چیدمانی  تا  بخواهید  هنرجویان  از  منزل  تکلیف  عنوان  به  محترم  هنرآموز 
لباس هایی را که مناسب اندام باالتنه و پایین تنه درشت هستند به همراه توضیحات 

کامل در آلبوم کار خود ارائه دهند.
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قواعد و کلیات پوشش اندام میانه درشت سیب
نمایند.  استفاده  محکم  و  مناسب  سینه بندهای  و  گن  از  اینکه  مهم  نکته  اولین 
بسیار  باشند  و بیضی و چهارگوش که دارای یک ردیف دگمه خور  بلند  یقه های 
کمر  خط  باالی  در  برش  دارای  که  راپ،  پیراهن های  و  بلوز  هستند.  مناسب 
راسته  دامن های  می باشد.  اندام سیب  افراد  برای  دیگری  مناسب  انتخاب  باشند، 
جنس  از  گشاد،  دمپا  و  راسته  شلوارهای  همچنین  و  پایین  در  کمی گشادی  با 
پارچه های بدون آهار و نرم،  بسیار مناسب هستند. در اندام سیب خط کمر قابل 
تشخیص نمی باشند و میانه اندام عریض ترین قسمت اندام می باشند. بهتر است از 
لباس هایی استفاده کنند، که قسمت میانی اندام را باریک و کم عرض نشان دهد و 
بین انحنا و حجم قسمت پایین تنه و باالتنه، تعادل برقرار کند تا فرم اندام ساعت 
دادن  نشان  باریک  در  تیره هم  پهن  بستن کمربندهای  البته  نماید.  القا  را  شنی 
پهنای کمر، مؤثر است. خوب است از لباس هایی که در قسمت کمر چسبان باشند، 

استفاده نمایند البته از کمر به پایین با کمی حالت گشادی و فون طراحی شوند. 

از  چیدمانی  تا  بخواهید  هنرجویان  از  منزل  تکلیف  عنوان  به  محترم  هنرآموز 
توضیحات  همراه  به  هستند  سیب،  درشت  میانه  اندام  مناسب  که  را  لباس هایی 
کامل در آلبوم کار خود ارائه دهند.                                                                                 

قواعد و کلیات پوشش اندام میانه درشت مستطیل یا آجر
کنند.  استفاده  مناسب  سینه بندهای  از  است  بهتر  مستطیل،  اندام  با  افراد   
پیراهن های راپ و پیراهن ها و بلوزهایی که خط کمر آنها، باالتر از خط طبیعی 
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کمر، باشند بسیار مناسب می باشند. یقه های خطی باز و دکلته و یقه های الماسی 
و یقه های دراپه نیز بسیار مناسب این اندام می باشد. باالتن پوش هایی که در یقه و 
اطراف سینه، چین و یا دراپه دارند و همچنین دامن های گشاد، کلوش و نیم کلوش 
با پارچه های افتان و بدون آهار بسیار مناسب هستند. افراد با اندام مستطیل، نباید 
یا دستمال گردن و حلزونی های  از شال  بپوشند. ولی می توانند  لباس های جذب 
بزرگ، برای جذابیت خود استفاده نمایند. این افراد به دلیل نداشتن انحنا در کمر، 
بهتر است از خطوط منحنی در لباس خود استفاده کنند. و باید طوری لباس خود 
را انتخاب و طراحی نمایند که به کمر خود انحنا و گودی دهند. استفاده از کمربند 

هم مناسب می باشد. کفش های پاشنه بلند هم بسیار پیشنهاد خوبی می باشند.

از  چیدمانی  تا  بخواهید  هنرجویان  از  منزل  تکلیف  عنوان  به  محترم  هنرآموز 
لباس هایی را که مناسب اندام میانه درشت مستطیل، هستند به همراه توضیحات 

کامل در آلبوم کار خود ارائه دهند.
از هنرجویان خود بخواهید تا جهت ارائه آلبوم کامل از این پودمان را انجام دهند. 
عالوه بر این کار، تحویل کار دیگری نیز در کتاب هنرجو آمده است که به عنوان 
و  تکمیل  هم  را  دیگری  کار  پودمان  این  یادگیری  از  بعد  تا  مطرح شده  تحقیق 

تحویل دهند.
هنرجو باید یک یا چند فرم اندامی را انتخاب کند و سپس پوشش های خالقانه ای 
را برای آن افراد طراحی و چیدمان نمایند. از تکنیک های مختلفی می توانند برای 
ارائه این کار استفاده نمایند، مانند طراحی با مداد و مدادرنگی یا گواش و... و کوالژ 
و ترکیبی از آنها تصاویر مناسبی را برای آن فرم های اندامی به کار گیرند. و در غالب 
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پوستر و یا تابلوهایی کار را تحویل دهند. از پاورپوینت هم می توانند برای جذابیت 
ارائه کار خود، اضافه کرده و در کالس ارائه دهند. از اکسسوری های مناسب هر فرم 
اندامی هم، به کار اضافه نمایند. باید تمام نمونه هایی که ارائه می دهند، با توضیحات 
کامل تحویل شوند. باید بتواند متن هایی کوتاه در مورد موضوعات خود همراه با 

تصاویر، نوشته و در حضور بقیه خوانده و ارائه شود.
هنرآموز محترم سعی کنید خالقیت خود را برای ارائه کار هنرجویان به کار گیرید، 
و نمونه کارهای هنرجویان را در معرض دید عموم، قرار دهید. مثاًل در نمایشگاه ها 
را در  پاورپوینت مناسب  و در دید هنرجویان مدرسه خود و همچنین می توانند 
حضور معلمان و بقیه دانش آموزان مدرسه ارائه دهند. با این کار اعتماد به نفس 

هنرجویان را باال برده و آنان را به سمت بهتر شدن و پیشرفت، هدایت کنید.
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عناصر بصری و تحلیل رنگ پودمان سوم

واحد یادگیری 1
عناصر بصری در زیبایی شناسی لباس

عناصر بصری و کیفیت بصری از دو موارد مهمی هستند که در به وجود آمدن 
نقطه، خط،  شامل:  بصری  عناصر  می گذارند.  یکسانی  و  مهم  تأثیر  لباس،  یک 
شکل، فرم، رنگ و بافت بوده که جزو عناصر اصلی طراحی می باشند.کیفیت های 
بصری نیز شامل: هماهنگی، تعادل، ریتم، تأکید و تناسب می باشند. کیفیت های 
بصری روش های طراحی و عناصر بصری را می توان، مواد اولیه طراحی دانست. 
نقاط در پارچه های مختلف با کاربردهای متفاوت، دارای شکل و ظاهری متفاوت 

هستند.  
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نمایش  پروژکتور جهت  از ویدئو  این بخش،  لطفاً جهت تدریس  هنرآموز محترم 
شما،  توضیحات  و  تدریس  با  هم زمان  تا  نمایید  استفاده  خود  تدریس  و  تصاویر 

تصاویر آنها را هم مشاهده نمایند. 
در کتاب طراحی و زبان بصری در سال دهم، خوانده اید که حتی ستاره هایی که 
در فضای آسمان دیده می شوند را می توان نقطه فرض کرده و یا گل هایی که در 

دشت وسیع پراکنده شده اند هم جزو نقطه محسوب می شوند.
در این بخش از کتاب، می خواهیم به طور تخصصی، به تأثیر این عناصر بصری در 
لباس و پارچه های آنان بپردازیم. و با توجه به یادگیری مفاهیم عناصر بصری در 
تأکید کنیم.  و  توجه  اختصاصی  به طور  لباس  مفاهیم در  این  بررسی  به  گذشته، 
عالوه بر طرح روی پارچه، می توان از قطعات دیگری هم به عنوان نقطه در پارچه و 
لباس ذکر نمود. مانند: پولک، دکمه، منجوق، سنگ های تزیینی و اپلیکه در لباس، 

که می توانند نقطه را در پارچه و لباس، تداعی کنند.
یک طراح لباس می تواند با استفاده از تأکید یا تعدیل ساختار، از نقطه استفاده 
نماید. و توجه را از قسمت هایی که دارای ایراد اندامی هستند، دور نمایند و باعث 
زیبا و شکیل تر شدن اندام فرد شوند. در رأستای تدریس خود با نشان دادن تصاویر 

مرتبط با موضوع، تدریس خود را کامل نمایید.
هنرآموز محترم، از هنرجو بخواهید تا نمونه های دیگری را در این زمینه جست وجو 

کرده و در آلبوم کار خود ارائه نماید.
انواع مختلفی  نقطه ها، خطوط تشکیل می شوند. خطوط  قرار گرفتن  از کنار هم 
نازک، ضخیم،  ناهموار، شکسته،  زیگزاگ،  حلقه ای،  موجدار،  مورب،  مانند:  دارند 
دندانه دار و... که هر کدام، تأثیرات بصری خود را ایجاد می نماید. چیدمان خطوط 
نیز در طراحی لباس می تواند، نتایج بصری مختلفی را ایجاد کند. یعنی ممکن است 

فرد را الغرتر و یا چاق تر از آنچه که هستند، نشان دهد.

نمونه هایی از خطوط در لباس
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نام خطوط  به  نیز  دیگری  دارند، خطوط  وجود  پارچه  در  که  بر خطوطی  عالوه 
ساختاری وجود داشته که به واسطه مدل های دوخت ایجاد می شوند.   

خطوط برأساس سه ویژگی به نام های: نوع، جهت، کاربرد، دسته بندی می شوند 
که، هر کدام به دسته های دیگری تقسیم می شوند که در جدول نمودار خطوط 

مشاهده می نمایید.
به  و  نموده  استفاده  از ویدئوپروژکتور  ادامه تدریس همچنان  هنرآموز محترم در 

همراه نشان دادن تصاویر، تدریس را ادامه دهید.
ویژگی خطوط برأساس، نوع شامل : مستقیم یا صاف و منحنی و زیگزاگ 

می باشند.
خطوط صاف یا مستقیم را می توان در بیشتر لباس ها بیابید، این خطوط کمک 
ایجاد می کند،  لباس  این خطوط در  تا فرد الغرتر دیده شود. حسی که  می کند 
پیلی، تضاد در رنگ،  به وسیله  را می توان  این خطوط  وقار است.  و  حس جدیت 

رگه دوزی، نقش پارچه، کمربند و... بر روی لباس ایجاد نمود. 
خطوط منحنی بر منحنی های بدن تأکید و حسی از نرمی، لطافت، آرامی و جوانی 
این خطوط قدرت و رسمیت  نشان می دهند  بزرگ تر  را  اندازه ها  و  نموده  القا  را 
لباس، رنگ  به وسیله دوخت های روی  را می توان  دارند. خطوط منحنی  کمتری 
متضاد، چین های حلقوی، منحنی یقه، چین ها، پاگون ها و فرم لباس، در دوخت 

لباس ها به وجود آورد.
خطوط زیگزاگ، حسی از شلوغی و هیجان را ایجاد نموده و بر زاویه ها تأکید دارد. 
این خطوط را می توان به وسیله نقش پارچه، تزییناتی مانند نواردوزی، قیطان دوزی، 

بافت خطوط پیلی ها و یا برش در لباس ها ایجاد نمود.
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ویژگی های خطوط برأساس جهت، شامل: عمودی، افقی، مورب می باشند. 
خطوط عمودی حسی از اعتماد به نفس و غرور را ایجاد نموده که چشم بیننده را 
از باال به پایین و یا برعکس، به حرکت وا می دارد. افرادی که لباس هایی با خطوط 
عمودی بر تن می کنند، الغرتر و کشیده تر به نظر می رسند. این خطوط را می توان 
برأساس تا زدن پارچه، برش ها و دوخت های تزئینی و رگه دوزی عمودی و پیلی ها 

و بافت پارچه، در لباس ایجاد نمود.
خطوط افقی حسی از آرامش و سکون را القاء نموده و چشم های بیننده در عرض 
لباس حرکت می کند. و قد را کوتاه تر نشان داده و بر عرض اندام تأکید می کند. 
انواع کمربند و پیلی هایی در جهت افقی، برش،  این خطوط را می توان به وسیله 
الیه های متعدد لباس، پلیسه افقی و یا نقش پارچه، در قسمت های مختلف اندام، 

مانند کمر، آستین و یقه و... ایجاد نمود. 
خطوط مورب به دلیل شیب دار بودن، بسیار قوی بوده و بیشتر از خطوط عمودی، 
این  به خود جلب می نمایند.  را  توجه  و  اندام می شوند  دادن  نشان  باریک  باعث 
خطوط معموالً در پنس ها، درزها و یقه های هفت و دامن های فون و آستین های 
رگالن و انواع گریت ها، برش ها، نقش پارچه، لبه های لباس و بافت می توانند ایجاد 

شوند.
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کاربرد خطوط
خطوط دو دسته هستند. خطوط ساختاری و خطوط تزیینی. 

خطوط ساختاری به واسطه برش و دوخت ایجاد می شوند و زمانی بیشتر به چشم 
می آیند که پارچه لباس ساده باشد. 

خطوط تزیینی به واسطه اضافه کردن جزئیات، بر روی پارچه و لباس به وجود آمده 
و برای جذاب تر شدن لباس، اضافه می شوند مانند توردوزی، مغزی دوزی، ملیله و 
پولک دوزی، افزودن ردیف دکمه ها و ریشه های تزیینی که از نمونه های تزیینی در 

لباس هستند. مانند نمونه زیر.

نمونه هایی از تصاویر خطوط ساختاری

نمونه ای از خطوط تزیینی
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را  بیشتری  موضوع  با  مرتبط  تصاویر،  تا  بخواهید  هنرجو  از  محترم،  هنرآموز 
جست وجو کرده، و به همراه توضیحات الزم و کافی در آلبوم کار خود قرار دهند. و 

نیز می توانند تکنیک کار کوالژ را هم، به گردآوری خود اضافه نمایند.

شکل و فرم
از  منظور  خوانده اند،  گذشته  سال  که  بصری(  )زبان  تجسمی  هنرهای  کتاب  در 
فرم، سطح میان خطوط بسته را گویند. مانند فرم های هندسی و غیر هندسی که 
شامل دایره، مربع، مثلث، مستطیل، بیضی، ذوزنقه و... می باشند. ضخامت خطوط 
محیطی فرم ها و فضای بین آنها و فاصله بین شان، در ایجاد این اثرات نقش دارند. 
برخی از فرم ها در جهت قرار گرفتن خود در لباس، تأکید می کنند مانند یوک زیر 
سینه که آن را کوتاه و پهن تر نشان می دهد و یا فرم هایی که خطوط مورب داشته 
و حس حرکت و پویایی را ایجاد کرده و در مقابل، حس ثبات را کاهش می دهند. 
نمونه هایی از تصاویر را می بینید. از فرم هایی مانند مربع، دایره، بیضی، مثلث، لوزی 
و ذوزنقه می توان به وسیله جیب، یوک، یقه و... و نیز به روش ساختاری و به وسیله 
نقوش روی پارچه، نواردوزی و توردوزی به روش تزیینی، به لباس اضافه نمود. و 
یا از فرم هایی نظیر : کره، مخروط، مکعب و هرم را می توان در آستین های پفی، 
دامن، کت و شلوار به روش ساختاری در لباس ایجاد نمود. به حاشیه های، ابعاد 
بیرونی لباس، شکل گویند. گاهی شکل لباس می تواند فرم طبیعی اندام را مخفی 
نموده و اندام را بدون ایراد اندامی نشان دهد. مانند تصاویری که در کتاب هنرجو 

آمده است.

تصاویری از شکل و فرم در لباس
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بافت 
بافت را می توان حس لمسی پارچه دانست که شامل خصوصیات وزن، اندازه، حجم 
و فرم پارچه می باشد. بافت می تواند ویژگی های لطافت و زبری، براق بودن و کدر 
بودن، سفتی و نرمی، ایجاد نماید و نیز به دو روش ساختاری و بصری، می توان 
با حس المسه درک می شود  ایجاد نمود. در روش ساختاری، ویژگی های پارچه 
ولی از روش بصری، ـ زمانی که طرحی روی پارچه چاپ می شود، این ویژگی بافت 
عواملی  است.  آمده  هنرجو  کتاب  در  که  75 ـ76  تصویر  مانند  می دهد.  نشان  را 
نظیر جنس الیاف، نخ، روش پارچه بافی و پرداخت نهائی، بافت ساختاری پارچه را 
تعیین می کنند. )توضیحات هر کدام در کتاب هنرجو آمده است.( در جدول زیر 
ویژگی های بصری ای که بافت ها ایجاد می کنند را نشان داده و تأثیرات آن بافت 

را بر روی اندام و لباس توضیح می دهد.
هنرآموز محترم به هنرجویان خود، به عنوان تکلیف، چند نمونه از انواع بافت های 

مختلف پارچه را جمع آوری و در آلبوم کار ارائه دهند.
از  یکی  بصری،  کیفیت  می پردازیم.  بصری،  کیفیت  بررسی  به  بخش  این  در 
دانش های پایه ای و ضروری برای هر طراح مد و لباس می باشد. کیفیت های بصری 
شامل: هماهنگی، تعادل، ریتم، تأکید و تناسب می باشند که هر کدام از آنها را در 
لباس افراد می توان ایجاد نمود. هنگامی که عنصر و کیفیت بصری به درستی در 
کنار هم قرار گیرند، هماهنگی و وحدت به وجود می آید و بسیار جلب توجه کرده 
و چشم از دیدن آن خسته نمی شود و آرامش خواهد داشت. یک طراح لباس باید، 
مواردی را که هماهنگی ایجاد می کند، رعایت نماید مانند اینکه در چه فصلی یا 
سایز، جنسیت، سن فرد، سلیقه های فردی، سبک زندگی و شخصیت فردی که قرار 

است آن را بپوشد، در نظر بگیریم.

تعادل
افراد  اندام  دانست.  مرکزی  نقطه  به  نسبت  وزن،  بصری  توزیع  می توان  را  تعادل 
به طورکلی از تقارن و تعادل بصری برخوردار است. زمانی که جزئیات و تزیینات 
اصلی برای لباس طراحی می شوند، باید طوری کنار هم قرار گیرند که وزن و زیبائی 
تعادل  لباس  عناصر  وقتی  نمایند.  ایجاد  لباس  سمت  دو  هر  در  متعادلی  بصری 
داشته باشد هماهنگی هم به وجود می آید. در طراحی لباس سه نوع تعادل وجود 
دارد. تعادل شکلی، تعادل بی قاعده، و تعادل شعاعی. که در تصاویر کتاب هنرجو 

مشاهده می نمایید. و توضیحات الزم و کافی در کتاب هنرجو آمده است. 
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ریتم
القا  و  را خلق  منظم  از حرکت  و حسی  می شود  ایجاد  تکرار یک طرح  از  ریتم 
می کند. عوامل مختلفی که در طراحی لباس ریتم را ایجاد می کنند شامل: تکرار، 
طرح های  و  لباس  مختلف  قسمت های  شعاعی  چیدمان  تضاد،  انتقال،  تسلسل، 

پارچه هستند. 

تکرار
تکرار ریتمی است که از تکرار منظم اشکال، موتیف ها، دکمه ها، پلیسه، توردوزی، 

رنگ ها و بافت و... حاصل می شود.

تسلسل
این نوع ریتم از کاهش و افزایش تدریجی یک عنصر طراحی به وجود می آید. مثاًل 
استفاده یک بافت از کدر تا براق و از نرم تا زبر، با استفاده از تون های رنگ آبی و 
سبز از کمرنگ تا پررنگ و یا خط نازک تا ضخیم و یا شکل از کوچک تا بزرگ که 

حسی از حرکت را ایجاد می کند. 

انتقال
به روند تغییر از یک سبک، موقعیت و شرایط به نوعی کاماًل متفاوت انتقال گویند. 
و این تغییر باید مالیم و آرام باشد تا چشم را به نرمی در پی خود بکشاند و ناگهانی 

نباشد. مانند تصاویر کتاب هنرجو.

شعاعی
ریتم حاصل از این روش احساسی از حرکت، در جهات مختلف را ایجاد می کند 
و جهت های شعاع ممکن است، همسو یا مخالف هم و یا هر دو آنها باشد. مانند 
پنس و پلیسه، خطوط برش و گره ها و ... که در تصاویر کتاب هنرجو آمده است. 

تأکید
توجه و تمرکز در یک قسمت از طرح تأکید گفته می شود. یک طراح لباس تأکید 
بر یک قسمت از لباس را در نظر می گیرد تا قسمت های دیگر اندام کمتر دیده 
شود. لباسی که نقطه تأکید نداشته باشد بسیار خسته کننده و یکنواخت به نظر 
خواهد رسید. صورت هر فرد ویژه ترین قسمت هر انسان بوده که طراحان لباس 
روی آن تأکید می کنند که با استفاده از انواع یقه ها و گردنبندها و دستمال گردن و 
کاله های مختلف می توانند تأکید را به سمت چهره فرد بکشانند. یا تأکید بر روی 
دست های افراد را از طریق تأکید بر آستین ها یا دستبد و یا النگوها، می توان ایجاد 
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نمود و تأکید بر پاهای افراد نیز از جوراب های مختلف و لبه شلوارها و کفش های 
خاص و یا تأکید بر شانه ها، می توان ایجاد نمود. مانند تصاویر در کتاب هنرجو .

تناسب 
تناسب گویند. در  بر هر طراحی،  ارتفاع و فضای حاکم  رابط میان طول، عرض، 
واقع یک تناسب خوب به معنی به وجود آوردن رابطه ای مطلوب میان اندازه های 
مختلف لباس و جزئیات طرح است. قسمت های نامساوی لباس معموالً جذاب تر 

می باشد.

لباسی  مدل  بخش،  این  پایان  در  تا  بخواهید  هنرجویان خود  از  محترم  هنرآموز 
مناسب با یکی از فرم های اندامی، طراحی نماید.
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علت رنگی دیده شدن اجسام این است که، سطح آنها بخشی از نور را جذب کرده و 
بخشی دیگر از نور را به چشم ما بازتاب می دهد و به این دلیل ما یک جسم را رنگی 
می بینیم. به طور مثال اگر ما یک لباس را به رنگ قرمز می بینیم به این معنا است 
که فقط رنگ قرمز را به چشم ما بازتاب نموده و مابقی رنگ ها را سطح لباس جذب 
کرده است.از معتبرترین و معروف ترین چرخه رنگ، چرخه رنگ ایتن است. در این 
کتاب از چرخه رنگ ایتن استفاده شده است. در این چرخه رنگ 12 طیف رنگی 
وجود دارد که در سال گذشته خوانده اید.اکنون به بررسی و انتخاب درست این 
رنگ ها در لباس می پردازیم. هر رنگ قدرت و خاصیت مختص به خود را دارد و هر 
فرد با توجه به احساسات و روحیات خود، رنگ مورد عالقه اش را برای لباس هایش 
مانند  انتخاب کمک می کنند  این  به  نیز  البته شرایط های دیگر  انتخاب می کند. 
و  محیط اجتماعی، عرف جامعه، شرایط آب و هوایی، محیط کار، فرهنگ، دین 
سنت های ما. یک طراح مد و لباس باید خصوصیات رنگ ها را به طور کامل بداند 
و اینکه در چه شرایطی از کدام رنگ ها در لباس باید استفاده نماید را دانسته، و 
با توجه به نوع فرم های اندامی و رنگ پوست آنها مطابقت داده و در طرح لباس 

واحد یادگیری 2
رنگ در زیبائی شناسی لباس
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به کار گیرد. 
رنگ ها دارای دو ویژگی اصلی هستند. 1ـ ارزش رنگ  2ـ شدت رنگ

ارزش رنگ: به درجه روشن بودن یا تیرگی یک رنگ، که آن را از طیف های دیگر 
همان رنگ متمایز می کند، ارزش رنگ گویند. مثاًل زرد که ذاتاً روشن است و رنگ 
بنفش ذاتاً تیره می باشد که با اضافه شدن سفید به هر رنگ آن را روشن تر و اضافه 

شدن رنگ مشکی، به هر رنگ باعث تیره شدن آن رنگ می شوند.
شدت رنگ: به میزان شفافیت و یا کدر بودن رنگ، شدت رنگ گویند. به طور مثال 
اگر طیف رنگ های خاکستری را به یک رنگ اضافه کنیم، شدت رنگ آن کم شده 
و کدر می گردد. اما رنگ های سفید و مشکی، جزء دسته رنگ های خنثی محسوب 
باید بتواند، رنگ ها را به درستی در کنار هم آورده و  می گردد. یک طراح لباس 
تناسب رنگی یک لباس را برای هر فرم اندامی خلق نماید. هنرجو باید بتواند با 
یادگیری تمام نکات، ترکیبات زیبا و درستی را از چیدمان و اصول ست کردن، برای 

تمامی فرم های اندامی، بسازد.
حال به معرفی طرح رنگ های اصلی می پردازیم. 

طرح رنگ تک فام: 
طرح تک فام با استفاده از یک رنگ با شدت و ارزش های رنگی متفاوت، به وجود 
با  را  آنها  می توانید  همچنین  و  می کنند  تبعیت  غالب  رنگ  یک  از  که  می آیند 

رنگ های سفید و سیاه نیز ترکیب کرده و در چیدمان کار قرار دهید.

طرح رنگ های مشابه:
در این نوع چیدمان از رنگ، سه رنگی که در چرخه رنگ کنار هم قرار دارند را 
می توانیم در لباس هایمان از آن استفاده و چیدمان درستی را در لباس ها، خلق 

کرده و کامل کنیم.
هنرآموز محترم در این بخش باید از هنرجو بخواهید تا نمونه هایی از چیدمان طرح 
تک فام و طرح رنگ های مشابه را انجام داده و به کالس بیاورد و در آخر پودمان در 
آلبوم کار خود قرار دهد. این نوع چیدمان را می توان هم در یک لباس به کار برد و 

هم در ترکیب بندی متفاوتی با اکسسوری های آن لباس ایجاد نمود.

طرح رنگ های مکمل:
در چرخه رنگ، این رنگ ها در مقابل هم قرار دارند. رنگ های مکمل، جزء رنگ های 
نارنجی.  ـ  آبی  و  بنفش  ـ  زرد  و  سبز  قرمزـ  مانند  می باشند.  نیز  هم  با  متضاد 
نظر  به  پررنگ تر  و  شفاف تر  می گیرند،  قرار  هم  کنار  در  وقتی  مکمل  رنگ های 
می رسند. اگر ارزش و شدت رنگ ها در آن زیاد باشند، بسیار جسورانه و تأثیرگذار 
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و  دوست داشتنی  بسیار  باشند،  کمتر  رنگ ها،  و شدت  ارزش  اگر  و  بود.  خواهند 
سنگین خواهند بود.

طرح رنگ های نیمه مکمل:
در  متساوی الساقین،  مثلث  به صورت  و  می شود.  استفاده  رنگ  سه  طرح  این  در 
چرخه رنگ قرار می گیرد. در یک طرح دو رنگ مکمل و یک رنگ همجوار مکمل 
در کنار هم ترکیب بندی می شوند. مثاًل اگر در یک رأس مثلث، رنگ زرد قرار گیرد، 
دو رأس دیگر رنگ های، آبی ـ بنفش و در رأس دیگر قرمزـ بنفش قرار خواهند 
گرفت. و یا اگر در یک رأس قرمز قرار گیرد، در رأس دیگر آن، سبزـ آبی و در رأس 

دیگر، زردـ سبز، قرار خواهند گرفت.

طرح رنگ سه گانه:
در این نوع طرح رنگ، از مثلث متساوی االضالع باید استفاده نمود. به طور مثال 
اگر در یک رأس آن قرمز قرار گیرد در رأس های دیگر آن، آبی و رأس دیگر، زرد 
نمایان می شود که به رنگ های اصلی آن را می شناسیم. و یا اگر رنگ نارنجی در 
یک رأس قرار گیرد رأس های دیگر، رنگ سبز و دیگری بنفش نمایان می شوند که 

این رنگ ها را هم به نام رنگ های فرعی یا ثانویه می شناسیم. 
عالوه بر این رنگ ها، طرح رنگ های مربع و مستطیل را هم در این چرخه رنگ 

می توانیم داشته باشیم.

طرح رنگ مربع:
در طرح رنگ مربع در رأس زاویه های مربع دو رنگ اصلی و دو رنگ ترکیبی یا 
درجه سوم قرار می گیرند. برای مثال اگر در دو رأس آن قرمز و سبز قرار بگیرند، 
در دو رأس دیگر آن، زردـ نارنجی و دیگری آبی ـ بنفش، نمایان می گردند. از کنار 
هم قرار دادن این رنگ ها ترکیب بندی بسیار زیبایی را خواهیم داشت. و یا اگر در 
دو رأس آن رنگ زرد و دیگری بنفش قرار گیرند، دو رأس دیگر، رنگ قرمزـ نارنجی 

و دیگری سبزـ آبی نمایان می شوند. 

طرح رنگ مستطیل:
در این طرح رنگ نیز چیدمان متفاوتی قرار خواهند گرفت. به طور مثال، اگر در 
دو رأس آن، قرمز و دیگری زرد قرار بگیرند دو رأس دیگر آن سبز و بنفش نمایان 
خواهند شد. یعنی دو رأس رنگ اصلی و دو رأس دیگر رنگ فرعی نمایان می شوند.

هنرآموز محترم از هنرجویان بخواهید تا ترکیب بندی های متفاوت را در آلبوم کار 
خود قرار دهند و نیز می توانند کار خود را به صورت پوستر، همراه با توضیحات الزم 
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قرار داده و ارائه نمایند. 

دریافت حسی رنگ ها
هر یک از رنگ ها می توانند، بیانگر نوعی از احساسات انسانی بوده و حال و هوای 
خاصی از ویژگی های شخصیتی را بیان کنند. در جدول دریافت حسی، به طور ساده 
در مورد هر رنگ توضیحاتی بیان شده است. یک طراح مد و لباس، با به کارگیری 
شرایط  با  مناسب  آن،  رنگ  و  لباس  صحیح  انتخاب  در  می تواند،  خود  خالقیت 
اشخاص و محیط کار آنان و نیز شرایط آب و هوایی و شرایط اجتماعی و عرف 
جامعه و نوع دین و مذهب، تصمیم مناسبی گرفته و طرح مورد نظر را ارائه دهد. 

در این بخش نیز هنرجویان باید در آلبوم کار خود چند طرح مناسب را چیدمان 
و یا طراحی نمایند.

رنگ های سرد و گرم
از رنگ ها، گرم و نیمی دیگر، سرد هستند. رنگ های گرم  در چرخه رنگ نیمی 
و  می کنند  القا  را  تحرک  و  شادمانی  از  که حسی  بوده  زرد  نارنجی  قرمز  شامل: 
نیز رنگ های گرم اندام را بزرگ تر از آنچه هستند نشان می دهند. البته سفید و 
رنگ های روشن نیز همین تأثیر را می گذارند و اندام را درشت تر نمایش می دهند. 
رنگ های سرد شامل: سبز، آبی و بنفش هستند که در این میان، آبی سردترین آنها 
محسوب می شود این رنگها، احساس آرامش و سکوت را به بیننده القا می کنند. 
بسیار  هیکل  درشت  افراد  برای  و  داده  نشان  کوچک تر  را  اندام  سرد،  رنگ های 

  طرح رنگ های مختلف در لباس
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مناسب می باشد.
هنرآموز محترم، هنرجویان باید چیدمانی از لباس هایی که در گروه سرد و گرم قرار 

دارند را جمع آوری کرده و در آلبوم کار خود قرار دهند.

کاربرد رنگ در طراحی لباس
با توجه به اینکه نکات الزم جهت انتخاب انواع رنگ ها، تدریس شده است. پس باید 
انتخاب درستی، جهت اصول ست کردن  بتوانند به عنوان یک طراح لباس موفق 
و چیدمان در لباس های افراد داشته باشند. با رعایت تمام نکات برای هر فرد، از 
قبیل: فرم اندامی، رنگ پوست، لباس کار، لباس مهمانی، لباس خیابان، لباس برای 
انجام شود که بسیار حائز  به طور صحیح  باید  افراد میانسال،  نیز  و  افراد جوان تر 
اهمیت می باشد. مثاًل رنگ مشکی در لباس را برای پوشش های رسمی، بیشتر مورد 
اسپرت  و  لباس های ورزشی  برای  یا رنگ سرمه ای، که  و  قرار می دهیم  استفاده 
مناسب بوده و رنگ کالسیک محسوب می شود که تقریباً برای همه مناسب است. 
یا اینکه استفاده از رنگ زرد برای لباس های راحتی و غیر رسمی مناسب هستند. 
رنگ های سفید و خاکستری جزء رنگ های خنثی محسوب شده و یا اینکه وقتی 
در کنار رنگ مشکی قرار می گیرند، روشن تر به نظر می رسند. در بیشتر موارد اگر 
از دو رنگ در یک لباس استفاده شود، رنگ روشن تر را باالتر و رنگ تیره را زیر آن 

قرار می دهند زیرا حس تعادل بهتری را ایجاد می نماید.

هنرآموز محترم، از هنرجویان بخواهید تحقیق کوتاهی در مورد رنگ های مختلف 
لباس انجام داده و در کالس بخوانند و در ادامه با افزودن تصاویر مناسب، در آلبوم 

کار خود قرار دهند.
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ویژگی های بصری رنگ در لباس
ویژگی هایی که در ظاهر لباس ها می بینیم، باید با انتخاب درست یک طراح لباس، 
ایجاد و ساخته شوند. به طور مثال رنگ های تیره اندام را کوچک تر و الغرتر نشان 
یا  اندام را بزرگ تر و چاق تر، نشان می دهند. و  داده و برعکس رنگ های روشن، 
اینکه اگر فردی لباسش تک رنگ باشد، باعث الغرتر شدن و بلندقدتر شدن فرد 
می گردد. یا برای افرادی که قد بلندی دارند پیشنهاد می شود از لباس های با دو 
رنگ متضاد استفاده شود زیرا فرد را کوتاه تر نشان می دهند. و یا لباس های ماکسی 
تک رنگ، که افراد را بلندتر نشان داده و یا لباس هایی که باالتنه روشن و پایین 
براق فرد را چاق تر  یا رنگ های  تنه تیره دارند، فرد را کوتاه تر نشان می دهند و 

نشان می دهند.

هنرآموز محترم در پایان پودمان عالوه بر تکالیفی که در حین هر بخش داده شد، 
از هنرجویان بخواهید یک پوستر یا آلبوم کار با این نکات انجام و ارائه دهند:

با  و  اندامی، طراحی و چیدمان کنند  فرم های  از  نوع  برای چند  لباس  یک کمد 
تکنیک کوالژ و یا حتی خود می توانند مدل های مناسب آن اندام ها را طراحی و 
ارائه نمایند. با هر تکنیک که می توانند خالقانه در آن، کار را آماده سازند و البته به 
همراه توضیحات الزم و کافی. می توانید بهترین کارها را در نمایشگاه مدرسه برای 

بازدید عموم دانش آموزان قرار دهید. 
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پاسخ خودآزمائی ها
1 چگونه می توان از نقطه برای تعدیل و تأکید ساختار در لباس استفاده 

کرد؟
از پولک، منجوق، سنگ،  با استفاده  عالوه بر طرح روی پارچه، نقطه را می توان 

دکمه، اپلیکه و... در لباس ایجاد نمود.
٢ خطوط بر اساس چه ویژگی هایی دسته بندی می شوند؟

براساس سه ویژگی. 1ـ نوع  2ـ جهت  3ـ کاربرد
٣ طراحان لباس چه نکاتی را برای به تصویر کشیدن خطوط عمودی در 

لباس ها تأکید می کنند؟
این خطوط چشم بیننده را از باال به پایین و بالعکس حرکت می دهند و احساس 
نشان  کشیده تر  و  الغرتر  را  فرد  و  کرده  القا  را  قدرت  و  نفس  به  اعتماد  و  غرور 

می دهند.
٤ عنصر بصری بافت، چگونه بر زیبائی شناسی لباس تأثیر می گذارد؟

ایجاد  بافت بصری، هنگامی که طرح پارچه چاپ می شود، ویژگی های زیر را  در 
را  اندام  عیوب  و  کوچک تر  را  فرد  اندام  مسطح،  و  صاف  بافت  مثاًل  می کنند. 
می پوشانند و یا بافت براق، سایز فرد را بزرگ تر از آنچه هستند نشان می دهند. 
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با احتیاط آن را  باید  اندام را نمایان کرده و  اینکه بافت نرم و چسبان، عیوب  یا 
انتخاب نمود. یا بافت سفت و حجیم، عیوب اندام را می پوشانند و افراد را چاق تر 
نشان می دهند و اندام های کوچک را کوتاه تر جلوه می دهند. بافت زبر، رنگ پارچه 

را تضعیف می کنند.
بصری  عناصر  با  ارتباط شان  و  هستند؟  کدام ها  بصری  کیفیت های   ٥

چیست؟
کیفیت های بصری شامل: هماهنگی، تعادل، ریتم، تأکید و تناسب هستند. عناصر 
بصری نیز شامل: نقطه، خط، شکل، فرم، رنگ و بافت هستند. کیفیت های بصری، 
به عنوان راهنمائی برای طراحان مد و لباس بوده که به کمک آن می توانند، عناصر 
بصری و مواد اولیه طراحی را به درستی به کار گیرند و لباس هایی جذاب و زیبا 

طراحی کنند.
٦ کیفیت بصری تعادل، چند نوع است؟ ویژگی های هر کدام را نام ببرید.

تعادل سه نوع بوده به نام های تعادل شکلی، تعادل بی قاعده و تعادل شعاعی.
تعادل شکلی. به این نوع از تعادل، تقارن هم گفته می شود. این تعادل از طریق 
تکرار یک ساختار یا تزیین در دوسوی لباس با فاصله یکسان از مرکز ایجاد می شود 

و در واقع یک نوع تکرار آینه ای است.
تعادل بی قاعده، زمانی حاصل می شود که میزان، اندازه، مدل ساختارها و تزئینات 
در دو طرف لباس به یک اندازه باشند اما مشابه هم نباشند. تعادل بی قاعده بیشتر 
نوعی ویژگی بصری است تا یک ویژگی فیزیکی؛ یعنی ممکن است در دو طرف 
لباس همه چیز به یک اندازه نباشد اما از لحاظ بصری این گونه به نظر برسد که 
اشکال  اندازه  و  متنوع  بافت های  رنگ،  کمک  با  ویژگی  این  است.  برقرار  تعادل 
تکرار  تعادل معموالً  نوع  این  پرهزینه تر هم هست. در  به دست می آید. و معموالً 
دیده نمی شود و تزییناتی با اندازه ها، اشکال و جذابیت های متفاوت طوری کنار هم 

چیده می شوند که حسی از تعادل ایجاد کنند.
نقطه  یک  از  طرح  قسمت های  بیشتر  که  می شود  ایجاد  زمانی  شعاعی،  تعادل 
مرکزی منشعب شوند. پلیسه ها، درزها، چین ها، پنس ها و موتیف ها بر یک نقطه 
روی لباس متمرکز هستند و شکلی شبیه اشعه های خورشید ایجاد می کنند. از 
آنجا که این نوع از طراحی دشوار و پیچیده است، معموالً در لباس های گران قیمت 

یافت می شوند.  
٧ ویژگی های رنگ را نام ببرید و توضیح دهید.

دو ویژگی دارند 1ـ ارزش رنگ  2ـ شدت رنگ. به درجه روشن بودن یا تیرگی یک 
رنگ، که آن را از طیف های دیگر همان رنگ متمایز می کند، ارزش آن رنگ گفته 
می شود. به میزان شفافیت یا کدر بودن رنگ، شدت رنگ گفته می شود. اگر طیف 

رنگ های طوسی را به رنگی اضافه کنیم، شدت آن رنگ کمتر می شود.
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٨ چند طرح رنگ می شناسید؟ روش ترکیب رنگ در هر کدام را توضیح 
دهید.

رنگ های مکمل،  مشابه،  رنگ های  فام،  تک  را شناخته ایم.  رنگ  نوع طرح  هفت 
و طرح رنگ های  مربع  نیمه مکمل، رنگ های سه گانه، طرح رنگ های  رنگ های 

مستطیل. 
ـ تک فام، این نوع طرح با استفاده از یک رنگ با شدت ها و ارزش های مختلف 
ایجاد می شود. برای خلق تضاد و زیبایی می توانید رنگ های خنثی، مانند سفید و 

سیاه، را به این طرح اضافه کنید.
ـ رنگ های مشابه، در این طرح رنگ از رنگ هایی استفاده می شود که در چرخه 
رنگ در کنار هم قرار دارند، از این رو به این نوع از طرح، طرح رنگ مرتبط هم 

می گویند.
ـ رنگ های مکمل، این طرح رنگ، رنگ هایی را به کار می برد که بر روی چرخه 
هم  مکمل  رنگ های  آنها  به  که  متضادند  و  دارند  قرار  هم  روبه روی  کاماًل  رنگ 
می گوییم. این رنگ ها وقتی که در کنار هم قرار بگیرند شفاف تر و پررنگ تر به نظر 

می رسند.
ـ رنگ های نیمه مکمل، در این طرح از سه رنگ استفاده می شود؛ به این ترتیب 
که یک رنگ را در کنار دو رنگ مجاور رنگ مکملش در چرخه رنگ به کار می برند. 
برای این کار ابتدا یک رنگ را انتخاب کنید و رنگ مکملش را روی چرخه رنگ 

بیابید.
ـ رنگ های سه گانه، در این طرح، سه رنگ که روی چرخه رنگ فاصله یکسانی از 

هم دارند با هم به کار برده می شوند.
ـ طرح رنگ های مربع، در طرح رنگ مربع در رأس زاویه های مربع دو رنگ اصلی 

و دو رنگ ترکیبی یا درجه سوم قرار می گیرند.
ـ طرح رنگ های مستطیل، در دو رأس آن دو رنگ اصلی و در دو رأس دیگر آن دو 

رنگ فرعی یا درجه دوم قرار می گیرند.
٩ دریافت حسی هر یک از 1٢ رنگ چرخه ایتن را نام ببرید.

ثبات، طبیعت، زمینقهوه ای

انرژی، هیجان، تحریک کنندگی، قرمز عشق، خطر، قدرت، خوش بینی، حرکت، 
خشم 

هیجان، جوانی، کامیابی، آرزو، تفریح، شادی، انرژی، تعادل، گرمی، اشتیاق، نارنجی
بخشندگی، گستردگی
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باروری، شادابی، رشد، طبیعت، حسادت، شفا، خوش شانسی، ثبات، موفقیت، سبز
بخشش

آرامش، مردانگی، حقیقت، شفا، آسایش، ثبات، صلح، تعادل، خرد، حقیقت، آبی
اطمینان، محافظت، امنیت، وفاداری

شکنندگی، زنانگی، دخترانگیصورتی

آفتاب، زرد خیال،  امید،  تابستان،  گرایی،  ایدئال  لذت، خوش بینی،  خوشبختی، 
فلسفه، جوانی

مرگ، غم، عزاداریمشکی

صلح، پاکی، معصومیت، عزاداریسفید

10 کاربرد و تأثیر رنگ ها در طراحی لباس چیست؟
ترکیب  با هم  اصول  انتخاب کنند و طبق  را درست  باید رنگ ها  لباس،  طراحان 

نمایند تا لباس ها، جلف و خسته کننده به نظر نیایند.
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سایزبندی و فناوری مواد پودمان 
چهارم

واحد یادگیری 1
سایزبندی

هنرآموز عزیز در این بخش تاریخچه و مفاهیم پایه ای سایزبندی، و نه روش های 
عملی آن به هنرجویان ارائه خواهد شد تا بتوانند با شناخت مفاهیم اصلی سایزبندی 
و  عمیق تر  کاربردی  به  است،  دسترس شان  در  امروزه  علمی که  تاریخِی  روند  و 
اصولی تر دست یابند. پس به هنرجویان خود توضیح دهید که این یک واحد عملی 
نیست و در این بخش قرار است یاد بگیرند که علم سایزبندی و الگو سازی که امروزه 
در اختیارشان است، از کی و چطور به دستشان رسیده. توجه آنها را به بخش »فکر 

کنید« اول فصل جلب کنید و نظر آنها را جویا شوید. 
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چرا گاهی لباس هایی که با سایز همیشگی تان تهیه می کنید برایتان 
اندازه نیستند؟

برای مثال شما همیشه بلوز سایز مدیوم یا 38 می خرید و می پوشید. امروز 
هم بلوزی با همین سایز از فروشگاه خریده اید. از آنجا که مطمئن هستید 
سایز شما مدیوم است، نیازی به پرو کردن لباس ندیده اید. اما وقتی به خانه 
بزرگ  یا  کوچک  برایتان  که  شده اید  متوجه  پوشیده اید،  را  آن  و  آمده اید 
است. این مسئله ناشی از مشکل عدم تطابق سیستم سایزبندی تولیدی های 
مختلف است که از یک استاندارد واحد پیروی نمی کنند. به این معنی که 

سایز مدیوم همه تولیدی ها یکسان نیست.
به نظر شما سایزبندی لباس از چه زمانی برای بشر اهمیت یافت؟

پاسخ این است که از زمانی که تولید انبوه لباس آغاز شد، سایزبندی برای 
انسان )تولید کننده و مصرف کننده( اهمیت یافت. سعی کنید با پرسش های 
متعدد و توجه هنرجویان به تاریخ قرن بیستم آنها را به تدریج به سمت این 
انقالب  درمورد  کوتاهی  توضیح  می توانید  اینجا  در  کنید.  راهنمایی  پاسخ 

صنعتی به هنرجویان ارائه کنید:
انقالب صنعتی عبارت است از دگرگونی های بزرگ در صنعت، کشاورزی، 
تولید و حمل و نقل که در اواسط قرن هجدهم از انگلستان آغاز شد. این 
داده است، صنعتی  و صنایع رخ  کارخانه ها  تحوالت در هنگام صنعتی شدن 
شدن به معنی استفاده از نیروی ماشین به جای نیروی انسان است. انقالب 
صنعتی ابتدا از انگلستان شروع شد، زیرا انگلستان پس از چندین قرن تحول 
سیاسی داخلی، توسعه استعمار تجاری، گسترش ناوگان دریایی، رشد طبقه 
سرمایه،  کارگر،  زمین،  نظر  از  کشور،  اداری  و  قانونی  امور  بهبود  و  متوسط 
پیشرفت  مدیریت و حکومت وضعیتی مطلوب و هماهنگ داشت که زمینه 
صنعتی در این کشور را فراهم می کرد. انقالب صنعتی در انگلستان در سه 
زمینه بافندگی، زغال سنگ و ذوب آهن بیشتر نمود یافت. گاهی سخن 
از دو انقالب صنعتی برده می شود که یکی در قرن هجدهم و دیگری در قرن 
اروپایی ها  استعمار  گسترش  صنعتی،  انقالب  مهم  نتیجه  دو  است.  نوزدهم 
در کشورهای آسیایی و آفریقایی و بهره کشی از کارگران در داخل بود. نماد 
انقالب صنعتی، ماشین بخار است. انقالب صنعتی دومین تحول عظیم دنیا 
است. تحول اول را انقالب کشاورزی و تحول سوم انقالب الکترونیک می دانند.

سایزی که روی لباس ها می بینید به چه طریقی محاسبه می شود؟
نظر هنرجویان را بپرسید و دانش و اطالعات آنها را در این زمینه بسنجید. و 

در آخر به آنها توضیح دهید که در این فصل با این مقوله آشنا خواهند شد.

فکر  کنید
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آیا در تمام دنیا از یک مقیاس سایز بر روی لباس ها استفاده می شود؟
برای هنرجویان خود توضیح دهید که مقیاس های متفاوتی در نقاط مختلف 
دنیا برای معرفی یک سایز استفاده می شود. اما مانند زبان های مختلف، همه 
یک معنی دارند و قابل ترجمه به یکدیگر هستند. برای مثال سایز مدیوم در 
مقیاس یک کشور برابر با سایز 38 در مقیاس کشوری دیگر است. اندازه این 
استاندارهای  البته  است.  متفاوت  آن ها  نام  فقط  و  بوده  برابر  با هم  دو سایز 
سایزبندی هم در نقاط مختلف دنیا تفاوت های کمی با هم دارند اما  امروزه 
در  سایزبندی  برای  را  واحدی  استاندارد  که  تالشند  در  جهانی  سازمان های 

اختیار تولیدکنندگان مختلف قرار دهند. 

مشکل سیستم سایزبندی
برای درک بهتر عدم تطابق سایزها از هنرجویانی که سایز یکسان دارند )مثاًل هردو 
سایز 38 هستند( بخواهید که جلوی کالس بیایند و تفاوت اندام آنها را به دیگر 
هنرجویان نشان دهید. با این روش مشکل سایزبندی استاندارد را به آنها تفهیم 

کنید و از آنها بخواهید که به راه حلی برای این مشکل بیاندیشند. 

مقیاس های سایزبندی
جداول زیر را با هنرجویان خود به بحث و بررسی بگذارید:

سایز  معرفی  برای  مختلف  کشورهای  در  که  مقیاس هایی  زیر  جدول های  در 
پوشش های مختلف استفاده می شود را به شما معرفی می کنیم. جدول 5ـ 1ـ 3 

مقیاس های مختلف سایز لباس و تی شرت زنانه را نشان می دهد.
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مقیاس سایز لباس و تی شرت زنانه

امریکاانگلیس/استرالیاایتالیافرانسهآلمانژاپنروسیهبین المللی

XS38530323640

S40732343862

S42934364084

M4411363842106

M4613384044128

L48154042461410

L50174244481612

XL/1X52194446501814

1X/2X54214648522016

2X56234850542218

3X24255052562420

3X26275254582622

4X28295456602824
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 مقیاس سایزبندی دور سینه در سینه بند زنانه

چین امریکاانگلیس/استرالیافرانسهایتالیاباقی اروپا

70185323281/3

75290343486/4

80395363691/5

854100383896/5

9051054040101/6

مقیاس سایزبندی کاپ سینه بند زنانه

چین امریکاانگلیس/استرالیافرانسهایتالیاباقی اروپا

AA ـAAAAAAA

ABAAAB

B ـBBBC

CB/0CCCD

DCDDDE

EDEDDDD ـ

FDDFEE ـ

سینه بند زنانه با دو سایز معرفی می شود: سایز دور سینه و سایز کاپ سینه که 
در دو جدول زیر مشاهده می کنید. در ایران از مقیاس اروپایی سینه بند استفاده 

می شود.
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سایزبندی کفش های زنانه در نقاط مختلف دنیا را در جدول زیر می بینید، در ایران 
از سایزبندی اروپایی استفاده می شود.

انگلیساروپاامریکاژاپن

22/5535/53

235/5363/5

236374

23/56/537/54/5

247385

247/5395/5

24/5839/56

257/5406/5

25/59/5417

261041/57/5

26/510/5428
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سایزبندی شلوار زنانه در نقاط مختلف دنیا در جدول زیر ارائه شده است. در ایران 
از سایزبندی اروپایی استفاده می شود:

امریکاانگلیساروپافرانسهایتالیا

34302823XS

3632304XX3

3834326XS

4036348S

42383610M

44403812L

46424014XL

48444216XXL

504644183XL

524846204XL

545048225XL

565250246XL

585452267XL

605654288XL
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با  و  کنید  تشریح  هنرجو  برای  را  فناوری  مفهوم  یادگیری،  واحد  این  ابتدای  در 
از  از مثال های متعدد مطمئن شوید که معنای آن را درک کرده است.  استفاده 

تعاریف زیر برای این منظور یاری بجویید:
فناوری یا تکنولوژی دانش یا مهارتی است برای ساختن افزار )نرم یا سخت(. این 
دانش ـ مهارت ممکن است پیچیده یا ساده، شخصی یا شایع، جدید یا قدیمی  و... 
باشد. در واقع شگردها و به کاربردن ابزارها، دستگاه ها، ماده ها و فرایندهای گره گشای 
دشواری های انسان است. فناوری فعالیتی انسانی است و از همین رو، از دانش و از 

مهندسی قدیمی تر است. به زبان ساده تر، فناوری تبدیل علم به عمل است.
است.  تشکیل شده   Logic و   Techne واژه  دو  از  و  دارد  یونانی  ریشه  تکنولوژی 
Techne به معنای هنر، مهارت و آن چیزی است که آفریده دست انسان است و 
در مقابل Arche به معنای آفریده خدا است. Logie یا Logic در یونان قدیم به 
معنی دانش و ِخرد به کار رفته است. به این ترتیب می توان گفت که تکنولوژی به 
معنای آمیزه هنر و مهارت با دانش است. می توان گفت که انسان خردمند در تعامل 
با طبیعت به قوانین عام آن دست می یابد و با بازآفرینی این قوانین توسط علم و دانش 

در محیط و شرایط دلخواه کاربردهای مورد نظر خود را ایجاد می کند.
ابزار، ماشین، ساختمان،  فناوری استفاده عملی از دانش و مهارت برای ساختن 
وسیله نقلیه و سایر وسایل مورد نیاز دیگر است. در طول تاریخ تعاریف متعددی 
ارائه شده است. برخی آن را در  توسط صاحب نظران در مورد مفهوم تکنولوژی 
معنای ابزاری برای حفظ بقای انسان های نخستین تعبیر کرده اند و برخی دیگر 
ـ  دانش  فناوری،  دانسته اند.  محیط  بر  تسلط  برای  بشر  دست  در  ابزاری  را  آن 
مهارت تولید افزار )سخت و نرم( است. فناوری )تکنولوژی( شیوه و شگرد ساخت 
و کاربرد ابزار، دستگاه ها، ماده ها و فرایندهایی است که گره گشای دشواری های 

انسان است. 

واحد یادگیری 2
فناوری مواد
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به  را  هنرجویان  ذهن  و  کرده  مطرح  را  کنید«  »فکر  بخش  سؤاالت  حاال 
بکشید: چالش 

شما در طراحی هایتان از چه فناوری هایی استفاده می کنید؟
می توانند  باشند،  کرده  درک  را  فناوری  معنی  درستی  به  هنرجویان  اگر 
نمونه های بسیاری از فناوری های ساده ای که هنگام طراحی لباس به کار 

می برند ذکر کنند.
با کدام پارچه ها و الیاف حاصل از فناوری های مدرن آشنا هستید؟

سرنخ هایی  آنها  به  کنید،  پاسخ گویی  به  ترغیب  را  هنرجویان  کنید  سعی 
بدهید که بتوانند نمونه هایی را به خاطر بیاورند. 

کمک  مد  محصوالت  فروش  به  که  می شناسید  را  فناوری هایی  چه 
می کنند؟

اینترنت جستجو کنند و فناوری های فروش جدید  آنها بخواهید که در  از 
را بیابند. به آنها یادآور شوید که خود اینترنت از اصلی ترین فناوری ها در 

فروش مد و لباس است.
برای هنرجویان خود توضیح دهید که در این واحد یادگیری به فناوری در سه 
حوزه پرداخته خواهد شد: فناوری در مواد اولیه، فناوری در ابزارهای طراحی و 
تولید، و فناوری در ابزارهای فروش. هنرجویان شما اگر به موضوع عالقه مند 

باشند می توانند به تحقیق بیشتر در حوه های دیگر فناوری بپردازند. 

فکر  کنید

لباس های هوشمند
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احتماالً در این واحد یادگیری، بخش لباس های هوشمند برای هنرجویان، بخش 
جذابی خواهد بود. از این رو نمونه های بیشتری در اینجا معرفی خواهند شد که در 

زمان مناسب به هنرجویان معرفی شوند:
قرمز  مادون  فناوری  از  خالقانه  خواب  لباس  این  ورزشکاران:  آرامش  شلوار 

استفاده می کند تا التهاب و خستگی را کاهش داده و به خواب بهتر کمک کند. 

بازیافتی  مواد  از  آن  و 90 درصد  دارد  براق  ژاکت ظاهری  این  ژاکت مرکوری: 
درست شده. قابلیت اصلی آن کنترل به وسیله صدا است. کارایی اصلی آن حفظ 

دمای بدن و رساندن دمای بدن به یک میزان خاص است.

پارچه  تمام  بلکه  نیست  معمولی  جوراب  یک  این  سنسوریا:  دویدن  جوراب 
که  می گویند  شما  به  حسگرها  این  است.  فشار  کامل  حسگر های  به  مجهز  آن 
هگام دویدن فشار اصلی بر کدام قسمت پای شما بوده است. این اطالعات برای 

دونده های حرفه ای بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت است. 
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هسته آتوس: این هسته 20 گرمی روی لباس نصب می شود و داده های بدن شما 
برای ورزشکاران بسیار اهمیت  این فناوری هم  را جمع آوری و پردازش می کند. 
دارد تا بدانند کدام ماهیچه هایشان و به چه میزان در هنگام ورزش درگیر شده اند.

پاسخ خودآزمایی
1 از چه زمانی سایزبندی اهمیت یافت و چرا؟

پس از جنگ جهانی اول که وضع اقتصادی مردم هم چندان خوب نبود، زنان در 
تولیدکنندگان  بودند.  با مد روز  با قیمت های مناسب ولی مطابق  لباس هایی  پی 
لباس نیز هم زمان با این نیاز بازار روش های تولید خود را تغییر دادند و اقدام به 
تولید انبوه لباس کردند که باعث کاهش قیمت شد. اما مشکل اصلی آنها مسئله 
و  نبود  مناسب  زنان  برای  دورسینه،  اندازه  بر  منطبق  سایزبندی  بود.  سایزبندی 
زن  دو  نداشت.  وجود  باسن  و  کمر  باالتنه،  میان  نسبت مشخصی  زنان  سایز  در 
ممکن است که سایز باالتنه یکسانی داشته باشند ولی فرم اندامی یکی ممکن است 
ساعت شنی و فرم اندامی دیگری سیب باشد. بیشتر لباس های این تولیدکنندگان 
را  لباس هایشان  اصالح  هزینه  تا  بودند  مجبور  خریداران  و  داشت  اصالح  به  نیاز 
به خیاط های خود بپردازند و این سبب می شد که لباس ها دیگر مقرون به صرفه 
فروشندگان پس می دادند.  به  را  لباس ها  از خریداران هم  بسیاری دیگر  نباشند. 
همین موضوع باعث شد که موضوع سایزبندی به مسئله ای مهم و حیاتی بدل شود. 

2 ارتباط سایزبندی با تولید انبوه چیست؟
و  می رفت  خود  لباس  طراح  یا  خیاط  نزد  فردی  هر  لباس،  انبوه  تولید  از  پیش 
مطابق با سایزهای منحصر به فرد خود، لباسش را سفارش می داد. اما پس از دوران 
صنعتی شدن و جنگ جهانی دوم که لباس ها به تولید انبوه رسیدند، باید سایزبندی 
استانداردی به وجود می آمد که مطابق با آن لباس ها تولید شوند و به تواند نیازهای 

خریداران را برآورده کند. 
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٣ استاندارد تجاری 58ـ 215 چیست؟
اداره استاندارد، نتایج پژوهش های مختلف در زمینه سایزبندی را به همراه نتایج 
تحقیقات ارتش و مطالعه سایزبندی کودکان، مورد استفاده قرار داد و استاندارد 
پژوهش  این  کرد.  ارائه  را  مردان  و  زنان  نوجوانان،  کودکان،  نوزادان،  سایزبندی 
تولیدکنندگان  به  بررسی  برای  آن  یافته های  سپس  و  انجامید  به طول  سال  سه 
پوشاک ارسال شد. در سال 1958، استاندارد جدید سایزبندی پذیرفته و با عنوان 
»استاندارد تجاری 215ـ 58« منتشرشد. تولیدکنندگان به سرعت برچسب های 
انتخاب سایز  برای  لباس هایشان قرار دادند و کار مشتری ها هم  بر روی  را  سایز 

درست راحت تر شد . 
٤ سایزبندی پوچ چیست؟

رفته رفته تولیدکنندگان متوجه شدند که اگر عدد سایزها را یک واحد کوچک تر 
پوچ«  »سایزبندی  و سیستم  داشت  بهتری خواهند  احساس  بنویسند، خریداران 
اندام شان  القاء می کرد که سایز  را رواج دادند. این سیستم به خریداران این طور 
کوچک تر است؛ و به این ترتیب برچسب سایز لباس ها یک واحد کوچک تر شد. 
اما این جریان به همین جا ختم نشد و تولیدکنندگان به کم کردن عدد سایز در 

طوالنی مدت ادامه دادند تا اینکه کوچک ترین سایز به عدد صفر رسید.
5 سیستم سایزبندی را تعریف کنید.

سیستم سایزبندی، جدولی از اعداد است که اندازه هر یک از قسمت های بدن را 
در دسته بندی افراد با سایز مشخص نشان می دهد )جدول 5ـ 1ـ 2 نمونه ای از 
یک سیستم سایزبندی است(. برای تهیه یک سیستم سایزبندی، مسئله اساسی و 
اولیه این است که بدانیم قرار است جمعیت را به چند دسته سایزی تقسیم کنیم. 
اگر تعداد گروه های سایزی زیاد باشد، تعداد افراد کمی در هر دسته سایزی قرار 
نزدیک تر  خریدار  سایز  به  و  مناسب تر  حاصل  لباس های  قطعاً  و  گرفت  خواهند 

خواهند بود و درنتیجه، رضایت خریدار از محصول باال خواهد رفت. 
٦ تعیین سایز چیست و چه اهمیتی دارد؟

تعیین سایز یکی از اجزای اصلی سیستم سایزبندی است. اگر خریدار نتواند سایز 
درست لباس اش را در فروشگاه تشخیص بدهد و انتخاب کند، ناراضی از فروشگاه 
اهمیت  هم  لباس  سایز  به  مربوط  اطالعات  ارائه  نحوه  پس  رفت؛  خواهد  بیرون 
طریق  از  خریدار  به  لباس  سایز  اطالعات  ارائه  روش  سایز،  تعیین  دارد.  ویژه ای 
برچسب روی لباس است، که ابعاد قسمت های مختلف بدن را برای آن گروه سایزی 

نشان می دهد.
٧ روش های متداول تغییر سایز الگو را نام ببرید.

سه روش متداول درجه بندی الگو »برش و امتداد«، »انتقال الگو« و »تغییر سایز 
کامپیوتری« هستند.
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8 به نظر شما کدام یک از روش های تغییر سایز الگو کارآمدتر هستند؟ 
چرا؟

از تک تک هنرجویان در این باره نظرخواهی کنید و پاسخ هایشان را بررسی کرده 
و مورد بحث قرار دهید.

٩ فناوری را چگونه تعریف می کنید؟
حل  و  مسائل  پیشبرد  برای  که  جدیدی  راه کارهای  و  ابزار  شگردها،  روش ها، 

مشکالت مورد استفاده قرار می گیرد را فناوری می گویند.
10 فناوری زلفکس چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

ساخته شده،  نوری  فیبر  پایه   بر  که  است  پیشرو  حسگر  فناوری  یک  زلفلکس 
به طوری که فیبرهای نوری درواقع داخل لباس جا داده می شوند و مثل رشته های 
را  آن  که  فردی  حرکتی  اطالعات  قادرند  الیاف  این  می کنند.  عمل  لباس  دیگر 
منظور  به  اطالعات  این  که  کند،  ارسال  کامپیوترهای مخصوص  به  را  دارد  برتن 
بررسی های اصول ورزشی یا سالمتی بدن مورد بررسی قرار می گیرند.  وجود این 

حسگرها در لباس هیچ مشکلی در تحرک و یا عملکرد فرد ایجاد نخواهند کرد.
11 کاربرد الیاف نوری در طراحی لباس چیست؟

طراحان مد از این الیاف به طور جداگانه به عنوان تزیین، یا به صورت پارچه هایی 
این  از  استفاده  با  که  کوشیده اند  آنها  می کنند.  استفاده  الیاف  این  از  بافته شده 
الیاف نوآوری هایی در ظاهر لباس ایجاد کنند و در جهت زیبایی لباس، این الیاف 
را به کار ببرند. برای روشن شدن این الیاف در لباس حتماً باید نوعی باتری هم در 
لباس تعبیه شود که بتواند نور آنها را تأمین کند. یکی دیگر از کاربردهای الیاف 

نوری در زلفکس است. 
12 ویژگی های الیاف نانو چیست؟

این الیاف قطر بسیار باریکی در حد نانومتر دارند و به همین دلیل الیاف نانو خوانده 
می شوند. الیاف نانو عالوه بر اندازه کوچک، خواص شیمیایی متفاوتی هم از خود 
نشان می دهند که شامل خواص مغناطیسی، تغییر رنگ، تغییر شفافیت و بسیاری 

خواص دیگر است. 
1٣ الیاف نانو چه خصوصیات و ویژگی هایی می توانند در پارچه ایجاد کنند؟

کنند  تولید  را  پارچه هایی  توانسته اند  نانو  فناوری های  از  استفاده  با  دانشمندان 
که هیچ وقت کثیف نمی شود، یعنی هیچ نوع آلودگی ای بر روی آنها نمی نشیند. 
جالب تر اینکه این پارچه ها اگر چروک شوند، فقط با یک بار تکان دادن، می توان 
تمام چین و چروک هاِی آن را از بین برد. در موارد دیگر پوشش دادن پارچه ها با 
نانوذرات رس، موجب می شود که این پارچه ها در مقابل آتش بسیار مقاوم شوند و 
شعله ور نشوند. استفاده از این نانوذرات برای پوشش دادن لباس های آتش نشانان 
و افرادی که در معرض آتش قرار دارند به منظور کاهش خطر آتش سوزی می تواند 
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می کند  ایجاد  پارچه  در  نانوفناوری  که  ویژگی هایی  دیگر  از  باشد.  مفید  بسیار 
می توان به این خصوصیات اشاره کرد: ضدآب بودن، عدم جذب گرد و خاک، از 
بین بردن بوی تعریق بدن، محافظت از بدن در برابر اشعه های مضر نور خورشید 

و موارد دیگر.
1٤ الیاف نانو به چه روش هایی در صنعت نساجی به کار می روند؟

الیاف نانو به دو صورت در صنعت نساجی به کار می روند: در اولین روش پارچه ها 
الیاف نانو بافته می شوند که به آن نانو پارچه می گویند، و در  به طور مستقیم از 
روش دوم نانوافزودنی ها به یک پارچه معمولی افزوده می شوند و خواص جدیدی 

در پارچه ایجاد می کنند.
15 کدام نرم افزارهای طراحی لباس را می شناسید؟

Romans Cad و Bowzwear ،Marvelous Designer ،TUKAcad ،CLO 3D
1٦ نقطه ضعف چاپگرهای سه بعدی در طراحی لباس چیست؟

عیب چاپگرهای سه بعدی این است که هنوز قادر نیستند طرح سه بعدی لباس را 
با مواد انعطاف پذیر و نرمی نظیر پارچه چاپ کنند و فقط امکان استفاده از مواد 

سفت و انعطاف ناپذیر را دارند. 
1٧ در حوزه بازاریابی و فروش مد، کدام فناوری ها را می شناسید؟

تجارت الکترونیک و واقعیت مجازی
18 لباس هوشمند چه نوع لباسی است؟

لباس های هوشمند به لباس هایی اطالق می شود که اجزایی الکترونیکی درون خود 
این کاربردها بر دو گروه هستند: کاربردهای  دارند که کاربردهای متفاوتی دارد. 
نام اش  از  که  اجرایی همان طور  کاربردهای  اجرایی.  کاربردهای  و  زیبایی شناسانه 
پیداست در خدمت تزیین و زیبایی لباس هستند مثل نورانی شدن و تغییر رنگ. 
از زندگی روزمره مردم  فناوری بخشی  اجرایی در عصر حاضر که  اما کاربردهای 
شده، اهمیت ویژه ای دارد. این کاربردها شامل شارژ گوشی همراه، پخش موسیقی، 

کنترل دمای بدن و ... است.
کدام یک از لباس های هوشمند معرفی شده در کتاب برایتان جذاب   1٩

بود؟ چرا؟
نظر هنرجویان را در این باره جویا شوید و از آنها بخواهید دالیل قانع کننده ای برای 

انتخاب شان ارائه کنند.
کدام  متخصصان  از  هوشمند  لباس  یک  طراحی  برای  شما  نظر  به   20

حوزه های دیگر می توان کمک گرفت؟
متخصصان الکترونیک، متخصصان مکانیک، متخصصان کامپیوتر و نرم افزار و ... .
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کسب مهارت های فنی پودمان 
پنجم

ابزار برش

ابزار دوختن
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مقدمه : پیش از شروع درس
هنرآموز عزیز هدف از ارائه این فصل، آشنا کردن هنرجویان رشته طراحی دوخت با 
معادل های انگلیسی ضروری این حوزه است تا به این ترتیب بتوانند با مفاهیم جدید 
و بازارهای بین المللی در طراحی دوخت و لباس تعامل برقرار کرده و از آنها بهره 
ببرند. صنعت و هنر طراحی دوخت و لباس نیز همانند تمام دیگر حوزه های علم و 
هنر، برای شکوفایی و رسیدن به موفقیت، نیازمند به روز رسانی و تعامل بین المللی 
است. آشنایی با زبان تخصصی این حوزه، به هنرجویان این امکان را خواهد داد که از 
کتاب ها و نشریات انگلیسی زبان روز استفاده کنند و قادر باشند تا به وب سایت های 
معتبر و به روز انگلیسی زبان این حوزه مراجعه نمایند و بدین ترتیب گام هایی جدی 
برای موفقیت و پیشرفت کاری و تحصیلی خود بردارند. با تشریح این مسئله برای 
هنرجویان خود، به آنها در درک اهمیت این فصل کمک کنید و انگیزه آنها را برای 

هرچه بهتر و عمیق تر آموختن مطالب این فصل باال ببرید.
پیش از شروع سخن گفتن از اهمیت این فصل، می توانید سؤاالت زیر را از آنها 

بپرسید تا ذهن شان را برای درک این مسئله آماده کنید:
 چقدر برایتان پیش آمده که دنبال مطلبی در اینترنت بگردید اما هیچ اطالعات 
را  مطالب  این  که  بخواهید  آنها  از  )سپس  نکنید؟  یافت  فارسی  زبان  به  مفیدی 
نام ببرند و روی تخته آنها را یادداشت کنید و تا پایان جلسه آنها را روی تخته 

نگهدارید(
 چند وب سایت معتبر انگلیسی زبان در حوزه طراحی دوخت و لباس می شناسید؟ 

 آیا در زمینه رشته تحصیلی تان هیچ نشریه ای را می شناسید؟
 آیا دیکشنری تخصصی این رشته را دارید یا دیکشنری آنالینی می شناسید؟

 به نظر شما اهمیت دانش زبان تخصصی چیست؟
پس از پرسیدن هر یک سؤاالت باال به هنرجویان اجازه بحث و تبادل نظر بدهید 

تا به کمک یکدیگر پذیرای درک اهمیت این فصل شوند. 
در پایان جلسه اول از آنها بخواهید معادل انگلیسی کلمات و عبارت هایی که روی 

تخته نوشته اید را برای جلسه آینده بیابند و به کالس بیاورند.
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Lesson 1 )درس 1(

Fashion Design Tools )ابزارهای طراحی مد(

کتاب  در  که  باال  تصویر  به  که  بخواهید  هنرجویان  از  بخش  این  شروع  از  پیش 
از  یک  کدام  انگلیسی  معادل  که  بگویند  و  کنند  نگاه  است  موجود  هم  هنرجو 

ابزارهایی که می بینند را بلدند.

Designing Tools )ابزارهای طراحی(
 There are lots of tools a fashion designer would use for her career.
)ابزارهای بیشماری وجود دارد که یک طراح مد ممکن است برای کارش از آنها 

استفاده کند.(

.Look at the bellow pictures
)به تصاویر زیر نگاه کنید.(

Which one do you usually use?
)کدام یک از آنها را اغلب استفاده می کنید؟(
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Sketchbook )دفتر طراحی(

   Watercolor set )مجموعه آبرنگ(                                             pencil sharpener )مدادتراش( و eraser )پاک کن(  

         Drawing pencil )مداد طراحی(                                                                

    marker  )ماژیک(

  ruler  )خط کش(    Set square  )گونیا( 
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از هنرجویان بخواهید ابزارهای طراحی خود را نشان دهند. تک تک به آنها بگویید:
Show me your sketchbook/ruler/drawing pencil/eraser/pencil 
sharpener/set square/ watercolor set/marker

آبرنگ/  )دفتر طراحی/خط کش/مداد طراحی/پاک کن/ مدادتراش/ گونیا/ مجموعه 
ماژیک خود را به من نشان بده(

را  لغات  هنرجویان  همه  که  شوید  مطمئن  تا  تکرارکنید  را  تمرین  این  آنقدر 
آموخته اند. سپس سراغ تمرین بعدی بروید اول از هنرجویان بخواهید که هریک به 
صورت فردی آن را انجام دهند و جاهای خالی را پر کنند.. سپس به صورت گروهی 

پاسخ ها را بررسی نمایید. 
)با استفاده از لغات باال جاهای خالی را پر کنید(

Fill in the blanks using the above words:

I am going to design a blouse as my homework.
)برای تکلیف مدرسه قصد دارم یک بلوز زنانه طراحی کنم(

First of all, I need a …. to draw some ideas. 
)پیش از هر چیز به یک .... احتیاج دارم که چند ایده طراحی کنم(

sketchbook :پاسخ صحیح
After that, I should choose a suitable …. I prefer a black one.

)سپس باید یک .... مناسب انتخاب کنم، مشکی را ترجیح می دهم(

designing pencil :پاسخ صحیح
I should sharpen it by a …. .

)باید آن را با یک ........ تیز کنم(

pencil sharpener :پاسخ صحیح
I draw several ideas.

)چندین ایده را طراحی می کنم(
 I think I prefer the last one.

)به نظرم ایده آخری را ترجیح می دهم(
I like to try some colors on it.

)دوست دارم کمی رنگ روی آن امتحان کنم(
Where is my ………………? Oh I find it!

)....... من کجاست؟ آها، پیدایش کردم(
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watercolor set :پاسخ صحیح
I need a glass of water to try these colors.

)برای امتحان کردن این رنگ ها به یک لیوان آب احتیاج دارم(
After coloring, it seems more beautiful. 

)پس از رنگ کردن زیباتر به نظر می رسد( 
I like to highlight some parts of it with a ….  

)دوست دارم بعضی از قسمت های آن را با .... عالمت بگذارم و مشخص کنم(

marker :پاسخ صحیح
I hope my teacher likes it too. 

)امیدوارم معلم هم دوستش داشته باشد(
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Dressmaking Tools )ابزارهای دوخت لباس(
از هنرجویان بپرسید که نام انگلیسی کدام یک از ابزارهای دوخت را می دانند و آنها 

را روی تخته یادداشت کنید. سپس به سراغ مبحث زیر بروید:

Tape measure )متر خیاطی( 

   Dress form)مانکن لباس( 

 Fabric shears)قیچی پارچه(  

 Dressmaker pin)سنجاق ته گرد( 

 Tracing wheel)رولت خیاطی(  Tailor’s chalk)صابون خیاطی( 

 Needle)سوزن(  Thread)نخ( Thimble)انگشتانه( 
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از هنرجویان بخواهید که به نوبت اسامی ابزارهای دوخت لباس را بخوانند و تکرار 
کنند تا با تلفظ صحیح آنها آشنا شوند. سپس به سراغ تمرین بعدی بروید و از آنها 

بخواهید که هر یک به تنهایی آن را انجام دهند.

Fill in the blanks using the above words:
)با استفاده از کلمات باال جاهای خالی را پر کنید(

1  I am going to make a dress for my sister. First of all I should 
measure her sizes by a ……………………. .

)قصد دارم برای خواهرم یک پیراهن بدوزم. اول از همه باید به کمک یک ...... سایز 
او را اندازه گیری کنم(

tape measure :پاسخ صحیح
2  Now I am ready to draw the pattern on ………………………

)حاال آماده ام که الگو را روی ....... بکشم(
pattern paper :پاسخ صحیح

 Seam ripper)بشکاف(  Safety pin)سنجاق قفلی(  Pattern paper)کاغذ الگو( 

 Sewing machine)چرخ خیاطی( 
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٣  Ok! The pattern is ready. I don’t know to mark the fabric with 
a …………………… or with a …………….. 

)خب! الگو آماده است. نمی دانم پارچه را با یک ...... عالمت گذاری کنم یا با یک 
). .....

tracing wheel و tailor’s chalk :پاسخ های صحیح
٤  It’s time to cut the fabric with …………………….

)حاال نوبت بریدن پارچه با  ......... است(
fabric shears :پاسخ صحیح

5  The fabric is pink and I should find a …………….. of the same 
color to sew it.

)پارچه صورتی است و من برای دوخت آن باید یک ........ همرنگ پیدا کنم.(
thread :پاسخ صحیح

٦  I am going to make stitches by hand, so I should thread a  
……………. 

)قصد دارم که کوک ها را با دست بزنم، پس باید یک ...... نخ کنم(
needle :پاسخ صحیح

٧  Now I should fix the dress parts on the ……………… 
)حاال باید قطعات لباس را روی ............... ثابت کنم(

dress form :پاسخ صحیح
8  I use ………………. to fix the parts.

برای ثابت کردن قطعات از ..... استفاده می کنم(
dressmaking pins :پاسخ صحیح

٩  It seems ok! Now I should sew the dress with my ……………..
)به نظر خوب می آید! حاال باید پیراهن را با ......... ام بدوزم.(

sewing machine :پاسخ صحیح
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Different clothes Pieces )تکه های مختلف البسه(
نام درستش  به  را  از عکس ها  )هر یک   Match each picture with a name

متصل کنید(
Skirt )دامن(

Dress )پیراهن(
Trousers )شلوار(

Socks )جوراب(
Scarf )دستمال گردن/روسری(

Blouse )بلوز زنانه(
Shoes )کفش(

Necklace )گردنبند(
Jeans )شلوار جین(

Stockings )جوراب ساق بلند/جوراب شلواری(
Night Gown )لباس خواب(

Shorts )شلوارک کوتاه(
بسازند.  ساده  جمالت  کلمات،  این  با  که  بخواهید  هنرجویان  از  مرحله  این  در 

جمالتی نظیر نمونه های زیر:
I have a red blouse.
I love my green shoes.
Yesterday I bought a black scarf.
I need a necklace for the party.
I am going to buy brown stockings.
 socks و trousers ،jeans ،shoes به هنرجویان توضیح دهید که کلماتی نظیر

جمع هستند و به صورت مفرد به کار نمی روند. 

 Reading 1 )درک مطلب 1(

ابتدا یک دور از روی مطلب برای هنرجویان بخوانید و از آنها بخواهید زیر کلماتی 
که معنی آنها را نمی دانند خط بکشند. سپس درباره معنی کلی متن از آنها سؤال 
کنید و میزان درک مطلب آنها را بسنجید. بعد از آن دوباره به سراغ متن بروید و 

هر جمله را خوانده و توضیح دهید. 
Textile Fabrics
A textile fabric is a cloth that has been woven, knitted, tufted, 
knotted, or bonded together using natural or synthetic threads, 
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yarns, and other materials. Popular fabrics include cotton and 
leather, but even seaweed and gold have been used to make 
textiles. Understanding the differences found among different 
textile fabrics is important in the design industry. Textile fabrics 
originate from a number of sources including animals, plants, and 
minerals, as well as manmade synthetic materials.

)پارچه های بافته شدهـ  منسوجـ  (
پارچه بافته شده، پارچه ای است که با بافتن، پرزدارکردن، گره دار کردن، یا به هم 
چسباندن نخ ها یا رشته های طبیعی یا مصنوعی و یا مواد دیگر به وجود آمده است. 
پارچه های متداول شامل پنبه و چرم است، اما حتی از جلبک های دریایی و طال 
هم در نساجی استفاده می شود. درک تفاوت های موجود میان پارچه های مختلف 
منسوج در صنعت طراحی بسیار مهم است. پارچه های منسوج از منابع مختلفی 
انسان  مواد مصنوعی ساخت  از  معدنی، همچنین  مواد  و  گیاهان  حیوانات،  نظیر 

حاصل می شوند. 
Now answer the following questions:

)حاال به سؤاالت زیر پاسخ دهید(
از هنرجویان بخواهید که ابتدا سؤاالت را با دقت بخوانند و سپس در متن باال به 

دنبال پاسخ آنها باشند.

1  What is a textile fabric?
)پارچه بافته شده چیست؟(

پاسخ:
A textile fabric is a cloth that has been woven, knitted, tufted, 
knotted, or bonded together using natural or synthetic threads, 
yarns, and other materials.
2  What are the different ways of weaving fabric?

)روش های مختلف بافت پارچه کدامند؟(
پاسخ:

weaving, knitting, tufting, bonding and knotting
٣  What are the two most popular materials used in fabrics?

)کدام دو ماده متداول ترین مواد به کار رفته در پارچه هستند؟(
cotton and leather :پاسخ
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٤  What are the sources of textile fabrics?
)منابع پارچه های منسوج کدام اند؟(

پاسخ: 
animals, plants, and minerals, as well as manmade synthetic 
materials.

Look at the pictures of different fabric types. Answer the 
questions.

)به تصاویر پارچه های مختلف نگاه کنید و به سؤاالت پاسخ دهید(

                   Chiffon )حریر شیفون(                                                Wool )پشم(

                           Lace )تور(                                              Corduroy )مخمل کبریتی(

                         Satin )ساتن(                                               Damask )داماسک(
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Denim )جین(

                              Linen )کتان(                                                   Taffeta )تافته(

از هنرجویان بخواهید که این پارچه ها را در اطراف خود بیابند. همچنین از آنها 
بخواهید که داوطلبانه با چسباندن پارچه هایی با جنس های مختلف روی مقوا و 

نوشتن نام انگلیسی آنها برای کالسشان یک پوستر درست کنند. 

Look at the above pictures and answer the following questions:
)به تصاویر باال نگاه کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید(

از هنرجویان بخواهید که هر یک به تنهایی به سؤاالت زیر پاسخ دهند و سپس 
پاسخ ها را با یکدیگر به بحث بگذارید.

1  Which fabrics are most common in spring/summer lines?
)کدام پارچه ها بیشتر در بهار/تابستان متداول هستند؟(

2  Which fabrics are most common in autumn / winter lines?
)کدام پارچه ها بیشتر در پاییز/زمستان متداول هستند؟(

٣  Which fabrics are most common in eveningwears?
)کدام پارچه در لباس شب به کار می روند؟(

٤  Which fabrics can be used for men’s clothes?
)کدام پارچه ها در لباس های مردانه کاربرد دارند؟(
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Label the pictures with the fabric types. There may be more 
than one possible answer for each picture. 
)در زیر هر تصویر، جنس پارچه را بنویسید. ممکن است در هر تصویر بیش از یک 

نوع پارچه به کار رفته باشد.(
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Did you know?
Different countries use different measurement systems for fabric 
amounts. The US, Canada, and Mexico use yards and inches, 
while most other countries use meters and centimeters.
1 yard = 0/9144 meters, and 1 inch = 2/54 centimeters.

آیا می دانستید؟
استفاده  پارچه  اندازه  مختلف  اندازه گیری  سیستم های  از  مختلف  کشورهای 
که  حالی  در  می کنند  استفاده  اینچ  و  یارد  از  مکزیک  و  کانادا  امریکا،  می کنند. 
بیشتر کشورهای دیگر از متر و سانتی متر استفاده می کنند. یک یارد برابر است با 

0/9144 متر و یک اینچ برابر است با 2/54 سانتی متر. 
Match each picture with a phrase:

)هر تصویر را به یک عبارت مرتبط کنید( 

21

٤٣

٦5
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a( cutting fabric ……………………..)برش پارچه(
b( sewing ……………………………)دوختن/خیاطی کردن(
c( threading a needle ………………..)نخ کردن سوزن(
d( making stitches ……………………)کوک زدن(
e( fashion designing …………………)طراحی مد(
f( pattern making ….…………………)الگو سازی(

While making a clothes, in which order these stages happen?
)در هنگام درست کردن یک لباس، مراحل باال به چه ترتیبی رخ می دهند؟(

Reading 2 )درک مطلب 2(

ابتدا یک دور از روی مطلب برای هنرجویان بخوانید و از آنها بخواهید زیر کلماتی 
که معنی آنها را نمی دانند خط بکشند. سپس درباره معنی کلی متن از آنها سؤال 
کنید و میزان درک مطلب آنها را بسنجید. بعد از آن دوباره به سراغ متن بروید و 

هر جمله را خوانده و توضیح دهید. 
What Is Sewing?
Have you ever replaced a button when it fell off a favorite shirt? If 
so, then you have experience sewing. Sewing is the process of using 
a needle and thread to connect pieces of fabric or attach things to 
fabric. It's a skill that can be practical and used to make or repair 
clothing. It can also be creative. Today, sewing is done by hand or 
by a sewing machine, electric equipment that makes the process 
quick and easy. Before beginning a sewing project, you'll need 
several basic tools. In addition to fabric, two of the most important 
tools are needle and thread.

خیاطی کردن چیست؟
آیا تا به حال وقتی دکمه لباس محبوب تان کنده شده، آن را دوخته اید؟ اگر این 
طور است، شما تجربه خیاطی کردن را دارید. خیاطی، روند استفاده از سوزن و نخ 
برای متصل کردن تکه های پارچه یا متصل کردن چیزهای دیگر به پارچه است. 
این، مهارتی است که می تواند کاربردی باشد و به جهت درست کردن یا تعمیر 
لباس به کار رود. همچنین می تواند خالقانه هم باشد. امروزه خیاطی با دست یا 
چرخ خیاطی، که یک وسیله برقی برای تسریع و تسهیل روند دوختن است، انجام 
می شود. شما پیش از آغاز یک پروژه خیاطی، به چندین ابزار اولیه نیاز خواهید 

داشت. عالوه بر پارچه، دو ابزار مهم دیگر، نخ و سوزن هستند.
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از هنرجویان بخواهید که ابتدا سؤاالت را با دقت بخوانند و سپس در متن باال به 
دنبال پاسخ آنها باشند.

Answer the following questions:
)به سؤاالت زیر پاسخ دهید:(

1  What is sewing?
)خیاطی چیست؟(

پاسخ:
Sewing is the process of using a needle and thread to connect 
pieces of fabric or attach things to fabric.
2  What do we use sewing for?

)از خیاطی برای چه منظوری استفاده می کنیم؟(
to make or repair clothing :پاسخ

٣  How often do you sew by sewing machine?
)هر چند وقت یکبار با چرخ خیاطی خود خیاطی می کنید؟(

٤  What do we call the “electric equipment that makes sewing 
quick and efficient”?

وسیله ای برقی که برای تسریع و تسهیل روند دوختن است را چه می نامیم؟
sewing machine :پاسخ

5  What are the basic tools for sewing?
)ابزارهای ابتدایی دوختن کدام اند؟(

fabric, needle and thread :پاسخ
٦  When do you prefer to sew by hand?

)چه وقت هایی دوختن با دست را ترجیح می دهید(
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Did you know?
The CAD )Computer Aided Design( system is often used for 
architectural and mechanical designs but it's also used to create 3D 
fabrics and models. The CAM )Computer Aided Manufacturing( 
system helps textile mills produce garments more quickly

آیا می دانستید؟
سیستم َکد )طراحی به کمک رایانه( اغلب برای طراحی های معماری و مکانیک 
به کار می رود، اما برای خلق مدل ها و پارچه های سه بعدی هم مورد استفاده قرار 
می گیرد. سیستم َکم )تولید به کمک رایانه( به ماشین های نساجی کمک می کنند 

تا سریع تر پارچه تولید کنند.

:New words of lesson 1لغات جدید درس 1
Measurement)اندازه گیری(  Attach)وصل کردن(  
Mill)دستگاه، ماشین(  Basic)پایه ای، ابتدایی(  
Project)پروژه(  Button)دکمه(  
Repair)تعمیر( Chiffon)حریر شیفون( 
Replace)جایگزین کردن(  Connect)منصل کردن ( 
Ruler)خط کش(  Corduroy)مخمل کبریتی(  
Safety pin)سنجاق قفلی(  Damask)داماسک( 
Satin)ساتن(  Denim)جین(  
Seam ripper)بشکاف(  Drawing Pencil)مداد طراحی(   
Set square)گونیا(  Dress form)مانکن لباس(   
Sewing machine)چرخ خیاطی(  Dressmaking pin)سوزن ته گرد(  
Sketchbook)دفتر طراحی(  Equipment)تجهیزات(  
Stitch)کوک(  Eraser)پاک کن(
Surface)سطح(  Eveningwear)لباس شب(  
Synthetic)مصنوعی(  Fabric)پارچه(  
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Taffeta)تافته(  Fabric shears)قیچی پارچه( 
Tailor’s chalk)صابون خیاطی(  Lace)تور(  
Tape measure)متر خیاطی(  Linen)کتان(  
Textile)پارچه بافته، پارچه منسوج(  Marker)ماژیک( 
Thimble)انگشتانه(  Needle)سوزن(  
Thread)نخ(  Originate)نشئت گرفتن(  
Tracing wheel)رولت خیاطی(  Pattern)الگو(  
Watercolor set)مجموعه آبرنگ(  Pattern paper)کاغذ الگو(  
Wool)پشم( Pencil sharpener)مداد تراش(  

Process)روند( 
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Reading 1)1 درک مطلب( 

از هنرجویان خود بخواهید که به تصویر باال که نشان دهنده تغییر در تاریخ مد و 
پوشاک است نگاه کنند و به انگلیسی بگویند که درباره تاریخچه مد و ابتدایی ترین 
تالش های بشر در این راستا چه می دانند. سپس یک دور از روی متن درک مطلب 
زیر برای آنها بخوانید و از آنها بخواهید که زیر کلماتی که برایشان ناآشناست خط 

بکشند.

The First Fashion Illustrations of the World
The history of fashion design begins in the 16th century, when the 
interest in clothes and costumes of different nations was growing. 
There are lots of woodcuts from 16th century which contain 
pictures of people with various clothes and garments. After that, 
many artists have drawn clothes and costumes, but these woodcuts 
are the first fashion illustrations in the history.

Lesson 2 )درس 2(

History of fashion design )تاریخچه طراحی مد( 

اولین تصویرسازی های مد در دنیا
به لباس و  تاریخ طراحی مد در قرن 16 میالدی آغاز می شود، زمانی که عالقه 
از  بود. حکاکی های روی چوب بسیاری  پوشش ملیت های مختلف در حال رشد 
قرن 16 وجود دارد که حاوی تصاویر مردم با لباس ها و جامه های متفاوت است. 
پس از آن، هنرمندان زیادی لباس ها و پوشاک را طراحی نقاشی کرده اند، اما این 

حکاکی های روی چوب، نخستین تصویرسازی های مد در تاریخ هستند.
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به هنرجویان توضیح دهید که عکسی که در باال می بینند، متعلق به همین حکاکی های 
روی چوب است که به اولین طراحی های مد در تاریخ شهرت دارند. سپس از آنها 
بخواهید که هر یک به تنهایی متن را دوباره بخواند و به پرسش های زیر پاسخ دهد:

Now answer the following questions:
)حاال به پرسش های زیر پاسخ دهید:(

1  When do we believe that fashion design has started?
)ما باورداریم که در چه تاریخی طراحی مد آغاز شده است؟(

 16th century :پاسخ
2  What are the first fashion illustrations of the world?

)اولین تصویرسازی های مد دنیا کدام اند؟(
پاسخ: 

woodcuts from 16th century which contain pictures of people 
with various clothes and garments.
٣  Do these illustrations show only the costumes of English 
people?

)آیا این تصویرسازی ها فقط لباس های مردم انگلیس را نشان می دهند؟(
no, they show clothes of different nations :پاسخ

Did you know?
Fashion design is a form of art which is about the creation of 
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clothing and other accessories. Modern fashion design has two 
forms: haute couture and readyـ toـ wear. The haute couture 
collection is designed for certain customers and is custom sized to 
fit these customers exactly. Readyـ toـ wear clothes are standard 
sized, so they are more suitable for large number of people.

با نشان دادن تصویر باال به هنرجویان از آنها بپرسید که نظرشان درباره تفاوتی که 
مشاهده می کنند چیست و سعی کنید دیدگاه آنها را به سمت تفاوت لباس های اوت 

کوتوق و حاضرآماده هدایت کنید.

آیا می دانستید؟
است.  آن  جانبی  لوازم  و  لباس  خلق  درباره  که  است  هنر  از  نوعی  مد  طراحی 
طراحی مد مدرن دو شکل دارد: اوت کوتوق و حاضرآماده. مجموعه اوت کوتوق 
برای مشتری های خاص طراحی شده است و سایز سفارشی دارد که دقیقاً مناسب 
این مشتری ها باشد. لباس های حاضرآماده سایزهای استاندارد دارند تا برای تعداد 

بیشتری از مردم مناسب باشند.
از هنرجویان بخواهید که مطالبی که در مورد اوت کوتوق می دانند به زبان انگلیسی 

با دوستانشان به اشتراک بگذارند.

Reading 2)2 درک مطلب(  

ابتدا یک دور از روی مطلب برای هنرجویان بخوانید و از آنها بخواهید زیر کلماتی 
که معنی آنها را نمی دانند خط بکشند. سپس درباره معنی کلی متن از آنها سؤال 
کنید و میزان درک مطلب آنها را بسنجید. بعد از آن دوباره به سراغ متن بروید و 

هر جمله را خوانده و توضیح دهید. 
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The First Fashion Magazine of the World
The first fashion magazine of the world was created by Barbara 
Johnson who lived in 18th century. She lived in England. She had 
a scrapbook to collect fabrics that she bought for making dresses 
during her life. She started her “fashion diary” in 1746 when she 
as just 8 years old. This scrapbook is kept in Victoria & Albert 
Museum at the moment. It gives us a lot of information about 
the fabric history and fashion of 18th century. Beside collecting 
fabrics, Barbara has written about the process of sewing dresses 
in her scrapbook and introduced the common hairstyles and 
accessories of the time.

اولین مجله مد دنیا
اولین مجله مد دنیا توسط باربارا جانسون که در قرن 18 زندگی می کرد، خلق شده 
است. او در انگلیس زندگی می کرد. او دفترچه یادداشتی داشت برای جمع آوری 
پارچه هایی که برای دوختن لباس در طول زندگی اش می خرید. او »دفتر خازارت 
روزانه مد« اش را در سال 1746 وقتی تنها 8 سال داشت آغاز کرد. این دفترچه 
یادداشت در حال حاضر در موزه ویکتوریا و آلبرت نگهداری می شود. این دفترچه 
اطالعات زیادی درباره تاریخ پارچه و مد در قرن 18 به ما می دهد. باربارا در کنار 
جمع آوری پارچه، درباره روند دوخت لباس ها هم در دفترچه یادداشت اش نوشته 

و مدل های مو و لوازم جانبی آن زمان را هم معرفی کرده است. 
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به هنرجویان توضیح دهید که صفحاتی که در تصویر باال می بینند، تصاویر واقعی 
دفترچه باربارا است. حاال از هنرجویان بخواهید که ابتدا سؤاالت را با دقت بخوانند 

و سپس در متن باال به دنبال پاسخ آنها باشند.

Now answer the following questions:
)حاال به سؤاالت زیر پاسخ دهید:(

1  Who created the first fashion magazine of the world?
)چه کسی اولین مجله مد دنیا را به وجود آورد؟(

Barbara Johnson :پاسخ
2  When and where did she live?

)او کی و در کجا زندگی می کرد؟(
She lived in 18th century in England :پاسخ

٣  What did she collect in her scrapbook?
)او در دفترچه یادداشت اش چه چیزهایی را جمع آوری می کرد؟(

fabrics that she bought for making dresses :پاسخ
٤  When did she start collecting fabrics?

)او از کی جمع آوری پارچه را آغاز کرد؟(
She started her “fashion diary” in 1746 when she was just 8 years old :پاسخ
5  What does “fashion diary” mean in the text?

)کلمه »fashion diary« در متن به چه معنی است؟(
 a notebook that contains Barbara’s everyday work with پاسخ: 

fabrics
٦  Where is this scrapbook now?

)این دفترچه یادداشت هم اکنون کجاست؟(
 This scrapbook is kept in Victoria & Albert Museum at the :پاسخ

moment
٧  What kind of information does this scrapbook give us?

)این دفترچه چه جور اطالعاتی در اختیار ما قرار می دهد؟(
پاسخ: 

It gives us a lot of information about the fabric history and fashion 
of 18th century.
8  What did she write in her scrapbook?

)او در دفترچه اش چه چیزهایی می نوشت؟(
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پاسخ:
Barbara has written about the process of sewing dresses in her 
scrapbook and introduced the common hairstyles and accessories 
of the time.

Did you know?
When did it become acceptable for women to wear pants?
Women increasingly wore trousers as leisurewear in the 1920s and 
30s. In the early 20th century female pilots and other working
women often wore trousers. During World War II, women working in
industry or war service wore their husbands' trousers.

آیا می دانستید؟
چه زمانی پوشیدن شلوار برای زنان قابل پذیرش شد؟

زنان در دهه های 1920 و 1930 بیشتر و بیشتر شلوار را به عنوان لباس راحتی بر 
تن کردند. در اوایل قرن 20 خلبانان زن و دیگر زنان کارگر اغلب شلوار می پوشیدند. 
در طول جنگ جهانی دوم، زنانی که در صنعت یا خدمات جنگ مشغول به کار 

بودند، شلوار شوهرانشان را می پوشیدند. 
از هنرجویان بخواهید نظرشان درباره شلوار پوشیدن زنان به انگلیسی بیان کنند. 

خودشان پوشیدن شلوار را ترجیح می دهند یا دامن؟

Reading 3)درک مطلب ٣(    

ابتدا یک دور از روی مطلب برای هنرجویان بخوانید و از آنها بخواهید زیر کلماتی 
که معنی آنها را نمی دانند خط بکشند. سپس درباره معنی کلی متن از آنها سؤال 
کنید و میزان درک مطلب آنها را بسنجید. بعد از آن دوباره به سراغ متن بروید و 

هر جمله را خوانده و توضیح دهید. 

Fashion Design in 20th Century
In the beginning of the 20th century, fashion started to change in 
Paris first, and then in other parts of the world.  New designs of 
clothes were born in Paris before other parts of the world. In other 
words, Paris is the “fashion capital” of the world. During this pe-
riod, fashion was mostly “haute couture”.
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In the mid20 ـth century, fashion garments began to be massـ pro-
duced. The bulk of production increased, and people began to 
have more choices of garments. At the end of the 20th century, 
people noticed fashion more, and they began choosing clothes for 
themselves based on comfort and their own style.
Another important change that has happened in the fashion 
designing industry in recent times is the use of computers and 
technology. There are lots of software to help designers in the 
process of designing and other stages during the production of 
a garment.

طراحی مد در قرن 20
در ابتدای قرن 20، مد ابتدا در پاریس و سپس در دیگر نقاط جهان، شروع به تغییر 
کرد. طرح های جدید لباس ها پیش از دیگر نقاط دنیا، در پاریس متولد می شدند. 
به عبارت دیگر، پاریس »پایتخت مد« جهان  است. در طی این دوران، مد بیشتر 

»اوت کوتوق« بود. 
یافت و  افزایش  تولید  آغاز شد. حجم  انبوه پوشاک مد  تولید  در میانه قرن 20، 
مردم انتخاب های بیشتری برای لباس داشتند. در پایان قرن 20، مردم بیشتر به 
مد توجه کردند و شروع به انتخاب لباس هایشان بر مبنای راحتی و سبک شخصی 

کردند. 
تغییر مهم دیگری که اخیراً در صنعت طراحی مد رخ داده است، استفاده از رایانه و 
تکنولوژی است. نرم افزارهای متعددی برای کمک به طراحان در روند طراحی و مراحل 

دیگر تولید لباس وجود دارد.
حاال از هنرجویان بخواهید که ابتدا سؤاالت را با دقت بخوانند و سپس در متن باال 

به دنبال پاسخ آنها باشند.
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Now answer the following questions:
)حاال به سؤاالت زیر پاسخ دهید:(

1  In which city usually are the fashion trends born?
)روندهای مد معموالً در کدام شهر متولد می شوند؟(

Paris :پاسخ
2  Why do you think this city is the fashion capital?

)به نظر شما چرا این شهر، پایتخت مد جهان است؟(
because most famous designers live in this city :پاسخ احتمالی

٣  Which one was more important in the beginning of the 20th 
century: haute couture or readyـ toـ wear?

)کدام یک در ابتدای قرن 20 مهم تر بود، اوت کوتوق یا حاضر آماده؟(
haute couture :پاسخ

٤  What was the effect of mass production on fashion design?
)تأثیر تولید انبوه بر طراحی مد چه بود؟(

 The bulk of production increased, and people began to have :پاسخ
.more choices of garments

5  How was fashion design in mid 20th century?
)طراحی مد در میانه قرن 20 چگونه بود؟(

پاسخ:
fashion garments began to be mass - produced in the mid - 20th 
century 
٦  What is the most important difference between modern and old 
fashion design?

)مهم ترین تفاوت میان طراحی مد قدیمی  و مدرن چیست؟(
the use of computers and technology :پاسخ

٧  Do you know any modern technology of fashion design?
)آیا هیچ کدام از تکنولوژی های مدرن طراحی مد را می شناسید؟(

designing software, smart clothes, Optic fiber :پاسخ های احتمالی
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بخش دوم: معرفی پودمان ها و واحدهای یادگیری

:New words of lesson 2لغات جدید درس2

Industryصنعت Accessoryلوازم جانبی  

Influenceتأثیر  Behaveرفتار کردن  

Introduceمعرفی کردن  Bulkحجم/توده  

Leisurewearلباس راحتی  Capitalپایتخت  

Magazineمجله  Categoryدسته بندی/ رده   

Mass productتولید انبوه  Centuryقرن  

Modern مدرن/جدیدChoiceانتخاب  

Nationملت  Comfortراحتی  

Nowadaysامروزه  Conceptsمفاهیم  

Objectشئ  Costumeلباس  

Periodدوره  Createخلق کردن  

Popularمحبوب  Customerمشتری  

Recentاخیر  Diaryخاطرات روزانه  

Scrapbookدفترچه یادداشت  Disappearناپدید شدن  

Sewدوختن/خیاطی کردن  Fabricپارچه  

Societyجامعه  Fade awayناپدید شدن/ زوال یافتن  
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Softwareنرم افزار  Fashionمد  

Suitableمناسب  Fashion designطراحی مد  

Transformتبدیل شدن/تبدیل کردن  Fitمناسب بودن  

Trendروند  Garmentلباس  

Woodcutحکاکی روی چوب  Historyتاریخ/ تاریخچه  

Illustrationتصویرسازی  
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